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De briefings die worden opgesteld door de task force "Uitbreiding" van het secretariaat van het Europees Parlement hebben tot doel om een systematisch, samenvattend overzicht te 
geven van de discussies die worden gevoerd over de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de lidstaten, de kandidaat-landen en 
de Europese instellingen. Deze briefings zullen worden bijgewerkt naarmate de onderhandelingen vorderen. Reeds verschenen zijn:  
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5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev.4 01.03.00 alle 
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev.3 11.10.99 alle 
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev.3 10.02.00 alle 
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev.3 02.03.00 alle 
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17 Environmental policy and enlargement 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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24 Pre-accession strategy for enlargement of the EU 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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27 Enlargement and Agriculture 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev.1 08.03.99 alle 
29 De uitbreiding van de EU en de visserij 167.799 12.10.98 alle 
30 Common foreign and security policy and enlargement 167.822/rev.2 14.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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I. SAMENVATTING 
 
Roemenië bereidt zich voor op een verkiezingsjaar. In juni vinden er plaatselijke verkiezingen plaats 
en in november wordt een nieuw parlement gekozen. In december vond er een wissel aan het hoofd 
van de regering plaats: premier Radu Vasile werd aan de dijk gezet, omdat hij er niet in was geslaagd 
voldoende vaart te brengen in het economisch hervormingsproces. Hij werd vervangen door Mugur 
Isarescu, gouverneur van de Nationale Bank van Roemenië, die bij geen enkele politieke partij 
aangesloten is. 
 
Het belangrijkste goede nieuws voor Roemenië was het besluit van de Europese Raad van Helsinki 
van december 1999 om Roemenië uit te nodigen de toetredingsonderhandelingen te openen. Zelfs als 
de toetredingscriteria van Kopenhagen heel ruim worden geïnterpreteerd, voldoet Roemenië nog aan 
geen van deze drie criteria en zal het daar wellicht nog geruime tijd niet aan voldoen. Maar politieke 
overwegingen, en met name de steun die Roemenië in 1999 tijdens de oorlog in Kosovo aan de 
NAVO heeft gegeven, alsmede het streven de hervormingspogingen niet te ontmoedigen door 
lidmaatschap onbereikbaar te doen lijken, hebben uiteindelijk zwaarder gewogen dan de mate waarin 
de kandidaat-landen reeds aan de criteria beantwoorden. 
 
 
II. POLITIEKE SITUATIE 
 
a) Recente geschiedenis 
 
De moderne Roemeense staat vindt zijn oorsprong in de vereniging in 1859 van de prinsdommen 
Moldavië en Walachije onder vorst Alexandru Toan Cuza. De van oudsher door Roemenen 
bewoonde gebieden (Transsylvanië, Moldavië en Walachije) werden echter voor het eerst, gedurende 
een korte periode, in 1600 verenigd door Michael de Dappere. De nieuwe staat werd in 1878 formeel 
onafhankelijk en werd drie jaar later een koninkrijk, maar omvatte slechts een deel van de Roemeense 
bevolking: drie miljoen Roemenen bleven in Transsylvanië (dat in 1867 bij Hongarije werd ingelijfd). 
Ongeveer twee miljoen Roemenen vestigden zich in Bessarabië (sinds 1812 bestuurd door Rusland) 
en enkele kleinere groepen in Dobroedzja (Bulgarije). De vereniging van alle door Roemenen 
bewoonde gebieden werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een feit. In 1940 verloor 
Roemenië al zijn in 1918 verworven gebieden aan de Sovjet-Unie en werd het land door Duitsland 
gedwongen Noord-Transsylvanië aan Hongarije af te staan. Met het vredesverdrag van 1947 werd het 
Roemeense bestuur over dit gebied weer hersteld, maar werden Bessarabië en Noord-Boekovina aan 
de Sovjet-Unie toegewezen. 
 
De door de Sovjet-Unie gesteunde Roemeense Communistische Partij (RCP) nam in 1945 de macht 
over en koning Michael trad op 30 december 1947 af. De RCP maakte zich aan het begin van de jaren 
’60 geleidelijk los van Moskou, maar nam alle belangrijke kenmerken van de stalinistische 
planeconomie over. Vanaf 1965, toen hij aan de macht kwam, begon dictator Nicolae Ceausescu met 
het vergaren van persoonlijke macht, daarbij ondersteund door de beruchte geheime politie 
Securitate. Aan het eind van de jaren ’80 was de leiding van de RCP gedegenereerd tot een 
nepotistische clan. Vanwege de ontberingen en de repressie die een economische en sociale 
ontwikkeling in de weg stonden, was er weinig oppositie tot december 1989, toen de dictatuur van 
Ceausescu omver werd geworpen. 
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Hierdoor werd het pad geëffend voor een paleiscoup door een deel van de voormalige elite die uit de 
gunst van Ceausescu was gevallen. Onder de paraplu van het Nationaal Reddingsfront (NSF) trokken 
de coupleiders snel een aantal van Ceausescu’s meest impopulaire beleidslijnen in. Ze verminderden 
het aantal werkuren, maakten een einde aan de beperkingen op het huishoudelijk energieverbruik en 
op de pers. Door middel van beperkte landbouwhervormingen verzekerden zij zich van steun op het 
platteland. Mede hierdoor kreeg het NSF een sterk mandaat van de kiezer bij de algemene 
verkiezingen van mei 1990. De kandidaat van het NSF, Ion Iliescu, afgeschilderd als een matigende 
kracht, werd met een grote meerderheid tot president gekozen. 
 
Het aan de diep getraumatiseerde bevolking gerichte “sociaal-democratisch” appel van het NSF was 
gebaseerd op beloften van stabiliteit, betere sociale voorzieningen en geleidelijke economische 
hervormingen. De boodschap klonk bijzonder aantrekkelijk in de oren van werknemers in de industrie 
en ambtenaren, die schrik hadden voor de gevolgen van een snelle herstructurering van de industrie. 
Een poging van premier Petre Roman om in 1991 verdergaande markthervormingen door te voeren, 
werd opgegeven na demonstraties van de mijnwerkers, die de regeringsgebouwen in Boekarest bezet 
hielden. 
 
