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De faktablad som den särskilda arbetsgruppen för utvidgningen har givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna kring de olika aspekterna av Europeiska 
unionens utvidgning samt medlemsstaternas, kandidatländernas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Faktabladen uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Hittills har 
följande faktablad publicerats: 
 
Nummer Titel         EP nr  Datum Språk 
 
1  Cypern och medlemskap i EU      167.284/ändr. 4  18.3.1999 Alla 
2  Ungern och EU:s utvidgning      167.296/ändr. 2 1.2.1999 Alla 
3  Rumänien och dess anslutning till EU     167.297/ändr. 2 26.2.1999 Alla 
4  Republiken Tjeckien och EU:s utvidgning    167.335/ändr. 3 18.10.1999 Alla 
5  Malta och förbindelserna med EU     167.350/ändr. 3 1.7.1999 Alla 
6  Bulgarien och EU:s utvidgning     167.392/ändr. 3 11.10.1999 Alla 
7  Turkiet och förbindelserna med EU     167.407/ändr. 2 17.6.1999 Alla 
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10  Lettland och EU:s utvidgning     167.532/ändr. 2 27.9.1999 Alla 
11  Litauen och EU:s utvidgning     167.533/ändr. 2 12.1.1999 Alla 
12  Polen och dess anslutning till EU     167.587/ändr. 2 3.3.1999 Alla 
13  Slovakien och dess anslutning till EU    167.609/ändr. 2 20.8.1999 Alla 
14  Ryssland och EU:s utvidgning     167.734/ändr. 1 23.2.1999 Alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning    167.299/ändr. 1 21.6.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen 167.330  9.3.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och utvidgningen     167.402  23.3.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och EU:s utvidgning   167.410  3.4.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter på EU:s utvidgning    167.581  12.4.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning 167.582  1.4.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
21  EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen 167.584   8.5.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående EU:s utvidgning    167.614/ändr. 5 6.7.1999 EN 
23  De juridiska problemen vid EU:s utvidgning   167.617  19.5.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Föranslutningsstrategi för EU:s utvidgning    167.631  17.6.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgningsprocess 167.690/ändr. 1 30.3.1999  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU   167.735  14.7.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Jordbruket och EU:s utvidgning     167.741   3.9.1998  DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och EU:s utvidgning     167.777/ändr. 1 8.3.1999 Alla 
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Nummer Titel        EP nr  Datum Språk 
 
31  Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU  167.877   30.10.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU 167.887   17.11.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet och utvidgningen av EU    167.944   4.12.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och utvidgningen av EU     167.962  4.12.1998 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitiken och utvidgningen av EU    167.963/ändr. 1 24.6.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och processen för anslutning till EU   168.008/ändr. 1 10.6.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Utvidgningen och externa ekonomiska relationer   168.062/ändr. 1 8.9.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen   168.065  27.1.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Sociala aspekter av utvidgningen av EU    168.115/ändr. 1 1.7.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Kärnsäkerhet i kandidatländerna i Central- och Östeuropa  168.257   22.3.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Allmänna opinionen om utvidgningen i EU:s medlemsstater och kandidatländerna 168.296   22.4.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Den ryska minoriteten i de baltiska staterna och utvidgningen av EU 168.307   3.5.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitiken och utvidgningen av EU    168.394   10.6.1999 DE-EN-ES-FR-IT 
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För kopior av dessa faktablad, kontakta:   E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Rum 602, Tel. +352 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Bryssel, LEO 06DI19, Tel. +32 2 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Strasbourg, IP2 447, Tel. +33 3 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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SAMMANFATTNING 
Ungern fortsätter att göra stadiga och kontinuerliga framsteg inför utvidgningen av EU, men 
detta har inte fortsatt att gynna Viktor Orbans regering vid val. Ställd inför dalande 
opinionssiffror, stuvade Orban i slutet av 1999 om i sin regering. Sedan dess har miljöproblem 
dominerat nyhetsflödet – först genom ett utsläpp av cyanid från en gruva i Rumänien som 
förorenade floden Tisza och sedan har kraftiga översvämningar påverkat samma område. Orban 
har också varit föremål för kritik rörande kontroll av media.  
 
Anslutningsförhandlingar med EU har fortsatt, även om ungrarna uppmanat EU att inte låta sina 
interna diskussioner fördröja datumet för anslutningen. Ungerska regeringen är övertygad om att 
Ungern kommer att vara redo att gå med i EU i januari 2003, även om EU inte satt upp något 
riktdatum. 
 
 
I.  POLITISK SITUATION 
1.  Kort historik 
Efter händelserna i Ungern 1947 blev kommunistpartiet det största partiet. När egendomar 
förstatligats och andra politiska partier successivt eliminerats infördes en kommunistisk 
författning 1949 och man förde en stalinistisk politik. En revolution utbröt dock i Budapest den 
23 oktober 1956. Premiärministern Imre Nagy förklarade Ungern neutralt och gick ur 
Warszawapakten. Den 4 november tågade Sovjets Röda armé in för att återställa den militära 
kontrollen och i mitten av december slogs det sista motståndet ner. Janos Kadar, som var 
partisekreterare i det nyss omstöpta Ungerska socialistiska arbetarpartiet, tog då över. På 1960-
talet började regeringen föra en mer nedtonad politik och 1963 gavs revolutionärerna amnesti. 
 
Därpå följde betydande ekonomiska reformer och 1968 infördes den Nya ekonomiska 
mekanismen, ett paket som utarbetats för att öka självbestämmandet för företag och marknadens 
roll i den ekonomiska beslutsprocessen. 1982 legaliserades privata kooperativ i liten skala. 
Reformerna genomfördes dock mitt i en period av oro inom partiet, mellan reformvänliga 
anhängare och kompromisslösa konservativa, vilken gradvis även härrörde från utomstående 
oppositionsgrupper. Kadar ersattes 1988 som partisekreterare av Karoly Grosz. Under det att 
kraven på reform ökade, gavs Imre Nagy, som hade avrättats i hemlighet 1956, en offentlig 
begravning och begravdes på nytt. Samtidigt inleddes rundabordsförhandlingar med 
oppositionspartierna om nya politiska institutioner. I oktober 1989 ombildades Ungerska 
socialistiska arbetarpartiet och blev Ungerska socialistpartiet (MSP). 
 
I mars 1990 hölls parlamentsval i vilket Ungerskt demokratiskt forum (MDF) blev det största 
partiet. MDF:s ledare Joseph Antall bildade en regeringskoalition med två andra konservativa 
partier, Småbrukarpartiet och Kristdemokraterna. De liberala oppositionspartierna 
Fridemokraterna och Ungdemokraterna (Fidesz) anslöt sig till MSP i opposition. 
 
