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RESUMÉ

Det er nu nogen tid siden, at Den Tjekkiske Republik blev betragtet som spidskandidaten blandt de
central- og østeuropæiske lande, der søger om medlemskab af EU. Den manglende stabilitet i
regeringskoalitionerne siden midten af 1990'erne har sinket de nødvendige reformer, og den
nuværende mindretalsregering, der ledes af socialdemokraterne, har ikke været i stand til at komme
ud af dødvandet. Spørgsmålet om valgreform står stadig langt oppe på den politiske dagsorden.

Offentliggørelsen af Kommissionens anden regelmæssige rapport bekræftede, at Den Tjekkiske
Republik ikke længere indtager nogen privilegeret plads i udvidelsesprocessen. Kommissionen
henstillede, at der indledtes forhandlinger med alle ansøgerlandene for på denne måde at fjerne al
sondring mellem dem, der allerede opfylder betingelserne for medlemskab, og dem, der ikke gør.
Endvidere fremsattes der skarp kritik af  fremskridtene hen imod omsættelsen og gennemførelsen af
fællesskabsretten i national lov. Herudover understregedes behovet for at forbedre situationen for
roma-befolkningen. Som for at understrege dette punkt yderligere kom begivenhederne i Usti nad
Labem frem umiddelbart efter offentliggørelsen af den regelmæssige rapport (se nedenfor).

II. DEN POLITISKE SITUATION

a) Nyere historie
Den Tjekkiske Republik dannedes efter opløsningen af Den Tjekkoslovakiske Forbundsrepublik den
1. januar 1993. Det Tjekkoslovakiet, der havde eksisteret indtil da, var blevet dannet efter det
habsburgske kejserdømmes sammenbrud efter første verdenskrig. I tiden mellem de to verdenskrige
var Tjekkoslovakiet et af de i både økonomisk og politisk henseende mere avancerede lande i
regionen. Som led i eftergivenhedspolitikken gik Det Forenede Kongerige og Frankrig med til
indgåelsen af München-overenskomsten i 1938, som satte Hitler i stand til at annektere dele af landet,
således at han i marts 1939 kunne besætte Bøhmen og Mähren. Efter krigen fik kommunisterne 38%
af stemmerne ved forårsvalget, hvilket gav dem en stærk position i regeringen, som de brugte til at
skaffe sig et reelt magtmonopol og fjerne al opposition inden 1949. Herefter fulgte en fuldstændig
nationalisering af industrien og udviklingen af en økonomisk strategi med at blive leverandør af svært
materiel til Sovjetblokken.

Splittelserne i regeringspartiet i 1960'erne brød ud i lys lue i 1968, i hvad der siden er blevet kendt
under betegnelsen Prag-foråret. Krav om økonomisk reform vandt genklang hos en ny partiledelse
under Alexander Dubcek, som tillod indstilling af praksis med censur, men gik imod krav om
partipluralisme. Demokratiseringsprocessen blev knust ved en væbnet intervention fra
Tjekkoslovakiets Warszawapagt-allieredes side i natten mellem den 20. og 21. august. I april 1969
fjernedes Dubcek fra sin partipost og erstattedes med Gustav Husak, som var rede til fuldt ud at
samarbejde med den sovjetiske ledelse. Herefter fulgte en proces, der af ledelsen betegnedes som
"normalisering", hvor 500.000 af de 1,65 mio. partimedlemmer enten blev ekskluderet af eller meldte
sig ud af partiet. De fleste af disse tidligere medlemmer blev senere enten degraderet på deres
arbejdspladser eller afskediget, de økonomiske reformer blev omstødt, og systemet vendte tilbage til
sin gamle centralisme og efterlod en meget lille gruppe systemkritikere bestående af tidligere
kommunister, intellektuelle og religiøse aktivister. Det bedst kendte udtryk for denne systemkritik
var menneskerettighedsdokumentet Charter 77, som skuespilforfatteren Vaclav Havel også var med
til at undertegne.
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Hele vejen op gennem 1970'erne og 1980'erne slog regeringen hårdt ned på alle former for
systemkritik, men da først det kommunistiske styre i Østtyskland brød sammen, var det ikke længere
muligt at sætte en stopper for åben opposition. En gadedemonstration organiseret med officiel støtte
for at mindes 50-årsdagen for nazisternes henrettelse af en studenterleder den 17. november 1939
førte til politivold mod studerende. Strejker og demonstrationer tog til, og den 24. november var der
en halv million mennesker på gaden i Prag for at overvære Dubceks tilbagevenden til den politiske
scene. I mellemtiden havde Vaclav Havel den 19. november sluttet sig til andre grupper af
systemkritikere for at danne Borgerforum, en bred paraplyorganisation der krævede radikale
ændringer. Efter en to timer lang generalstrejke den 27. november 1989 gik myndighederne med til
at indlede forhandlinger med oppositionen for til sidst at give slip på magten. Den 10. december
udpegedes der en regering for national forståelse med et ikke-kommunistisk flertal. Velkendte
tidligere systemkritikere beklædte fremtrædende poster. Havel afløste Husak på præsidentposten den
29. december. Den politiske ændrings fredelige karakter gjorde, at den fik betegnelsen
fløjlsrevolutionen.