President Iliescu ontsloeg de heer Roman als premier. Roman trad uit het NSF en richtte de 
Democratische Partij (DP) op. Deze centrum-linkse partij, die meer op economische hervormingen is 
georiënteerd, is nu de grootste partij in de centrum-linkse SDU, die zelf van 1996 tot 2000 deel 
uitmaakte van de coalitie. Het Democratisch Nationaal Reddingsfront (DNSF), na de scheuring in het 
NSF de dominante factie, bleef na de algemene verkiezingen in 1992 de grootste partij in het 
parlement, en bij de presidentsverkiezingen in 1992 werd Iliescu, na herstemming in een tweede 
ronde, herkozen. Het DNSF werd omgedoopt tot de Sociaal-Democratische Partij van Roemenië 
(PSDR). In 1992 werd een minderheidsregering gevormd door een voormalig bureaucraat, Nicolae 
Vacaroiu, maar omdat hij zich in het parlement op de steun van extreem nationalistische en 
neocommunistische partijen verliet, moest hij nog omzichtiger te werk gaan wat het tempo van de 
economische veranderingen betreft. Dit deed zijn internationale reputatie geen goed. Alle 
hervormingsmaatregelen die de regering-Vacaroiu probeerde te nemen, met inbegrip van de massale 
privatisering van 4.000 overheidsbedrijven, werden in het parlement tegengehouden. Een plotselinge 
snelle groei in 1995 resulteerde in inflatie, devaluatie en vervolgens, in 1996, industrieel verval, een 
ontwikkeling die op haar beurt tot herinvoering van de deviezen- en prijzencontrole leidde. 
Ondertussen riepen de centrum-rechtse partijen een overkoepelende organisatie in het leven: het 
Democratisch Verbond (DC), waarin de Nationale Kleine-Boeren-/Christen-Democratische Partij 
(NP-CDP) de belangrijkste plaats innam. Het DC werd in het parlement de spil van de oppositie tegen 
de PSDR. 
 
Bij de parlementaire verkiezingen in november 1996 behaalde het DC 30% van de stemmen. Het 
vormde een door Victor Ciorbea geleide coalitieregering met de SDU van de heer Roman en de 
HDUR. Bij de tegelijkertijd gehouden presidentsverkiezingen werd Emil Constantinescu in de tweede 
ronde herkozen met 54% van de stemmen, tegen 46% voor de heer Iliescu. De verslagen PSDR werd 
de leidende oppositiepartij, maar werd in juni 1997 nogmaals opgesplitst toen Teodor Melescanu, die 
van 1992 tot 1996 minister van Buitenlandse Zaken was geweest, een nieuwe centrum-linkse partij, 
het Verbond voor Roemenië (AfR), oprichtte. Hierdoor versterkte de PSDR haar reputatie als partij 
die grotendeels uit voormalige communisten bestaat. 
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De regering van Ciorbea, die de ideologische rechtervleugel van de NP-CDP vertegenwoordigde, 
maakte voorstellen bekend om radicale, marktgeoriënteerde economische hervormingen door te 
voeren, met inbegrip van de afschaffing van de prijzencontrole, een strikter monetair en fiscaal beleid 
en de liberalisering van het wisselkoersstelsel. Spoedige toetreding tot de EU en de NAVO waren de 
voornaamste doelstellingen van haar buitenlands beleid, maar in 1997 bleek het land niet opgenomen 
te zijn in de lijsten van toetredingskandidaten voor beide instellingen. 
 
De coalitie raakte in de problemen toen haar leden niet in staat bleken het eens te worden over de 
details van de uitvoering van de hervorming. Hoewel de regering een strikter macro-economisch 
beleid vaststelde, slaagde zij er niet in de verouderde industrie en instellingen te herstructureren. De 
levensstandaard daalde spectaculair in 1997 en Ciorbea werd in april 1998 - na geruzie tussen de 
partijen over de toewijzing van ministersposten - als premier vervangen door de heer Vasile, die de 
meer pragmatische vleugel van de NP-CDP vertegenwoordigde. 
 
Vasile beloofde plechtig de tot stilstand gekomen economische hervormingen te versnellen. Hij 
boekte wat succes bij de bespoediging van de privatisering van de grote industriële staatsbedrijven en 
de banken, alsook bij het sluiten van zwaar verliesgevende bedrijven in de kolen- en metaalsector. De 
productie en de levensstandaard bleven echter dalen in 1998-1999. De regering slaagde er in april 
1999 niet in de met het IMF overeengekomen streefcijfers voor het geconsolideerde begrotingstekort 
te halen, waarop het IMF het vrijgeven van de tweede tranche van de stand by-regeling in het vierde 
kwartaal van 1999 uitstelde. De inflatie stak ook weer de kop op in het vierde kwartaal en het reële 
inkomen daalde spectaculair. Hierdoor nam de impopulariteit van de regering toe. Dit alles 
culmineerde in wijdverspreide onrust in de industrie en geweld in een aantal grote steden. Er werd 
aangedrongen op de invoering van prijzencontrole en loonindexering. 
 
b) Instellingen 
De huidige grondwet werd op 8 december 1991 bij referendum goedgekeurd. Het parlement bestaat 
uit twee kamers: de Kamer van Afgevaardigden (341 zetels) en de Senaat (143 zetels). De 
parlementsleden worden bij algemene verkiezingen volgens het beginsel van de evenredige 
vertegenwoordiging gekozen voor een ambtstermijn van 4 jaar. 
De grondwet geeft aanzienlijke macht aan de president, die eveneens voor 4 jaar wordt gekozen en 
maximaal 2 ambtstermijnen kan vervullen. In november 1996 werd de heer Constantinescu in de 
tweede ronde met 54% van de stemmen tot president gekozen. Tegenkandidaat was de heer Iliescu, 
die het ambt sinds de coup van 1989 bekleedde. In 1999 ging de populariteit van de heer 
Constantinescu - samen met de steun voor zijn partij, het DC - pijlsnel naar beneden. Eind 1999 lag 
hij volgens opiniepeilingen 27 procentpunten achter op de heer Iliescu en kwam hij zelfs op de derde 
plaats terecht, na de heer Melescanu, de leider van het AfR. 
 