Ett betydelsefullt steg i utvecklingen var en överenskommelse som Antall gjorde med det största 
oppositionspartiet, Fridemokraterna. Premiärministern ökade sin makt och en medlem i 
Fridemokraterna, Arpad Goncz, valdes av parlamentet till president. Genom denna 
överenskommelse behövdes inte längre två tredjedels majoritet för merparten av lagstiftningen. 
 
De senaste valen ägde rum i maj 1998. Utfallet blev då något av en överraskning. Ny 
premiärminister blev Viktor Orban från Fidesz, med de oberoende Småbrukarna (FKGP) och 
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Ungerskt demokratiskt forum som mindre medlemmar av koalitionen. De fullständiga resultaten 
var: 
 
 

PARTI % RÖSTER PÅ 
PARTILISTAN 

VUNNA 
INDIVIDUELLA 

DISTRIKT 

MANDAT 
TOTALT 

MANDAT 
1994 

Ungdemokraterna-
Ungdemokratiska 
medborgarpartiet (Fidesz) 

29,4 90 148 20 

Ungerska socialistpartiet (MSP) 32,9 54 134 209 
Oberoende småbrukarpartiet 
(FKGP) 

13,2 12 48 26 

Fridemokraterna 7,6 2 24 70 
Ungerskt demokratiskt forum 
(MDF) 

2,8 17 17 37 

Ungerska rättvise- och livspartiet 
(MIEP) 

5,5 - 14 0 

Kristdemokraterna 2,3 - 0 22 
Oberoende/Övriga 6,3 1 1 2 

 
2.  Institutioner 
Den nu gällande författningen är en radikalt omarbetad version av författningen från 
kommunisttiden som antogs 1949 och omarbetades 1972. Parlamentet som valdes 1985 
påbörjade 1989 en omfattande omarbetning av författningen som bland annat innebar att Ungern 
utropades till republik, det ledande partiets privilegierade ställning avskaffades och ett flertal 
administrativa och juridiska reformer infördes. En flerpartikommitté har arbetat med en ny 
författning under de senaste två åren, men oenigheter mellan partierna och inom det ledande 
Ungerska socialistpartiet har gjort att parlamentet inte kunnat komma överens om en lydelse. 
 
Ungern är en parlamentarisk demokrati och dess parlament har en enda kammare. Man har ett 
komplicerat valsystem som är en kombination av majoritetsval och proportionellt val. Av 
parlamentets 386 mandat väljs 176 från individuella valkretsar. För att vinna i första 
valomgången krävs absolut majoritet, annars går två eller tre kandidater vidare till andra 
omgången. Kandidaterna måste inte bo i den valkrets de vill representera. De återstående 
platserna fördelas proportionellt enligt den partilista som röstats fram på nationell och regional 
nivå. 1990 hade man en 4 %-spärr för partier som vill komma in i parlamentet, vilken höjdes till 
5 % inför valet 1994. 
 
Republikens president väljs av parlamentet för en femårsperiod. Trots att presidenten utser en del 
befattningar är presidentrollen till största delen ceremoniell. 
 
3.  Aktuella politiska frågor 
i) Förändringar inom koalitionen 
Ställd inför negativa opinionsundersökningar genomförde premiärminister Viktor Orban i 
december 1999 sina första byten på ministerposterna. Ministern för ekonomiska frågor, Attila 
Chikan, som hyste föga entusiasm inför regeringens tillväxtfrämjande politik, ersattes av György 
Matolcsy, arkitekten bakom det styrande partiets ekonomiska program före valet.  
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Ministern för det nationella kulturarvet, Jozsef Hamori, ersattes av Zoltan Rockenbauer, en 
veteran bland partimedlemmarna och statssekreterare i premiärministerns kabinett. De poster 
som kontrollerades av en av koalitionspartnerna, FKGP, påverkades inte av ombildningen. 
FKGP:s ledare, Jozsef Torgyan, som innehar posten som jordbruks- och regional 
utvecklingsminister, motstod påtryckningar för att byta ut försvarsministern, Janos Szabo, och 
miljöministern, Pal Pepo (enligt koalitionsöverenskommelsen mellan Fidesz och FKGP 
kontrolleras båda dessa poster av det senare). Det förefaller som om FKGP fick sin belöning för 
att ha stött regeringens budget, vilken inte innehöll de högre subventioner som partiet 
ursprungligen begärt till jordbruket. 
  
I slutet av januari gav premiärministern upp sin post som ordförande för Fidesz, ett drag som 
syftade till att ge hans efterträdare möjlighet att ägna mer tid åt att se till att partiet är redo inför 
parlamentsvalen 2002. Det är första gången sedan de första valen efter kommunismen 1990 som 
regeringschefen frivilligt inte innehaft den ledande posten i sitt parti. Orban sa att han under de 
gångna 18 månaderna kommit att inse att han helt enkelt inte hade tid att sköta båda jobben 
ordentligt.  
 
Vid en extraordinarie partikongress valdes ministern utan portfölj med ansvar för nationell 
säkerhet, Laszlo Kover, till posten som partiordförande. Kover är en av partiets grundare och en 
av premiärministerns närmaste medarbetare.  
 
ii) Slitningar inom koalitionen 
Det finns allt fler tecken på slitningar mellan de två viktigaste koalitionspartnerna, Fidesz och 
FKGP. Strax innan det ledande regeringspartiet höll sin extraordinarie kongress, skulle Orban ha 
sagt att han inte var för att Torgyan nominerades till posten som Ungerns president, vilken 
kommer att bli ledig i juni (presidenten väljs av parlamentet och inte direkt av väljarna). Orban 
sa att det skulle vara bättre om den sittande presidenten, Arpad Gonez, satt kvar. FKGP svarade 
med att hävda att det inte kunde bli någon köpslagan på denna punkt, eftersom 
koalitionsöverenskommelsen gav det rätt att nominera kandidater till presidentposten.  
 
Det återstår bara några månader för de två partierna att komma fram till en kompromiss och det 
gör att Fidesz måste göra eftergifter till FKGP på andra områden, exempelvis i fråga om 
jordbruksbudgeten. I slutet av 1999 antyddes genom uppgifter i pressen att premiärministerns 
kabinett undersökte möjligheterna att minoritetsregera, i fall koalitionen inte skulle överleva 
processen med nomineringar till presidentposten. Även om man inte kan utesluta att koalitionen 
faller samman, skulle ett nyval emellertid inte ligga i FKGP:s intresse, mot bakgrund av hur lågt 
det ligger i opinionsundersökningar och sannolikheten att det skulle få färre mandat än det nu 
har. Samma gäller för Fidesz, vilket gör att en kompromiss blir det mest sannolika utfallet av 
tvisten.  
 