Borgerforum vandt valget i juni 1990. Herefter fulgte en periode, hvor der efterhånden dukkede klart
afgrænsede partier op. Efter en splittelse i Borgerforum dannedes Borger- Demokratisk Parti (ODS)
under ledelse af finansminister Vaclav Klaus. Partiet aftegnede sig hurtigt som et klart højrefløjsparti.
Nogle af Borgerforums parlamentsmedlemmer sluttede sig til Det Tjekkiske Socialdemokratiske Parti
og dannede sammen med dette parti et nyt parti på den ikke-kommunistiske venstrefløj. Valget i 1992
bekræftede den nye struktur i de tjekkiske delstater, og ODS vandt overbevisende på grundlag af sit
økonomiske reformprogram. På forbundsplan lykkedes det imidlertid ikke at nå frem til nogen
forståelse med det dominerende politiske parti i Slovakiet, Bevægelsen for et Demokratisk Slovakiet,
som Vladimir Meciar stod i spidsen for. Der herskede uenighed om de reformer, der gennemførtes,
og urolighed over, at slovakkernes særlige interesser blev ignoreret. For at løse dette problem stemte
Parlamentet den 25. november 1992 for en opløsning af forbundsrepublikken, selv om
meningsmålinger viste, at befolkningen gik ind for fortsat integration. Ved valget i 1996 reduceredes
koalitionen med ODS i spidsen til en flertalsregering, som i mangel af en samlet opposition kunne
forblive ved magten.

Den 19.-20. juni 1998 fandt der valg sted til det tjekkiske underhus. Resultatet så ud som følger:
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PARTI 1994-
mandater

1998-
valget

1998-
mandater

Borger-Demokratisk Parti (ODS) 68 27,7 63

Kristelig Demokratisk Union - Det Tjekkoslovakiske Folkeparti
(KDU-CSL)

18 9,0 20

Frihedsunionen  (US) 0 8,6 19

 Det Tjekkiske Socialdemokratiske Parti (CSSD) 61 32,3 74

Det Kommunistiske Parti (KSCM) 22 11,0 24

Det Republikanske Parti (SPR-RSC) 18 3,9 0

Borgerlig Alliance 13 - 0

Andre 0 7,4 0

b) Institutioner
Den nuværende forfatning vedtoges i december 1992 kort før forbundsrepublikkens opløsning. Ifølge
forfatningen er det nye øverste organ det tjekkiske parlament, som består af 200 medlemmer, der
vælges hvert fjerde år ved forholdstalsvalg, idet der gælder en spærregrænse på 5% for at opnå
repræsentation i parlamentet. Et andetkammer, Senatet, dannedes efter valget i november 1996, hvor
81 valgkredse i to runder valgte medlemmer efter systemet med, at de kandidater, der opnår flest
stemmer, vinder. Senatets rolle er endnu ikke endeligt fastlagt. Præsidenten vælges af de to
parlamentskamre og har forholdsvis få beføjelser. Vaclav Havel blev valgt til sin anden embedsperiode
i februar 1998.