De rechterlijke macht bestaat uit de rechtbanken, het Ministerie van Justitie en de Hoge Raad van de 
Magistratuur. In 1997 voerde de Europese Commissie haar twijfels omtrent de politieke neutraliteit 
van de rechterlijke macht (veel magistraten waren benoemd door de PSDR) aan als één van de 
redenen waarom Roemenië niet werd opgenomen in de eerste reeks van landen waarmee de 
toetredingsonderhandelingen werden geopend. De Commissie blijft ter zake kritisch. 
 



 8 PE 167.297/rév.3 

Resultaten van de verkiezingen van november 1996 
Partij  Kamer van 

Afgevaardigden 
Senaat 

Democratisch Verbond (DC) 122 53 
Partij van de Sociale Democratie in Roemenië 
(PSDR) 

91 41 

Sociaal-Democratische Unie (SDU) 53 23 
Hongaarse Democratische Unie in Roemenië 
(HDUR) 

25 11 

Partij voor een Groter Roemenië (GRP) 19 8 
Partij van de Roemeense Nationale Eenheid (PRNU) 18 7 
Andere1 13 0 
Totaal  341 143 
 

a) Actuele politieke vraagstukken 
i) Premierwissel wegens te traag hervormingstempo 

Toen Radu Vasile op 13 december de laan uit werd gestuurd en werd vervangen door de gouverneur 
van de Centrale Bank, Mugur Isarescu, was de coalitieregering van het Democratisch Verbond (DC) 
al aan haar derde premier toe sinds de verkiezingsoverwinning in november 1996. (De eerste premier, 
Victor Ciorbea, nam in maart 1998 zelf ontslag bij een slabakkende economie en aanhoudend geruzie 
tussen de coalitiepartijen.) De heer Vasile werd zogenaamd om economische redenen ontslagen. Toen 
de EU Roemenië uitnodigde op de Top van Helsinki in december 1999 om de 
toetredingsonderhandelingen te openen, zei ze dat Roemenië meer vaart moest zetten achter de 
economische hervormingen, als het serieuze vooruitgang bij de toetredingsonderhandelingen wilde 
maken. Degenen die de hand hadden in het ontslag, en met name president Constantinescu, 
beweerden dat deze voorwaarden van de EU de reden waren dat de heer Vasile door een reformist 
van de harde lijn vervangen moest worden. Een aannemelijker uitleg was dat de heer Vasile om 
binnenlandse politieke redenen werd ontslagen: de snelle afbrokkeling van de steun voor de Nationale 
Kleine Boeren-/Christen-Democratische Partij (NP-CDP) en voor de heer Constantinescu op minder 
dan een jaar van de parlements- en presidentsverkiezingen en de noodzaak iets te doen aan de 
ontevredenheid van de bevolking over het economisch beleid van de regering. 
 
Aangezien het vertrek van de heer Vasile werd verhaast door het tijdelijk ontslag van het merendeel 
van zijn kabinet, vonden er weinig andere kabinetswijzigingen plaats. Toch zijn er nu vier vice-
premiers (zie bijlage), die de vier coalitiepartijen vertegenwoordigen, en werd Andre Plesu, een 
onafhankelijke, als minister van Buitenlandse Zaken vervangen door Petre Roman van de 
Democratische Partij (DP). 
 

                                                
1 Andere partijen haalden de kiesdrempel van 3% van de stemmen niet en konden dus geen zitting nemen in het 
parlement; 13 zetels in de Kamer van Afgevaardigden werden toegewezen aan vertegenwoordigers die minstens 3.500 
stemmen behaalden (5% van hen eisten een gewoon kamerlid te mogen kiezen). 
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Het is mogelijk dat de heer Isarescu, die na de verkiezingen opnieuw gouverneur van de Centrale 
Bank wil worden, meer steun in de regering en het parlement zal krijgen dan zijn voorganger. Hij 
stond gedurende acht jaar aan het hoofd van de Nationale Bank van Roemenië (NBR, de centrale 
bank), dus ook toen de regering nog in handen was van de huidige oppositiepartij, de PSDR. In die 
tijd heeft hij de reputatie van een voorzichtig en doeltreffend - ook in het Westen gerespecteerd - 
gouverneur opgebouwd. Als technocratisch premier zal hij evenwel minder dan sommige van zijn 
voorgangers geneigd zijn looncorrecties wegens inflatie toe te kennen, waardoor hij in aanvaring zou 
kunnen komen met de vakbonden. 
 
ii) Cyanidelozing 
Op 31 januari kwamen ingevolge een lek in een Roemeense mijn in de buurt van Baia Mare grote 
hoeveelheden cyanide in de rivier Szamos terecht. Hierdoor werd ook de tweede grootste rivier van 
Hongarije, de Tisza, verontreinigd. Dit resulteerde in meer dan 10 ton giftig afval. Later deed zich 
nog een tweede lozing voor van ongeveer 200.000 ton met lood, koper en zink vervuilde modder die 
op 11 maart in de Tisza begon terecht te komen. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken 
Martonyi had kritiek op Esmeralda Exploration, de Australische eigenaars van 50% van de Aurul 
goudsmelterij, die ontkenden dat zij verantwoordelijk waren voor het ongeval en beweerden dat de 
milieuramp niet door de cyanidelozing was veroorzaakt maar door het koude weer en de chemische 
stoffen die werden gebruikt om de lozing te neutraliseren. De Roemeense regering is voor 45% 
eigenaar van de goudsmelterij, de overige 5% is in handen van particuliere investeerders. 
 