Inte heller i förbindelserna med den tredje koalitionspartnern, MDF, står allt rätt till. Den 2 
februari tillkännagav MDF:s ledare, Ibolya David, att Fredens högra hand 2000, en gruppering 
av moderata högerkrafter, bildats. Utöver MDF finns Ungerska demokratiska folkpartiet 
(HDPP), Entreprenörspartiet och Kristdemokraterna företrädda i den nya grupperingen. HDPP:s 
ledare, Erszebet Pusztai, uttalade att ungrarna förlorat sina illusioner om politiken och dess 
"onödigt skarpa ton". HDPP bildades 1996, då moderata parlamentsledamöter lämnade MDF, 
men lyckades 1998 inte bli representerat i parlamentet. Både Fidesz och FKGP föreföll 
överraskas av bildandet av denna nya gruppering, vilket antyder att den tredje delen av 
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koalitionen inte är över sig nöjd med sin underordnade roll i regeringen och har siktet inställt på 
nästa val.  
 
iii) Regeringens relationer till pressen 
Premiärminister Viktor Orban har av journalister anklagats för att driva personliga intressen när 
han söker ändra medielagen genom att stärka kraven på återgivande av rättelser. Fidesz vann i 
oktober i två rättsprocesser i lägre instans om förtal mot en veckotidning som haft en artikel där 
man påstod att pengar från försäljningen 1993 av Fidesz huvudkontor slussats genom partiet 
närstående företag för att hjälpa Orbans far att köpa en gruva. Domstolen fann att artikeln var 
felaktig genom att den hänvisade till företagen som "Fidesz-företag", när partiet inte ägde dem. 
Sedan Fidesz vunnit målet, påkallade Orban att presslagen måtte ändras. Orban anklagades 
emellertid av det ungerska journalistförbundet (Muosz) för att föreslå förändringarna bara för att 
han personligen varit inblandad i förtalsprocessen. Påståendet avvisades.  
 
Den 29 februari misslyckades parlamentet med att tillsätta en mediestyrelse för den allmänna 
ungerska tevestiftelsen. Två ledamöter från FKGP avstod från att rösta och ledamöter från MDF 
deltog inte i omröstningen. Parlamentet hade tidigare godkänt en ofullständig statlig radio- och 
tevestyrelse. Därefter avgick den 6 mars den ungerske överåklagaren Kalman Györgi, eftersom 
ingen hänsyn togs till hans åsikt att det skulle strida emot konstitutionen att bara välja 
regeringsföreträdare.  
 
Den 13 mars offentliggjorde internationella pressinstitutet sin årsrapport för 1999 om pressens 
ställning runt om i världen, vari man kritiserade bristen på transparens och ansvarstagande i 
ungersk press. I rapporten konstaterade man incidenter där journalister hade attackerats och deras 
kontor genomsökts. I den beskrevs även ett beslut av konstitutionsdomstolen, vari denna hade 
stadfäst det "ofullständiga" bildandet av ungerska tevestyrelsen, som "överraskande". 
 
Den 14 mars marscherade omkring 6 000 demonstranter genom Budapest för att kräva en 
oberoende styrelse för tillsyn över etermedia. Orban reagerade genom att peka på en 
opinionsundersökning nyligen, i vilken hälften av de svarande inte trodde att landets pressfrihet 
var hotad, medan 41 procent ansåg att den var det. Han tillade att partitillhörighet spelade stor 
roll för hur människor bedömer media och påpekade att 77 procent av anhängarna till hans parti, 
Fidesz, inte ansåg att pressfriheten hotades samt fortsatte med att säga att regeringen i flera EU-
länder direkt ansvarade för vissa känsliga utnämningar inom media. Något som inte var fallet i 
Ungern.  
 
iv) Cyanidutsläpp 
Den 31 januari läckte stora mängder cyanid från en rumänsk gruva ut i floden Szamos och senare 
förorenades även Ungerns näst största flod, Tisza, vilket ledde till över 10 ton giftigt avfall. 
Senare, den 11 mars, började ett andra utsläpp på omkring 20 000 ton lera förorenad med bly, 
koppar och zink att strömma ut i Tisza. Ungerska myndigheter har proklamerat högsta beredskap 
längs hela övre Tisza, mellan städerna Tiszabecs och Tokaj. Regeringens kommissionär, Janos 
Gonczy, sa att konsekvenserna av föroreningen med tungmetaller skulle komma att vara ännu 
längre än cyanidutsläppet nyligen. Premiärminister Viktor Orban sa att om man inte kunde 
komma på något annat sätt, så borde Rumänien utsättas för internationella påtryckningar för att 
underteckna fördrag om miljöskydd.  
 
Ordföranden för parlamentets miljöskyddsutskott, Zoltan Illes, kallade incidenten den värsta 
miljökatastrofen i Östeuropa sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina 1986. Ungerska 
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miljötjänstemän kritiserade EU:s långsamma reaktion, vars miljötjänstemän tog två veckor på sig 
innan de började bedöma skadorna, och har sagt att det kan ta 10-15 år att helt återställa floden. 
Martonyi kritiserade Esmeralda Exploration, de australiska ägarna till 50 % av guldsmältverket 
Aurul, vilka förnekade något ansvar för incidenten och hävdade att miljökatastrofen inte orsakats 
av cyanidutsläppet, utan av kallt väder och de kemikalier som användes för att neutralisera 
utsläppet. Den rumänska regeringen äger 45 % av smältverket Aurul och privata placerare äger 
återstående 5 %.  
 
Den 18 mars sa Viktor Orban, efter ett möte med sin rumänske kollega Mugur Isarescu, till 
journalister i Budapest att även om han fått "alla möjliga förklaringar" till vilka orsakerna var till 
att floden Tisza förorenats, så "har Ungern åsamkats skada som orsakats av andra och dessa 
andra måste betala ersättning", medan utrikesminister Janos Martonyi den 21 mars sa till 
journalister i Bryssel att den upprepade föroreningen av floden Tisza reste frågan om Rumäniens 
ansvar. 
 