Forfatningen lægger vægt på domstolenes uafhængighed, og ingen har beføjelse til at fjerne en
dommer fra dennes post. Forfatningsdomstolen, som er den øverste domstol i forfatningsspørgsmål,
består af 15 dommere udnævnt af præsidenten efter indstilling fra Senatet. Domstolssystemet er
udformet således, at det omfatter fem niveauer lige fra distriktsdomstole til en højesteret, og
dommerne udnævnes på ubestemt tid.

c) Udviklingen i den senere tid
i) Regeringens manglende popularitet
Den socialdemokratiske mindretalsregerings popularitet er dalet kraftigt i årets løb. Der er en række
årsager hertil. For det første bliver det stadig vanskeligere at lede en regering, der kun kontrollerer
74 af de 200 mandater i Underhuset. Som følge af manglende parlamentarisk støtte har Zemans
regering måttet kæmpe for at gennemføre sit program, navnlig den lovgivning, der er nødvendig med
henblik på tiltrædelse af EU. I et forsøg på at komme ud af dødvandet forsøgte regeringen at ændre
forfatningen, således at det ville blive muligt for den at vedtage EU-lovgivning ved dekret, men dette
forkastedes med overvældende flertal.
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Oppositionsmanøvrer
Fire oppositionspartier har dannet en koalition i protest mod ordningen mellem CSSD og ODS. Det
drejer sig om Frihedsunionen (US) og Kristelig-Demokratisk Union (KDU-CSL), som er
repræsenterede i parlamentet, og om Borgerlig Alliance og Demokratisk Union, som ikke er.
Sammenholdet i koalitionen kom under pres, da KDU-CSL støttede regeringen i afstemningen om
budgettet, mens US stemte imod. Imidlertid er koalitionen stadig intakt.

Oppositionspartiernes ledere havde tidligere tilkendegivet, at de var villige til at forhandle med enten
CSSD eller ODS for at danne en flertalsregering. Som betingelse for at indgå i et sådant flertal stillede
de, at der måtte være tale om enighed, et solidt reformprogram og en fortsat pro-europæisk holdning.
Imidlertid blev tilbuddet afvist af både Zeman, der erklærede sig forundret over den manglende
principfasthed, det viste, og Klaus, som hævdede, at det var endnu et forsøg på at destabilisere den
politiske situation. I en yderligere afsides bemærkning sagde kommunisterne, at de ville være villige
til at støtte en koalition mellem CSSD og KDU-CSL.

Valg til Senatet
I november 1998 var én tredjedel af Senatets (overhusets) 81 mandater på valg. Valgdeltagelsen var
lav (20%), men resultatet var en klar sejr for kandidaterne fra højre- og centrum-højre-partierne, mens
det gik regeringspartiet (CSSD) dårligt. Fordelingen af mandater i Senatet kom til at se ud som
følger:
  

Parti Nye mandater
vundet i nov. 1998

I alt

Det Tjekkiske Socialdemokratiske Parti (CSSD) 3 23

Borger-Demokratisk Parti (ODS) 9 26

Firepartikoalitionen (US, KDU-CSL, ODA og
DU)

  13 28

Det Kommunistiske Parti (KSCM) 2  4
                                    
                                   
Resultatet blev, at CSSD og ODS sammenlagt fik et flertal på tre femtedele, hvilket er tilstrækkeligt
til at ændre forfatningen. Firepartikoalitionen styrkede sin tilstedeværelse betydeligt, mens
kommunisterne fordoblede deres repræsentation.

Sikkerhed
Ifølge planen skal Den Tjekkiske Republik sammen med Ungarn og Polen tiltræde NATO i april
1999. Imidlertid har der været nogle få tegn på, at tingene ikke skrider så glat frem, som man havde
håbet.

Den 27. januar 1999 blev lederen af den tjekkiske efterretningstjeneste (BIS), Karel Vulterin,
afskediget efter et kabinetsmøde. Vulterin hævdede, at han var blevet afskediget efter klager fra det
britiske efterretningsvæsen, MI6, over, at tjekkerne havde forkludret en sag med en irakisk diplomat,
der mentes at være hoppet af i december 1998. Den måde, Vulterin blev afskediget på, blev kritiseret
af oppositionspartierne og af præsident Havel. Den skade, som BIS's ry har lidt hos dets nye
fremtidige allierede, er mere alvorlig. Efter afskedigelsen er MI6-agentens identitet og privatadresse
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blevet offentliggjort. Højtstående personer er bekymrede for, at lækningen af disse oplysninger vil få
NATO-partnerne til at sætte spørgsmålstegn ved BIS's troværdighed.

Korruption
Der har været beskyldninger fremme om korruption i forbindelse med privatiseringen af det statslige
telekommunikationsselskab, SPT Telecom, i 1995. Påstandene går i alt væsentligt ud på, at det
statsejede nederlandske telekommunikationsselskab KPN, som oprindeligt var minoritetsaktionær,
først erhvervede en aktieandel i SPT Telecom på 27% efter at have bestukket tjekkiske politikere og
embedsmænd. Den tjekkiske minister, der leder regeringens antikorruptionskampagne, har anmodet
om et møde med den nederlandske regering for at drøfte påstandene, selv om ministeriet siger, at det
ikke ligger inde med oplysninger, der kunne være til nogen nytte i en undersøgelse. Der er nedsat et
parlamentarisk udvalg, som skal undersøge påstandene og aflægge beretning inden årets udgang.