Meer recent is van beide zijden geprobeerd een oplossing te vinden in plaats van zich te blijven 
verdiepen in de schuldvraag. De Roemeense en Hongaarse regeringen hebben al onderhandeld over 
een overeenkomst tot bescherming van het milieu en die inmiddels ondertekend. De overeenkomst is 
goedgekeurd door het Hongaarse parlement en de heer Isarescu heeft zijnerzijds laten weten dat 
Roemenië de rechtbank heeft gevraagd vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de schade en 
hoeveel de schadevergoeding moet bedragen. 
 
iii) Kinderbescherming 
De EU heeft beklemtoond dat Roemenië vastberaden maatregelen moet nemen om zijn beruchte 
kindertehuizen te hervormen vooraleer de toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend. De 
regering heeft dan ook de oprichting aangekondigd van het Roemeense Nationale Bureau voor 
kinderbescherming met aan het hoofd Vlad Mihai Romano. Het bureau, dat het statuut van een 
directoraat-generaal in het Ministerie van Arbeid en Sociale Bescherming zal hebben, zal het 
bestaande departement voor kinderbescherming vervangen en rechtstreeks aan de minister 
rapporteren. Zijn taken zijn: toezicht uitoefenen op de kinderbescherming, de levensstandaard in de 
weeshuizen verbeteren en hulpbehoevende kinderen passende verzorging bieden. De Roemeense 
autoriteiten dringen bij de EU aan op langetermijnsteun voor het bureau. De heer Romano heeft zich 
plechtig verbonden tot decentralisatie, de oprichting van instellingen om straatkinderen te beschermen 
en nauwe samenwerking met de Europese Commissie bij de ontwikkeling van het beleid. 
 
iv) Betrekkingen met Hongarije 
De betrekkingen tussen Roemenië en Hongarije zijn de laatste paar jaren verbeterd. Er is belangrijke 
vooruitgang geboekt op het gebied van de onderwijswet en de situatie van de Hongaarse minderheid 
in Roemenië in het algemeen. 
 
Eind juli 1999 vond in Boekarest een zitting van de Gemengde Intergouvernementele Roemeens-
Hongaarse Commissie plaats, die door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen werd 
voorgezeten. De gespecialiseerde comités van de gemengde commissie bespraken onderwerpen van 
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gemeenschappelijk belang, zoals Europese en Euro-Atlantische integratie, nationale minderheden, 
cultuur, onderwijs en religieuze groeperingen, samenwerking op militair gebied, infrastructuur, milieu, 
grensoverschrijdende samenwerking en samenwerking tussen plaatselijke besturen, handel en 
diplomatieke betrekkingen. Om de vertegenwoordiging van de in Hongarije wonende Roemeense 
minderheid in het Hongaarse parlement mogelijk te maken, moet een nieuw wettelijk kader door de 
Hongaarse autoriteiten worden gecreëerd. 
 
Er kwamen evenwel ook twee kwesties ter tafel waarover Hongarije en Roemenië het nog altijd niet 
eens zijn: de uitblijvende teruggave van eigendommen aan de kerk en de oprichting van de geplande 
Hongaarstalige staatsuniversiteit, die eveneens op zich laat wachten. De heer Orban uitte kritiek op de 
traagheid waarmee eigendommen van de kerk terug worden gegeven en vond het betreurenswaardig 
dat hij in gesprekken met Roemeense leiders nog altijd problemen in verband met etnische Hongaren 
ter sprake moest brengen. Maar hij voegde daaraan toe dat Hongarije niet bereid is compromissen te 
sluiten wat de situatie van etnische Hongaren in Roemenië betreft. Hij zette de eis tot oprichting van 
een Hongaarse universiteit kracht bij en opperde het idee dat de recente voorstellen om in Roemenië 
met steun van de kerk een Hongaarstalige universiteit op te richten, misschien een oplossing zouden 
zijn. 
 
Eind november 1999 werden vertegenwoordigers van de Hongaarse regering en de Hongaarse 
Democratische Unie in Roemenië (UDMR) het eens over de financiering van een privaat 
gefinancierde Hongaarse universiteit in Transsylvanië, Roemenië. De Hongaarse regering beloofde 2 
miljard forint, wat volgens de UDMR veel minder is dan het benodigde bedrag. De UDMR eist nog 
altijd een door de Roemeense overheid gefinancierde Hongaarse universiteit, maar is van plan 
ondertussen wel gebruik te maken van steun van de Hongaarse regering. De Roemeense minister van 
Onderwijs, Andrei Marga, verwerpt het idee van een afzonderlijke Hongaarse universiteit die 
staatssteun krijgt. De minister, die vroeger rector van de Babes-Bolyai Universiteit in Cluj was, 
beweert dat de beste manier om een "multiculturele" universiteit tot stand te brengen, erin bestaat uit 
te gaan van de bestaande structuren in Babes-Bolyai, waar graden in het Roemeens, het Hongaars en 
het Duits kunnen worden gehaald. 
 
 
III. ECONOMISCHE SITUATIE 
 
a) Samenvatting 
Volgens analisten is het weinig waarschijnlijk dat er zich in 2000 een snelle opleving van de economie 
zal voordoen, nadat het BBP de afgelopen drie jaar met in totaal 18% is afgenomen. De met 
onderkapitalisatie en lage productie kampende industrie en landbouw zijn nog altijd niet in staat om 
de goedkopere buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden of hun producten doeltreffend op de 
markt te brengen. Sinds 1996 is het consumptieniveau met een vierde gedaald en de handel lijdt onder 
de ingezakte binnenlandse markt. 
 
b) Huidige trends 
i) BBP 
Na een terugval van het BBP in 1999 die op 4,8% wordt geraamd, wordt verwacht dat de 
economische neergang in het eerste semester van 2000 zijn dieptepunt zal bereiken. In 2000 zullen de 
sterkere groei van de West- en Oost-Europese economieën, in combinatie met een grotere 
kapitaalinstroom uit het buitenland ingevolge het besluit tot opening van de onderhandelingen over de 
toetreding van Roemenië tot de EU, de vooruitzichten op het gebied van uitvoer en groei van de 
investeringen verbeteren. Maar het strakke beleid dat moet worden gevoerd als het land de 
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doelstellingen van de regering met betrekking tot de inflatie en het begrotingstekort wil halen, zal de 
vraag van de consument waarschijnlijk blijven drukken. Voor 2000 voorspelt de EIU een reële groei 
van het BBP met 1%, d.i. iets minder dan de officiële doelstelling van 1,3%. Of deze prognose wordt 
gehaald, is evenwel verre van zeker. 
 