Den 3 april möttes miljöministrarna från Rumänien, Slovakien, Ukraina och Ungern i Budapest 
för att underteckna en överenskommelse om att förebygga framtida gränsöverskridande 
miljökatastrofer. 
 
v) Översvämningar 
Den 8 april proklamerade premiärminister Viktor Orban undantagstillstånd längs floder i östra 
Ungern till följd av omfattande översvämningar längs floden Tisza. Orban utnämnde transport-, 
telekommunikations- och vattenministern, Kalman Katona, till regeringens kommissionär med 
ansvar för skyddet mot översvämningar och denne har fått obegränsade befogenheter att beordra 
polis- och arméförband att utföra skyddsarbeten. Över 100 personer har evakuerats från sina 
hem. Omkring 7 500 människor var sysselsatta med räddningsarbete i det översvämmade 
området. Katona uppskattade att omkring 10,5 miljarder forint (39 miljoner USD) skulle krävas 
under de närmaste 30 dagarna för att täcka de beräknade kostnaderna för att hantera 
översvämningen.  
 
vi) Reformer inom armén 
I juli inledde försvarsministeriet en översyn av försvarsstrategin för att bedöma vilken slags armé 
landet borde ha och vilka resurser detta skulle kräva. Ministeriet planerar att till slutet av 
september utarbeta ett dokument innehållande grunddragen. Översynen kommer som en reaktion 
på den gradvisa försämringen för militären, vilken blivit utan medel för att genomgå en 
modernisering. Det har förekommit antydningar om planer på att minska antalet soldater med 
10 000 till 15 000, men Fodor sa i juli att en eventuell minskning skulle bli mindre än så.  
 
Brist på medel skulle emellertid kunna fördröja moderniseringsplanerna, eftersom 
försvarsministeriet rapporteras bli ställt inför en brist på 10 miljarder forint (42,7 miljoner USD) 
för 1999. Till följd härav rapporteras regeringen ha begärt att NATO ska medge att man ser över 
sina finansiella åtaganden gentemot alliansen, vilka under 1999 uppgick till 2,2 miljarder forint. 
Armén kommer att konkurrera med flygvapnet om medlen och dess utvecklingsplaner omfattar 
inköp av jaktflygplan före utgången av år 2000 och en modernisering av den befintliga flottan. 
Flygvapnet behöver 30-32 västtillverkade stridsflygplan med flera användningsområden för att 
kunna delta i NATO-uppdrag. Dessa flygplan skulle ersätta de MiG-21-plan som man planerar 
att ta ur bruk 2001-02. I stället för att köpa nya plan, planerar flygvapnet att köpa reservplan till 
symboliska priser som skulle kunna uppgraderas för 5-7 miljoner USD per styck.  
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vii) Romerna 
Liksom i många andra länder i regionen, ger situationen för minoriteten romer anledning till oro. 
Romernas presscenter har uppmärksammat vissa fall av diskriminering och övergrepp mot 
romer. Bland fall som nämns finns barn till romer som skiljs från resten av skolan på ett särskilt 
område, vilket den lokala domstolen tolererat. I ett annat fall slog en distriktsdomstol fast att en 
fullmäktigförsamling var skyldig att betala skadestånd för att den bara beviljat socialbidrag om 
de sökande var beredda att utföra frivilligt arbete åt staden. Utöver de fall som gått genom 
domstolar, klagar många romer över att de behandlas otrevligt av polisen och över ständig 
diskriminering på låg nivå på många områden.  
  
viii) Regionala förbindelser 
Rumänien 
Relationerna mellan Rumänien och Ungern har förbättrats på senare år. Viktiga framsteg har 
gjorts på områden som utbildningslagen och situationen för den ungerska minoriteten i 
Rumänien i allmänhet. 
 
I slutet av juli 1999 hölls ett möte med den gemensamma rumänsk-ungerska mellanstatliga 
kommissionen i Bukarest, under ordförandeskap av de två staternas utrikesministrar. Den 
gemensamma kommissionens specialkommittéer diskuterade frågor av gemensamt intresse 
såsom europeisk och transatlantisk integration, nationella minoriteter, kultur, utbildning och 
religiösa samfund, samarbete på det militära området, infrastruktur, miljö, gränsöverskridande 
samarbete och samarbete mellan lokala förvaltningar, handel samt diplomatiska förbindelser. 
Beträffande möjligheten för den rumänska minoritet som bor i Ungern att företrädas i det 
ungerska parlamentet, måste en ny rättslig ram utarbetas av de ungerska myndigheterna för att 
behandla frågan. 
 
Två tvistefrågor mellan Ungern och Rumänien har emellertid uppmärksammats, nämligen 
underlåtenheten att återlämna kyrklig egendom och att upprätta det planerade ungerskspråkiga 
universitetet. Orban har kritiserat att det går så sakta med återbördandet av kyrkans egendom och 
sagt att han beklagar att behöva ta upp frågor rörande etniska ungrare i samtal med rumänska 
ledare. Men han tillade att Ungern var ovilligt att kompromissa när det gällde de etniska 
ungrarnas situation i Rumänien. Han gav ytterligare stöd för kravet på ett ungerskt universitet 
och föreslog att de förslag som nyligen lagts fram om att inrätta ett av kyrkan stött 
ungerskspråkigt universitet kunde vara en lösning. 
 
I slutet av november 1999 enades företrädare för den ungerska regeringen och den ungerska 
demokratiska unionen i Rumänien (HDUR) om finansieringen av ett privatfinansierat ungerskt 
universitet i Transsylvanien i Rumänien. Den ungerska regeringen lovade 2 miljarder forint, men 
HDUR konstaterade att det beloppet var mycket lägre än vad som behövdes. HDUR fortsätter att 
kräva ett av rumänska staten finansierat ungerskt universitet, men planerar att under tiden 
använda sig av den ungerska regeringens stöd. Rumäniens utbildningsminister, Andrei Marga, 
har avvisat tanken på ett särskilt statsstött ungerskt universitet. Ministern, som tidigare var rektor 
för Babes-Bolyai-universitetet i Cluj, vidhåller att det bästa sättet att skapa ett "multikulturellt" 
universitet är att arbeta med befintliga strukturer vid Babes-Bolyai, där det skulle vara möjligt att 
utexamineras på rumänska, ungerska och tyska. 
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Slovakien 
Slovakiska språklagen 
Den ungerska regeringen har skarpt kritiserat en lag om minoritetsspråk som antogs av Slovakien 
i juli. Enligt lagen tillåts minoriteter att använda sitt modersmål vid officiella angelägenheter i 
områden där de utgör minst 20 % av befolkningen. Ungerska utrikesministeriet hävdade att 
införandet av en lägre tröskel bröt mot Slovakiens åtaganden i det grundläggande fördraget 
mellan de två länderna. Man uppmanade Slovakien att tillåta sin ungerska minoritet att fritt 
använda sitt språk såväl vid kontakter med myndigheter som privat.  
 
Utrikesministeriet kritiserade också Slovakien för dess underlåtenhet att lystra till uppmaningar 
från ungerska koalitionspartiet (SMK), den största politiska gruppering som företräder 
Slovakiens ungerska minoritet, att ta bort begränsningen till 20 % i lagen. SMK motsatte sig 
lagförslaget och lade fram ett alternativt förslag som utvidgade användningen av 
minoritetsspråken till utbildning, domstolar, kultur och media. Den nya lagen fick emellertid stöd 
från olika EU-fora, medan Slovakiens president, Rudolf Schuster, uttryckte en förhoppning om 
att den inte skulle skada förbindelserna mellan de två länderna. 
 