De financiële markten staan nog altijd huiverig tegenover Roemenië en als de huidige regering er, 
ondanks haar inspanningen, niet in slaagt de macro-economische onevenwichtigheden weg te werken, 
zou dit tot een scherpe daling van de waarde van de leu kunnen leiden en de stabiliteitsplannen in de 
war kunnen sturen. Elk uitstel van de uitvoering van de structurele hervormingen zal in een uitstel van 
het herstel resulteren. 
 
ii) Investeringen 
De motor achter de reële groei van het BBP met 3% in 2001 zal de grotere vraag naar investeringen, 
zowel uit de pas geprivatiseerde sector als uit de bouwsector, zijn. De vraag in de bouwsector zal 
worden opgevoerd door de multilateraal gefinancierde infrastructuurprojecten die in 2000 van start 
gaan. Van de vraag op langere termijn van de geherstructureerde en pas geprivatiseerde bedrijven 
naar nieuwe kapitaalgoederen wordt verwacht dat ze van 2001 tot 2004 een sterke groei van de 
investeringen met gemiddeld 11% per jaar zal genereren. De investeringen zouden de productiviteit 
en het concurrentievermogen voor Roemeense goederen en diensten moeten verhogen. De prognose 
is dat dit, in combinatie met een gemiddelde reële groei van het BBP in de EU van 2,6%, tot een 
gemiddelde groei van de Roemeense uitvoer met 6,8% per jaar in 2001-2004 zal leiden. 
 
iii) Inflatie 
In 1999 ging de inflatie weer steil de hoogte in om tegen het eind van het jaar 54,8% te bereiken, 
vergeleken bij 40,6% in 1998. De regering probeerde de prijsstijgingen binnen de perken te houden 
toen ze geconfronteerd werd met opeenvolgende prijsverhogingen voor ingevoerde energie en 
goederen ingevolge een depreciatie van de leu. Gedraal bij de aanpak van de stijgende verliezen heeft 
eveneens in aanzienlijke mate bijgedragen tot de plotselinge toename van de inflatoire krachten. De 
regering is van plan om de inflatie dit jaar terug te brengen tot een jaargemiddelde van 25-30%. 
Volgens de EIU is dit al te optimistisch gezien de gestegen internationale olieprijzen, de problemen 
die het land heeft om zijn doelstelling inzake het begrotingstekort te halen en de aanzwellende vraag 
in de economie. De EIU verwacht eerder een gemiddelde inflatie van 46% in 2000. 
 
Veel van de kwijnende industrieën verlaten zich op niet-concurrerende praktijken om het hoofd boven 
water te houden en zolang de herstructureringen geen einde maken aan de verliesgevende activiteiten 
en de regering er niet in slaagt het begrotingstekort terug te dringen, zullen inflatoire krachten de 
opwaartse spiraal bedreigen. In de veronderstelling dat er tegen 2001 een stabielere macro-
economische omgeving tot stand zal zijn gebracht, zou de inflatie moeten gaan zakken tot een stuk 
beneden de 20%, maar dat blijft natuurlijk nog hoog vergeleken bij andere Oost-Europese kandidaat-
landen. 
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Overzicht van de ramingen  
(% wijziging op jaarbasis tenzij anders aangegeven)  
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

Reëel BBP -5,4 -4,8 1,0 3,0
Bruto industriële productie -7,4 -7,0 1,2 3,6
Bruto landbouwproductie -8,3 0,5 2,0 2,0
Bruto vaste investeringen -5,1 -13,0 4,0 10,0
Werkloosheidscijfer (%) 10,3 11,0 13,7 14,6
Consumptieprijzen (gemid.) 59,0 45,8 46,0 30,0
Consumptieprijzen (eind jaar) 40,6 54,8 40,0 25,0
Uitvoer van goederen fob (mld.$) 8,3 8,4 9,2 10,2
Invoer van goederen fob (mld. $) 10,9 9,6 10,4 11,6
Balans lopende rekening (mld. $) -2,9 -1,4 -1,3 -1,7
% van BBP -7,0 -4,1 -4,0 -4,9

Totale buitenlandse schuld (dec.-mld. $) 9,7 9,1 9,8 10,5
Wisselkoers (gemid.; leu:$) 8.876 15.330 22.300
28.430
Wisselkoers (eind jaar; leu:$) 10.951 17.981 26.120
30.440

(a) reële cijfers (b) ramingen (c) prognoses EIU

 
 
b) Standpunt van het IMF 
Op 27 maart keurde de raad van bestuur van het IMF een verlenging van het stand by-krediet tot 31 
mei 2000 goed. De regeling verstreek eind maart en de verlenging werd toegestaan om Roemenië in 
staat te stellen de reeds lang verwachte eerste herziening van het programma te voltooien. Hierdoor 
krijgt Boekarest de mogelijkheid de begroting voor 2000 goed te keuren, wat een voorafgaande 
voorwaarde is om de raad van bestuur in staat te stellen de herziening te beoordelen. Van het krediet 
van 400 miljoen BTR (540 mlj. $) zijn tot dusver maar 53 miljoen opgenomen. 
 
Het IMF heeft duidelijk gemaakt dat het niet bereid is een tweede ronde kredieten vrij te geven noch 
te onderhandelen over een volgende leningsronde, zolang de begroting niet door het parlement is 
goedgekeurd (het begin van het begrotingsdebat staat voor 12 april op de agenda). Het fonds is om 
verschillende redenen zo voorzichtig: 
 
• = het is niet gelukkig met het feit dat het niet de kans heeft gekregen om de begroting te bekijken 

voordat ze in het parlement kwam; 
• = het is het niet eens met de loonsverhogingen die aan de strijdkrachten beloofd zijn om hun 

professionele aanpak te verbeteren met het oog op een mogelijke toetreding tot de NAVO; 
• = het heeft twijfels omtrent de voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelastingen en de BTW, 

waarvan de regering hoopt dat zij de binnenlandse economische bedrijvigheid en investeringen uit 
het buitenland zal aanwakkeren. 

 
De voorzichtigheid van het IMF heeft nog een andere reden: het is een verkiezingsjaar in Roemenië, 
waardoor de regering onder enorme druk zal komen te staan om meer geld uit te geven voor sectoren 
die de steun van sommige coalitiepartners hebben. Het fonds is nog niet vergeten dat in 1994-1995, 
toen de PDSR aan de macht was, een groot deel van een vrijgegeven lening aan zijn bestemming werd 
onttrokken en in niet-concurrerende bedrijven werd gepompt. Het is vastbesloten dit niet opnieuw te 
laten gebeuren. Dankzij meer hardevalutareserves en een beter geregelde valutamarkt is de uitbetaling 
van tranches minder dringend geworden. Toch blijft Boekarest aangewezen op de steun van het IMF, 
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omdat de vrijgave van andere multilaterale fondsen ervan afhangt. Zo wordt een lening van de 
Wereldbank voor aanpassing van de landbouwstructuren ten bedrage van 150 miljoen dollar 
momenteel tegengehouden door de houding van het IMF. Hetzelfde geldt voor een tweede lening van 
de Wereldbank voor aanpassingen in de particuliere sector ten bedrage van 300-500 dollar, die 
bedoeld is om de herstructurering van de banksector te ondersteunen en het pad te effenen voor de 
verkoop en de liquidatie van 64 door de staat geleide bedrijven. 
 
Roemenië heeft de steun van het IMF nodig om een begin te kunnen maken met het halen van de 
doelstellingen voor toetreding tot de EU, zeker nu bekend is dat de door de Commissie in januari 
aangekondigde - niet terug te betalen - steun voor de toetreding van het land pas vanaf 2001 zal 
vrijkomen. 
 
 
IV. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
a) Europese Commissie 
 
Op 13 oktober 1999 publiceerde de Europese Commissie haar tweede periodiek verslag over de 
vorderingen van Roemenië op de weg naar toetreding. In haar conclusies zegt zij: “De Commissie is 
van mening dat Roemenië op het moment nog steeds voldoet aan de politieke criteria van 
Kopenhagen, ofschoon dit standpunt opnieuw bekeken zou moeten worden indien de autoriteiten niet 
de voorrang blijven geven aan maatregelen om de crisis in hun kindertehuizen aan te pakken. De 
Commissie zal aandachtig de besluiten volgen die de regering onlangs heeft genomen (om de nodige 
begrotingsmiddelen beschikbaar te stellen) om een structurele hervorming ten uitvoer te leggen die de 
kinderbescherming in Roemenië, met volledige eerbiediging van de mensenrechten, van een zekere en 
aanvaardbare basis voorziet. 
 
“Het toegenomen gebruik van decreten geeft reden tot bezorgdheid en verdere maatregelen zijn nodig 
om de onafhankelijkheid en efficiëntie van het gerechtelijk apparaat te waarborgen. Andere gebieden 
die nog steeds speciale aandacht behoeven zijn de bestrijding van corruptie, waarbij de institutionele 
verantwoordelijkheden en functies geconsolideerd zouden moeten worden, en, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen, de situatie van de Roma; wat dit laatste gebied betreft moeten de nodige 
financiële middelen, ondanks de strenge algemene budgettaire beperkingen, beschikbaar worden 
gesteld en inspanningen ondernomen worden om discriminerende opvattingen in de samenleving te 
bestrijden. 
 
“Roemenië kan niet als een functionerende markteconomie worden beschouwd en is niet in staat op 
middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie. 
 
“De macro-economische onevenwichtigheden vormen nog steeds een probleem en de moeilijkheden 
met de financiering zijn toegenomen. Met de privatisering van een aantal grote ondernemingen en de 
herstructurering en de privatisering van de financiële instellingen die nog in handen zijn van de staat 
zijn vorderingen gemaakt, zij het dat deze privatisering zeer hoge kosten heeft veroorzaakt voor de 
begroting. Het ontbreken van macro-economische stabiliteit en rechtszekerheid blijft evenwel een 
beletsel vormen voor de instroom van de buitenlandse directe investeringen die noodzakelijk zijn voor 
het moderniseren van de aanbodzijde van de economie. De teruggang van de uitvoer, 
niettegenstaande de sterke reële depreciatie van de munteenheid, is verontrustend. 
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“De overheid heeft het voornemen te kennen gegeven het macro-economische evenwicht te herstellen 
en een oplossing te zoeken voor de structurele problemen van de economie. De met de internationale 
financiële instellingen gesloten overeenkomsten zijn een belangrijke stap in de goede richting, maar 
het is in dit stadium nog niet mogelijk te beoordelen of het nieuwe programma voor de Roemeense 
economie een hulpmiddel zal zijn op de weg naar duurzame ontwikkeling. De huidige inspanningen 
moeten worden volgehouden om de groei te herstellen en de levensstandaard te verhogen. Daarbij 
moet prioriteit worden gegeven aan het verbeteren van de financiële discipline en de herstructurering 
van grote verliesgevende overheidsondernemingen. Er is behoefte aan een duidelijke economische 
strategie op middellange termijn die met vastberadenheid ten uitvoer wordt gelegd. Behalve voor 
macro-economische stabiliteit moet worden gezorgd voor een transparanter en bedrijfsvriendelijker 
ondernemingsklimaat dat bijdraagt tot de ontwikkeling van economische activiteit en dat het 
bedrijfsleven in staat stelt beter gebruik te maken van de aanzienlijke mogelijkheden van de 
Roemeense economie. 
 