Gabcikovo-Nagymarosdammen 
Protesterna i slutet av 80-talet mot uppförandet av dammen utgjorde ett uppvaknande för många 
inom Ungerns politiska liv och frågan har för många ungrare en alldeles särskild betydelse. 
Genomförandet av avgörandet i internationella domstolen var en viktig fråga i valet sedan MSP, 
utan föregående offentlig diskussion, tillkännagav att man nått en överenskommelse med de 
slovakiska myndigheterna om att slutföra dammen i enlighet med internationella domstolen i 
Haags avgörande. Demonstrationer mot planerna på att bygga dammen och opposition i 
parlamentet fick regeringen att dra sig ur sin överenskommelse med slovakerna. Alla partier i 
parlamentet utom MSP (det största regeringspartiet) gick emot överenskommelsen och 
regeringen gick till slut med på att uppskjuta beslutet tills efter valet, även om den ansåg att det 
innebar att den frist till mars som i domstolens avgörande satts upp för att nå en 
överenskommelse skulle utlöpa. Den nya regeringen har inte officiellt återupptagit 
förhandlingarna med Slovakien, utan sagt att den är angelägen om att lösa frågan utan att gå 
tillbaka till domstolen i Haag.  
 
I december 1999 lade Ungern fram ett 800-sidigt förslag till Slovakien som syftar till att lösa 
tvisten. I det senaste förslaget ber man Slovakien att leda Donaus lopp tillbaka till 
Szigetkozregionen i Ungern, i utbyte mot att man överger sitt krav på elektricitet från kraftverket 
i Gabcikovo. Vattnet används för närvarande för att i Slovakien generera elektricitet.  
 
 
Andra frågor 
De ungerska och slovakiska transportministrarna gjorde i maj 1999 ett uttalande om att 
återuppbyggnaden av Maria Valeria-bron över Donau, mellan Sturovo (Slovakien) och 
Esztergom (Ungern), skulle vara färdig i början av 2001. Arbetet ska påbörjas i början av år 
2000 och borde vara klart samma år eller allra senast i början av 2001. Bron skulle bli högre än 
den ursprungliga bron, likna den gamla till utseendet och omfatta en särskild cykelbana. Den 
internationella upphandlingen väntas ske i september. 
 
Maria Valeria-bron, som är uppkallad efter en dotter till den österrikiske kejsaren Franz Joseph I, 
sprängdes av de retirerande tyskarna i december 1944. Återuppbyggnaden av bron stöds av EU, 
som avsatt 5 miljoner ur Phare-programmet (omkring halva totalkostnaden). 
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II. EKONOMISK SITUATION 
 
1. FRAMSTEGEN UNDER ÖVERGÅNGSPROCESSEN (1995 – 1998) 
 
A) EKONOMISK STRATEGI 
 
Med avseende på övergången från planekonomi till marknadsekonomi har Ungern ansetts 
komma längst. I ett första skede medförde dock Comecon:s sammanbrott en tillbakagång för 
landet mellan 1990 och 1994. 
En stark politisk vilja ledde dock i mars 1995 till att ett stabiliseringsprogram antogs, vilket 
medförde en anmärkningsvärd förbättring. Det grundade sig på en valutapolitik och en 
budgetpolitik med följande grunddrag: 
 
 
1. Valutapolitik 
 
Ett av de viktigaste elementen i den här politiken var inrättandet av ett paritetssystem med snäva 
fluktuationsband vilket gjorde det möjligt för forinten att hålla sig i närheten av de nedre 
gränsvärdena. 
 
 
2. Budgetpolitik 
 
Den grundas på 
 
- drastiska utgiftsnedskärningar, främst i fråga om den offentliga sektorns lönekostnader, 
 
- kraftiga nedskärningar i budgetöverföringen till försäkringskassorna. 
 
Inkomsterna från privatiseringen av organisationer har samtidigt bidragit till en förbättring av 
budgetsituationen och underskottet har 1996 på detta sätt minskat med mer än hälften till 3,1 % 
av BNI. 
 
Förutom genomförandet av denna makroekonomiska politik har strukturreformer genomförts. 
 
- Inom banksektorn: 

åtgärder för att stärka bankernas egna kapital och saneringsåtgärder. I slutet av 1996 var 
banksektorn nästan helt privatiserad. 

 
- Privatisering: 

lagen från 1995 gav upphov till en rad stora privatiseringar: telekommunikationer, gas, 
banker och industri. 
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B) DE FÖRSTA RESULTATEN (fram till och med 1996) 
 
Lönesänkningen och den allmänna konsumtionsminskningen ledde till att efterfrågan inom 
landet sjönk under 1995 och 1996. Detta medförde i sin tur att BNI-tillväxten minskade och gick 
från 2,9 % 1994 till 1,5 % 1995 och 1,3 % 1996. 
 
Om tillväxten fortsatt är positiv, beror det på exporten. Devalveringen av forinten stimulerade 
1995 exporttillväxten och medförde en minskning av bytesbalansunderskottet. 
 
Inflationstakten avtog från 28,2 % 1995 till 23,6 % 1996. 
 
Arbetslösheten sjönk:  10,4 %  1995 

10%  1996 
 
 
C) KONSOLIDERING (1997 – 1998) 
 
Ungerns tillväxt har stärkts. Den har stimulerats genom ett återkommande flöde av utländska 
direktinvesteringar, vilka medverkat till en modernisering av ekonomin och gynnat 
tillväxttakten.  
 
Man har konstaterat en sanering av de offentliga finanserna och en påtaglig förbättring av 
betalningsbalansen, vilket har lett till en minskning av utlandsskulden. 
 
Således har den avtagande tillväxt som föranleddes av stabiliseringsprogrammet 1995 lämnat 
plats för en ökning av tillväxten som framför allt präglas av en kraftigt stigande 
industriproduktion. 

med + 2,3 % 1996 
 till + 11,1 % 1997 

 
BNI, som vuxit med 4,4 % under 1997, ökade med 5,1 % under 1998. 
 
Bytesbalansen stärktes på nytt under perioden 1997-1998: 
 
1997 minskade underskottet i betalningsbalansen med 40 % i förhållande till 1996, på grund av 
att underskottet i handelsbalansen minskade med mer än en tredjedel och att turistnettot 
förbättrades. 
 
Under 1998 fortsatte utrikeshandeln att öka starkt och exporten var större än importen under de 
första tre kvartalen. 
 
En ökad konsumtion har konstaterats på grund av löneökningarna och den sjunkande 
arbetslösheten. 
 