“In de sector Interne markt is er slechts sprake van een gedeeltelijke aanpassing en ondanks enkele 
belangrijke stappen vooruit moet Roemenië het tempo van de omzetting en toepassing op dit gebied 
versnellen. Aanzienlijke vorderingen werden er geboekt door de goedkeuring van een wet inzake 
overheidsopdrachten alsook in de banksector en wat betreft de financiële controle. Er is enige 
vooruitgang geboekt inzake normen en certificering maar de ontwikkelingen in deze richting worden 
belemmerd door het ontbreken van algemene kaderwetgeving. De faillissementswetten zijn weliswaar 
diverse keren gewijzigd, maar nog steeds niet op één lijn met het acquis gebracht. 
 
“Een belangrijke stap vooruit was de goedkeuring van een nieuwe wet voor de controle op de 
staatshulp. Het zal belangrijk zijn dat de toepassing met het acquis correspondeert, gezien het feit dat 
de staatshulp in bepaalde sectoren nog steeds een belangrijke rol speelt. Ook de omvorming van de 
régies autonomes in commerciële en openbare bedrijven was een belangrijke ontwikkeling, al is er 
nog verdere vooruitgang nodig inzake de commercialisering van de vroegere staatsmonopolies. Op 
het gebied van de landbouw is enige vooruitgang vastgesteld, maar de grondregistratie verloopt 
langzaam en remt de ontwikkeling van een modernere landbouwsector. De veterinaire controles, met 
name aan de grensovergangen, moeten verder aangepast worden en de agrovoedingsindustrie moet 
gemoderniseerd worden. Belangrijke vooruitgang is geboekt met de legislatieve aanpassing in de 
transportsector, maar er moet meer aandacht worden besteed aan de veiligheid op zee en op de 
wegen. Men krijgt de indruk dat Roemenië over het algemeen een lage prioriteit aan het milieu 
toekent, terwijl er ernstige problemen zijn in de sectoren lucht, water en afvalbeheer. Er dient meer 
politieke aandacht op deze sector te worden gevestigd en het is nodig om realistische kostenramingen 
en investeringsplannen te ontwikkelen. Op het gebied justitie en binnenlandse zaken is er wat justitie 
betreft vooruitgang geboekt en tot op zekere hoogte met het grensbeheer, al zijn er nog steeds 
belangrijke investeringen nodig, en wat betreft politie en immigratie. De activiteiten moeten evenwel 
versneld worden in sectoren zoals het asielrecht en de drugscontrole. 
 
“Het gebrek aan middelen en de beperkte administratieve capaciteit zorgen nog steeds voor 
problemen en het is nodig dat de capaciteiten verder worden ontwikkeld om de topprioriteiten vast te 
stellen, te analyseren vanuit het oogpunt van de kosten en te verwezenlijken, om de voorbereidingen 
van Roemenië op de toetreding te versnellen. De hervorming van de overheidsadministratie is 
aangegeven als prioriteit, maar er is nog niet een serieus begin mee gemaakt. Er moeten nog steeds 
enkele essentiële instellingen (bijvoorbeeld voor overheidsopdrachten) in het leven worden geroepen 
en er moeten aanzienlijke inspanningen worden verricht in vele sectoren (bijvoorbeeld milieu en 
financiële controle) om de administratie op het vereiste competentieniveau te brengen. Over het 
geheel genomen bestaat er de noodzaak om de onafhankelijkheid te waarborgen van regulerende en 



 15 PE 167.297/rév.3 

controlerende organen, met name de centrale bank. Er zijn enkele maatregelen genomen om het 
justitiële apparaat te versterken, maar men dient meer vertrouwd te raken met het Gemeenschapsrecht 
en er zou adequate technische bijstand verleend moeten worden. De ontoereikende bestuurlijke 
capaciteit vormt op dit moment een groot probleem in het kader van de toetredingsonderhandelingen. 
 
“Ofschoon Roemenië bepaalde aspecten heeft geregeld van de administratieve capaciteit (regionale 
ontwikkeling) en de interne markt (herstructurering van de banksector, overheidsopdrachten, 
staatshulp) zijn de prioriteiten op korte termijn van het Partnerschap voor toetreding, bepaalde 
aspecten van justitie en binnenlandse zaken (bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie, 
demilitarisering van de politie en grenscontrole) en milieuprioriteiten niet op bevredigende wijze 
aangepakt.” 
 
De volledig tekst van het periodiek verslag is, evenals eerdere verslagen, beschikbaar op de 
toetredingswebsite van de Commissie: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
 
In Madrid is de Europese Raad overeengekomen dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus en 
Malta zes maanden na de afronding van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start zouden 
gaan. De Raad verklaarde tevens dat hij de nodige besluiten zou nemen om de 
toetredingsonderhandelingen met de Midden- en Oost-Europese landen te laten beginnen in het licht 
van de uitslag van de IGC. Hij gaf uiting aan de hoop dat het voorbereidende stadium van 
onderhandelingen zal samenvallen met het begin van de onderhandelingen met Cyprus en Malta. Op 
de Raad te Firenze werd deze verbintenis nog kracht bijgezet door de bevestiging dat de 
onderhandelingen met de Midden- en Oost-Europese landen op hetzelfde ogenblik als die met Cyprus 
en Malta van start zouden gaan, dat wil zeggen zes maanden na de afsluiting van de IGC. 
 