Inflationstakten har utvecklats positivt: från 18,3 % 1997 till 14,3 % 1998. 
 
Budgetpolitiken har bibehållits: budgetunderskottet har fallit till 4,8 % av BNI för 1997. Detta 
underskott steg dock under 1998 till 5,4 % av BNI.  
 



 15 PE 167.296/rév.3 

Utlandsskulden, som har minskat sedan 1996 (27 miljarder USD mot 31,5 USD 1995), fortsatte 
minska 1997 (23,7 miljarder USD), men visade en svag ökning 1998 (25,1 miljarder USD). 
 
Beträffande strukturreformerna ägde två viktiga händelser rum under 1997: 
 
- ett nytt pensionssystem antogs (med bl.a. en sänkning av arbetsgivaravgiften), 
 
- privatiseringen av banksektorn avslutades. 
 
 
 

* * * 
 
 
2. DAGENS SITUATION OCH FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Den ungerska ekonomin har under 1999 visat sig stå emot de negativa effekterna av konflikten i 
f.d. Jugoslavien. BNI-tillväxten beräknas nämligen för året ha uppgått till 4,2 %, vilket är mycket 
högre än någon förväntat sig och ett mycket bra resultat. 
 
Under de första månaderna 1999 mattades tillväxten av, främst på grund av en sjunkande 
aktivitet inom industrin till följd av svag export. Minskad jordbruksproduktion och en 
avmattning inom byggnads-, transport- och kommunikationssektorerna har i mindre mån legat 
bakom denna tendens. BNI-tillväxten blev dock högre från och med andra halvåret. Enligt 
OXFORD ANALYTICA DATA BASE (OADB) var denna utveckling dels ett resultat av stora 
utländska direktinvesteringar och dels av att strukturreformer genomfördes inom handelssektorn 
som gynnat framgångar på utländska marknader i euroområdet. Det förbättrade exportläget 
tillsammans med minskad import har gjort att man kunnat notera ett bytesbalansunderskott som 
är lägre än de ursprungliga prognoserna. Enligt ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) 
uppgick det under 1999 till 2,8 miljarder USD eller 5,8 % av BNI. 
 
Även om inflationstakten visat sig bli högre under 1999 än den officiella målsättningen, 9,8 % 
enligt EIU, har den ändå mattats av betydligt jämfört med 1998 (14,3 %). 
 
Budgetunderskottet uppgick till 4,5 % av BNI och har därmed sjunkit jämfört med 1998, vilket 
överensstämmer med de officiella prognoserna. Arbetslösheten minskade och var 1999 9,6 %. 
 

* * * 
Över lag ser man ett ekonomiskt resultat som är frukten av den politik som med fasthet förts 
under de senaste åren och som givit landet en stabil grund att bygga på. 
 
Budgeten för år 2000 baseras på en utgiftsökning på 2,5 %, vilket skulle hålla underskottet på i 
storleksordningen 3,5 % av BNI. Prognosen är i fråga om inflationen en nivå på 6-7 %. En 
export- och importtillväxt med 9-11 % förväntas, av vilket följer att bytesbalansunderskottet 
skulle minska och komma att uppgå till 2,5 miljarder USD. 
 
Regeringen har inom ramen för denna budget slagit fast följande prioriteringar: utveckling av 
infrastrukturen och i synnerhet den för vägtransporter, familjepolitiken, jordbruket och försvaret. 
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Budgeten visar fortfarande på en svaghet i de ungerska offentliga finanserna jämfört med andra 
centraleuropeiska länder och detta har sin förklaring i en strukturell faktor, nämligen 
budgetunderskottet för socialförsäkringen (sjuk- och åldersförsäkringarna), vilket regeringen inte 
lyckats hålla tillbaka. Denna situation oroar OECD, som 1999 lade fram en rapport som var 
mycket kritisk mot det ungerska hälso- och sjukvårdssystemet. Den visar att detta land har lägst 
förväntad livslängd av alla OECD:s medlemsstater och att hälso- och sjukvårdssystemet är dåligt 
anpassat (en uppsjö läkare, otillräckligt med biträdande medicinsk personal). Regeringen står 
därmed inför behovet av att genomföra lämpliga strukturreformer för att undvika att de offentliga 
utgifterna ökar. 
 
Europeiska kommissionen har, i sin rapport av den 13 oktober 1999, givit uttryck för sin oro 
beträffande budgetunderskottet, samtidigt som man noterar att den makroekonomiska stabiliteten 
bibehållits. 
 
 
III.  FÖRBINDELSER MED EU 
Ungern var bland de länder med vilka EU inledde anslutningsförhandlingar den 31 mars 1998. 
 
1.  Kommissionens ståndpunkt 
Europeiska kommissionen offentliggjorde den 13 oktober 1999 sin andra återkommande rapport 
om framstegen beträffande anslutning. I slutsatserna uttalas att Ungern uppfyller 
Köpenhamnskriterierna. Två områden kräver fortsatt uppmärksamhet. Den första är romernas 
situation, där regeringen börjar genomföra sin handlingsplan på medellång sikt för romerna och 
måste göra tillräckliga budgetresurser tillgängliga. Den andra är kampen mot korruptionen, där 
insatserna från senare tid måste intensifieras. 
 
Ungern är en fungerande marknadsekonomi och de rättsliga och institutionella strukturer som 
marknadsekonomin vilar på har stärkts ytterligare. Landet borde på medellång sikt kunna klara 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna i unionen, förutsatt att det fortsätter att göra ytterligare 
framsteg i fråga om strukturreformer. 
 
Den makroekonomiska stabiliteten har bibehållits, inflationen har sjunkit och den ekonomiska 
tillväxten fortsätter. Om underskottet i bytesbalansen fortsätter att växa okontrollerat kan det 
emellertid hota de makroekonomiska vinster som gjorts under senare år. Framsteg har uppnåtts 
inom ett antal strukturella områden, särskilt i fråga om budgetreform, pensionsreform och 
privatisering. Beslut som nyligen fattats och som påverkar pensionssystemet gör emellertid att 
man ifrågasätter hur fast besluten regeringen är att genomföra en pensionsreform. 
 
 Ungern fortsätter att göra framsteg när det gäller att anpassa och genomföra gemenskapens 
regelverk på de flesta områden. På den inre marknaden har framstegen fortsatt i fråga om 
offentlig upphandling och immaterialrättigheter (utom beträffande retroaktivt patentskydd) och 
ansträngningar har koncentrerats på att säkerställa att de genomförs på ett effektivt sätt. Påtagliga 
framsteg har gjorts för att godkänna lagstiftning om oberoende yrkesutövning som undanröjer 
begränsningar för personer från EU som vill etablera sig i Ungern. Även om ansträngningarna 
behöver skärpas för att införa EU-standarder och se till att marknadstillsynen fungerar, har 
Ungern nått långt i fråga om att genomföra det nya tillvägagångssättet på standard- och 
certifieringsområdena. Ungern har godkänt en lag om statligt stöd som borde underlätta vid 
utvecklingen av ett effektivt system för övervakning och kontroll av statliga stöd. Framstegen är 
relativt konstanta men långsamma på jordbruks-, veterinär- och växtskyddsområdena och 
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ansträngningarna måste väsentligt påskyndas om man på medellång sikt ska kunna uppnå en 
tillräcklig grad av anpassning. Ungern har kommit relativt långt med anpassningen inom 
transportsektorn, även om järnvägssektorn halkar efter i fråga om anpassning och i fråga om 
faktisk omstrukturering av järnvägarna. Ungern har fortsatt att befästa den politiska ramen för 
finansiell kontroll, genom att fastställa revisioners omfattning och fördelningen av uppgifter och 
ansvar mellan de olika institutioner som är inblandade. 
 
Betydande framsteg gjordes i fråga om övergripande anpassning på moms- och 
punktskatteområdet, men diskriminerande bestämmelser på punktskatteområdet orsakar 
fortfarande problem. Ytterligare anpassning krävs på det audiovisuella området beträffande 
europeiska verk och övervakning av satellitsändningar. Förutom i fråga om kampen mot 
organiserad brottslighet, har rytmen i anpassningen varit långsam på området för rättsliga och 
inrikes frågor, särskilt beträffande gränshantering och asyl. Begränsade framsteg har gjorts 
beträffande arbetsmarknaden och hälsa och säkerhet på arbetet. En påtagligt långsammare takt 
har kunnat förmärkas i fråga om godkännande av miljölagstiftning och inga framsteg har gjorts i 
fråga om tullar. Mot bakgrund av den uppgift som återstår i fråga om att införa lagstiftning och 
normer inom dessa sektorer, måste väsentliga ansträngningar göras för att säkerställa ytterligare 
framsteg. Samtidigt som strategiska planer godkänts på miljö- och energiområdena, är det av 
avgörande betydelse att de snabbt genomförs. På vissa områden, som regional utveckling, har 
framstegen med genomförandet varit begränsade på grund av brist på budget- och mänskliga 
resurser, samtidigt som den rättsliga ramen redan funnits på plats en tid. 
 
Ungern har gjort stadiga framsteg med att bygga upp sin administrativa kapacitet för att tillämpa 
gemenskapens regelverk. Man har tagit steg mot en allmän reform av den offentliga 
förvaltningen och betoningen har fortsatt lagts på att utveckla särskilda utbildningskurser i 
europeisk politik och rätt inom hela förvaltningen och rättsväsendet. De flesta av de viktigaste 
institutioner som krävs för att implementera den inre marknaden finns på plats. Förvaltningen 
behöver dock stärkas inom särskilda områden, som statliga stöd, marknadsövervakning 
(genomförande av lagstiftning om produktansvar) och djur- och växtskydd. Ungern behöver 
avsätta tillräckliga budget- och förvaltningsresurser till regional utveckling och miljö samt 
förbättra förmågan att använda, övervaka och kontrollera finansiellt stöd från EU. Det finns 
utrymme för att ge myndigheter som den statliga kontrollbyrån och 
kommunikationsmyndigheten ytterligare oberoende. 
 
Ungern har på ett tillfredsställande sätt tagit itu med de flesta av sina prioriteringar på kort sikt 
inom partnerskapet för anslutning, med undantag för ett stärkande av administrationen inom 
regional utveckling, omstrukturering av stålsektorn och anpassning inom miljösektorn. Ungern 
har likaså gjort goda framsteg med att genomföra prioriteringarna på medellång sikt." 
 
Den fullständiga texten till rapporten återfinns på kommissionens webbplats, på 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. För uppgifter om 
kommissionens ståndpunkt om Ungerns ansökan om medlemskap, vilken lämnades i juli 1997, 
se föregående dokument, 167.296/ändr. 1. I samma dokument återfinns även uppgifter om 
partnerskapet för anslutning. 
 
Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta EU:s "gemensamma förhandlingspositioner" 
för inledandet av de sista kapitlen att förhandla om med Ungern och de fem andra länderna i 
Luxemburggruppen (dvs. de kandidatländer med vilka förhandlingar först inleddes). De kapitel 
som återstår är fri rörlighet för personer, regionalpolitik, rättsliga och inrikes frågor, jordbruk 
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och finansiell kontroll. Sedan väl förhandlingar inletts om dessa kapitel, kommer 
medlemsstaterna och kommissionen att mer exakt, kapitel för kapitel, kunna svara på begäran 
om undantag eller övergångsperioder från kandidatländerna. 
 
Den 6 april undertecknades en gemensam bedömning av prioriteringarna för Ungerns 
ekonomiska politik på medellång sikt (den andra, som följer på den från juni 1997) av 
kommissionär Solbes och den ungerske finansministern Jarai. Dokumentet behandlar särskilt 
åtgärder som rör tre områden, nämligen hälsa, lokal förvaltning och järnvägarna. EU:s 
kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor, Pedro Solbes, sa efter undertecknandet av 
den gemensamma rapporten EU-Ungern att den ungerska regeringens program var ambitiöst 
men "alltför optimistiskt" i fråga om inflationen.  
 
2.  Parlamentets ståndpunkt 
När parlamentet utarbetade sitt yttrande om kommissionens Agenda 2000 och yttrandena om 
medlemsansökningarna, ansåg kammaren att utvidgningsprocessen skulle utesluta så få länder 
som möjligt. Den 4 december 1997 antog parlamentet en resolution om kommissionens 
meddelande "Agenda 2000 - En förstärkt och utvidgad union" (C4-0371/97). I resolutionen 
uttalar parlamentet att man anser att intensiva förhandlingar ska inledas på individuell basis med 
de länder som kommit längst i förberedelserna inför ett framtida medlemskap och medan man 
påpekade vissa faktafel, uttalade man sitt stöd för kommissionens bedömning av vilka länder det 
för närvarande handlar om. Särskilt när det gäller Ungern, upprepar resolutionen bara 
kommissionens utvärdering och litar till att Ungerns strategi inför anslutning kommer att hjälpa 
landet att uppfylla kraven för medlemskap. 
 
Parlamentet underströk betydelsen av Europeiska konferensen (som alla central- och 
östeuropeiska länder samt Turkiet har inbjudits att delta i), och betecknade den som "ett mycket 
viktigt instrument för politiskt samarbete". 
 