b) Europees Parlement 
 
In november 1998 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de toetredingsaanvraag van 
Roemenië met het oog op de Europese Raad van Wenen (12 en 13 december 1998), (COM(97) 2003 
–C4-0375/97). In de resolutie wenst het Parlement “dat Roemenië, dat in het algemeen wel voldoet 
aan de politieke criteria van Kopenhagen, een oplossing zoekt voor de tekortkomingen die inzake 
mensenrechten blijven bestaan, onder meer op het gebied van de bescherming van de kinderen, de 
controle van de rechterlijke macht op de politie, de onafhankelijkheid van de journalisten, de 
omstandigheden in de gevangenissen, de situatie van de Roma en de strijd tegen de corruptie”; spoort 
het “Roemenië, dat nog lang niet voldoet aan de economische criteria van Kopenhagen, aan om de 
noodzakelijke economische hervormingen voort te zetten, met name verder te gaan met het 
privatiseringsproces, de hervorming van het bankwezen, de herstructurering van de grote 
overheidsbedrijven en de bestendiging van een juridisch kader dat geschikt is om buitenlandse 
investeringen aan te trekken, zodat eindelijk de toetredingsonderhandelingen kunnen worden 
geopend”; en vestigt het “de aandacht van Roemenië erop dat het om deze ontwikkelingen gunstig te 
doen verlopen, zijn bestuur grondig moet hervormen”. 
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c) Raad 
 
De Intergouvernementele Conferentie werd in juni 1997 te Amsterdam afgerond. Hierdoor was de 
weg geëffend om de onderhandelingen, overeenkomstig de conclusies van Madrid, binnen de zes 
maanden te openen. In december 1997 besloot de Raad in Luxemburg een toetredingsproces met de 
tien Midden- en Oost-Europese kandidaat-landen en Cyprus op gang te brengen. Daarnaast besloot 
de Raad in het voorjaar van 1998 bilaterale intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om de 
onderhandelingen aan te vatten met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, de Tsjechische Republiek en 
Slovenië over de voorwaarden voor hun toetreding tot de Unie en de Verdragsaanpassingen die 
daaruit voortvloeien. Op 12 maart 1998 ging het uitbreidingsproces in Londen stipt van start met de 
eerste Europese Conferentie. 
 
Op de Europese Top van Helsinki in december 1999 besloot de Europese Raad “bilaterale 
intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om onderhandelingen te openen met Roemenië, 
Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta over de voorwaarden voor hun toetreding tot de 
Unie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van het Verdrag”. Hij beklemtoonde: “In de 
onderhandelingen wordt iedere kandidaat-lidstaat op zijn eigen merites beoordeeld. Dit beginsel zal 
gelden voor het openen van de diverse onderhandelingshoofdstukken en voor het voeren van de 
onderhandelingen. Teneinde de vaart in de onderhandelingen te houden, dienen omslachtige 
procedures te worden vermeden. De kandidaat-lidstaten die nu bij het onderhandelingsproces worden 
betrokken, zullen de mogelijkheid hebben om binnen een redelijk tijdsbestek op hetzelfde niveau te 
komen als de kandidaat-lidstaten waarmee de onderhandelingen reeds lopen, indien zij bij hun 
voorbereidingen voldoende vorderingen hebben gemaakt. Vorderingen bij de onderhandelingen 
moeten samengaan met vorderingen bij de overneming van het acquis in de wetgeving en de 
daadwerkelijke uitvoering en handhaving daarvan”. 
 
De toetredingsonderhandelingen gingen op 28 maart van start. De onderhandelingen over vijf 
hoofdstukken van het communautaire acquis werden geopend: midden- en kleinbedrijf, wetenschap en 
onderzoek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd, internationale economische betrekkingen en 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. 
 

--oo0oo-- 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Adam Isaacs, EUROPEES PARLEMENT, DG IV 
Dienst internationale samenwerking, analyse en documentatie, Brussel 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Voor inlichtingen over de economische toestand kunt u contact opnemen met: 
John Wittenberg, EUROPEES PARLEMENT, DG IV 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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BIJLAGE 
DE ROEMEENSE REGERING OP 13 MAART 2000 

 President       Emil CONSTANTINESCU 
(op 29 november 1996 beëdigd 
voor een ambtstermijn van 4 jaar) 
- - - - - - 
REGERINGSCOALITIE: 
(zie eind van lijst voor afkortingen partijnamen) 
Premier       Mugur ISARESCU 
(niet-partijgebonden) 
- - - - - - 
VICE-PREMIERS 
Minister van staat, voorzitter van de  
 Economisch-Financiële Coördinatieraad  Mircea CIUMARA (PNT-CD) 
Minister van staat, minister van Buitenlandse Zaken  Petre ROMAN (PD) 
Minister van staat, minister van Justitie   Valeriu STOICA(PNL) 
Minister van staat, minister van Volksgezondheid  Hajdu GABOR (UDMR) 
- - - - - - - - 
MINISTERS: 
Landbouw en Voedingsindustrie    Ioan Avram MURESAN (PNT-CD) 
Openbaar Ambt      Vlad ROSCA (PNT-CD) 
Cultuur       Ion CARAMITRU (PNT-CD) 
Defensie       Sorin FRUNZAVERDE (PD) 
Onderwijs       Andrei MARGA (PNT-CD) 
Financiën       Decebal Traian REMES (PNL) 
Buitenlandse Zaken      (zie vice-premiers) 
Volksgezondheid      (zie vice-premiers) 
Industrie en Handel      Radu BERCEANU (PD) 
Binnenlandse Zaken      Constantin Dudu IONESCU (PNT-
CD) 
Justitie        (zie vice-premiers) 
Arbeid en Sociale Bescherming    Smaranda DOBRESCU (PSDR) 
Gedelegeerd minister onder de premier, 
  verantwoordelijk voor etnische minderheden  Peter COVACS-ECKSTEIN 
(UDMR) 
Openbare Werken      Nicolae NOICA (PNT-CD) 
Vervoer       Traian BASESCU (PD) 
Water, Bosbouw en Milieu     Romica TOMESCU (PNT-CD) 
Jeugd en Sport       Crin ANTONESCU (PNL) 
- - - - - - 
Afkortingen PARTIJNAMEN: 
PNT-CD – Christen-democraten 
PNL – Liberalen 
PD – Sociaal-democraten 
PSDR – Sociaal-Democratische Partij 
UDMR - Hongaarse Democratische Unie 
- - - - - - - 
Gouverneur van de Centrale Bank (waarnemend)  Emil IOTA GHIZARI 