Under parlamentets session i mars antogs en resolution "om kommissionens förslag till 
rådsbeslut om de principer, prioriteter, övergångsskyldigheter och villkor som ska ingå i de olika 
ansökningsländernas partnerskap för anslutning" (A4-0087/98). Föredraganden för Ungern 
instämde i de prioriteter som är fastslagna i ländernas partnerskap men instämde inte i 
kommissionens krav på att Ungern skulle förbättra integrationen av minoriteten romer. 
 
Parlamentet antog en resolution om den återkommande rapporten från kommissionen om 
Ungerns framsteg på vägen mot anslutning (A4-0154/99). I resolutionen välkomnar det att 
förhandlingsprocessen påbörjats och "den väsentliga förbättring som skett i fråga om Ungerns 
förbindelser med grannstaterna, särskilt Slovakien och Rumänien". Det konstaterar "med 
tillfredsställelse att det efter att Meciars regering röstats bort i Slovakien slutits bindande avtal i 
landet till skydd för den ungerska minoriteten, särskilt på områdena kultur, undervisning och 
användning av språket." Det är också "av den uppfattningen att den ungerska regeringen sedan 
1997 gjort stora insatser när det gäller att förbättra livskvaliteten för romerna i Ungern; man har 
även upprättat en handlingsplan för att uppnå detta mål, men förfogar inte över tillräckliga 
finansiella medel för detta syfte."  
 
3.  Ministerrådets ståndpunkt 
I Madrid kom rådet överens om att anslutningsförhandlingar med Cypern och Malta skulle starta 
sex månader efter det att regeringskonferensen avslutats. Man uttalade också att man skulle fatta 
de nödvändiga besluten för att påbörja anslutningsförhandlingarna med de central- och 
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östeuropeiska länderna i ljuset av de resultat som uppnåtts under regeringskonferensen. Rådet 
"strävade efter att den inledande fasen i förhandlingarna ska sammanfalla med inledningen av 
förhandlingarna med Cypern och Malta". Vid Europeiska rådet i Florens stärktes detta åtagande, 
genom en bekräftelse av att förhandlingarna med de central- och östeuropeiska länderna skulle 
börja samtidigt som förhandlingarna med Cypern och Malta, dvs. sex månader efter det att 
regeringskonferensen avslutats. 
 
Regeringskonferensen avslutades i Amsterdam i juni 1997. Därmed skulle förhandlingarna, i 
enlighet med slutsatserna från Madrid, kunna börja inom sex månader. I Luxemburg i december 
1997 beslutade rådet att påbörja en anslutningsprocess som omfattar de tio central- och 
östeuropeiska kandidatländerna samt Cypern. Dessutom beslutade rådet att kalla till bilaterala 
regeringskonferenser under våren 1998 för att påbörja förhandlingar med Cypern, Ungern, 
Polen, Estland, Tjeckien och Slovenien om villkoren för deras anslutning till unionen och de 
efterföljande fördragsjusteringarna. 
 
4.  Ungerska regeringens ståndpunkt 
Utrikesminister Martonyi har upprepade gånger meddelat att den nya ungerska regeringen har 
för avsikt att gå med i EU. Trots att vissa massmedier i Ungern visat besvikelse över resultaten 
från toppmötet i Wien, har regeringen försökt att inte vara alltför kritisk mot det långsamma 
anslutningsarbetet Den har uppgivit att den förstår att EU:s prioritering just nu gäller intern 
reform, men understryker samtidigt att den vill få ett realistiskt datum för anslutningen. Den 
anser för sin del att Ungern kommer att vara redo till 2002. 
 
Den 27 januari sa Orban till sin portugisiske kollega, Antonio Guterres, att EU under det 
portugisiska ordförandeskapet skulle inleda medlemskapsförhandlingar med Ungern på alla 
områden. Guterres sa att hans land ansåg det betydelsefullt att EU:s interna reformer tog hänsyn 
till EU-kandidaternas intressen, däribland Ungerns. Orban sa till reportrar i Lissabon att han var 
övertygad om att alla partier i det portugisiska parlamentet skulle ge sitt stöd till en snabb 
ratificering av Ungerns anslutning.  
 
Ungerns chefsförhandlare, Endre Juhasz, kritiserade nyligen EU och sa att medlemsstaterna 
hittills vägrat avslöja sina förhandlingspositioner för de mest problematiska kapitlen och 
därigenom hindrade att verkliga förhandlingar inleddes om de mest kontroversiella frågorna. 
Den 6 april beklagade sig Juhasz också inför reportrar i Bryssel, över att EU "är ängsligt tyst" 
om vilka ekonomiska data man avser använda som underlag för stöd till ungerska regioner. Han 
sa att han förväntade sig en mer utförlig förklaring vid de pågående anslutningssamtalen. 
 
 
Ungerns och EU:s hållning till Österrike 
Orban hade en kritisk inställning till den position EU intagit gentemot den österrikiska 
regeringen när en koalition i början av februari bildades med Jörg Haiders högerextrema 
Frihetsparti. Den ungerske premiärministern ansåg nämligen att EU:s agerande utgjorde en 
obehörig inblandning i en demokratisk stats inre angelägenheter. Följaktligen tillförsäkrade den 
österrikiska regeringen, trots Haiders uttalanden till förmån för att dra ner på takten i 
förhandlingarna och invänta att kandidatländerna uppnått österrikiska lönenivåer, Ungern om det 
stöd Österrike avser ge EU:s utvidgning och i synnerhet Ungerns anslutning. 
 
Omkring 1 000 anhängare av det högerextrema ungerska partiet för rättvisa och liv (HJLP), 
vilket har 14 av 386 mandat i parlamentet, höll en demonstration för att fira att frihetspartiet 
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kommit in i koalitionsregeringen. HJLP delar det österrikiska frihetspartiets negativa inställning 
till EU:s utvidgning och är emot Ungerns anslutning. 

 
 

* * * 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Adam Isaacs / EUROPAPARLAMENTET / GD IV 
Tjänsten för internationellt samarbete, analys och dokumentation, Bryssel 
Tel.: +32 2 284 3072 / fax: +32 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
För ytterligare information om det ekonomiska avsnittet, kontakta: 
Mourad Mustapha-Pacha / EUROPAPARLAMENTET / GD IV 
Avdelningen för internationella och konstitutionella frågor, Luxemburg 
Tel.: +352 4300 23506 / e-post: mmustapha@europarl.eu.int 
 

 
 

* * * 
 
 
Källor:  Oxford Analytica Data Base, European Economy – Economic Reform Monitor 
(Europeiska kommissionen), Economist Intelligence Unit, BBC Monitoring Service, Reuters, 
Central Europe Online, Radio Free Europe, ISI Emerging Markets, Budapest Sun. 
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BILAGA 
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