Regeringens "rene hænder"-kampagne blev også genstand for kontroverser, da en avis offentliggjorde
listen over medlemmerne af det koordinations- og analyseudvalg, der skal forestå kampagnen.
Regeringen havde insisteret på, at navnene skulle hemmeligholdes, idet den havde henvist til den
skæbne, som antikorruptionsefterforskere havde lidt i andre lande, hvor der var eksempler på, at de
var blevet dræbt, efter at deres identitet var blevet kendt, og endvidere anført, at udvalgets
medlemmer var blevet lovet anonymitet. Avisen forsvarede sine handlinger med, at det, for at
udvalget kunne nyde offentlighedens tillid, var nødvendigt at informere om dets virksomhed og
resultater. De første resultater forventes at foreligge i marts 1999, og der behandles i øjeblikket
omkring 350 sager.

Temelin-atomkraftværket
Opførelsen af Temelin-atomkraftværket, som vil blive det andet atomkraftværk i Den Tjekkiske
Republik, har udviklet sig til en langtrukken saga. Opførelsen påbegyndtes i 1984 til en anslået udgift
på 35 mia. CZK. Efter adskillige forsinkelser besluttede regeringen i begyndelsen af 1990'erne at
videreføre projektet under anvendelse af vestlig teknologi for at færdiggøre det sovjetdesignede
kraftværk. Ifølge de seneste oplysninger skal kraftværket afprøves første gang i 2000, mens de
samlede udgifter nu skulle andrage 98,5 mia. CZK. Oprindeligt hvilede de antagelser, der lå til grund
for anlæggets skønnede rentabilitet, på forudsigelser om en konstant stigende efterspørgsel efter
elektricitet. I stedet skete der det, at efterspørgslen faldt for siden at stabilisere sig. Projektets
fortalere er af den opfattelse, at efterspørgslen vil stige, efterhånden som økonomien kommer på fode
igen, og at Temelin, og eventuelt endnu et atomkraftværk, vil være en nødvendighed. Imidlertid
nedsatte Tosovskys interimsregering en komité af uafhængige internationale eksperter, som fik til
opgave at analysere anlæggets økonomiske indvirkning. Komitéen forventes at forelægge resultaterne
af sine undersøgelser inden marts 1999.

Roma-mindretallet
Situationen for roma-mindretallet i Den Tjekkiske Republik er stadig en kilde til bekymring. I den
første af sine regelmæssige rapporter om Den Tjekkiske Republiks fremskridt hen imod tiltrædelse
understregede Kommissionen behovet for at lægge større vægt på en forbedring af situationen for
roma-mindretallet. I mellemtiden fortsætter stridighederne omkring opførelsen af en mur i
Maticnigade i Usti nad Labem. Kabinettet havde truffet afgørelse om at forbyde opførelsen af en mur
for at skabe et skel mellem tjekkiske boliger og roma-boliger. Opførelsen af muren, hvormed formålet
var at skabe en adskillelse mellem énfamiliehuse på den ene side og boligblokke, der fortrinsvis var
opført til husning af lejere - hovedsagelig af roma-oprindelse - der ikke betaler deres husleje, på den
anden var blevet godkendt af alle partier i det ODS-styrede råd året før. Efter kabinettets afgørelse
har nogle af husejerne opfordret regeringen til at købe deres huse.
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Forbindelserne med Tyskland
Forbindelserne med Tyskland er ved at vende tilbage til det normale efter tjekkiske bekymringer over
den måde, hvorpå de bilaterale forbindelser blev brugt i den tyske valgkamp. Under et besøg for nylig
forsøgte den tyske udenrigsminister, Joschka Fischer, at berolige tjekkerne med hensyn til den tyske
regerings holdning til EU-udvidelse. Til journalister udtalte Fischer, at Tyskland fortsat agtede at
opfylde sine europæiske forpligtelser, både fordi det var overbevist om det rigtige heri, og fordi det
var i dets egen interesse.

Visse tjekkiske kommentatorer har også glædet sig over regeringsændringen i Tyskland, idet den efter
deres mening giver håb om, at spørgsmålet om tilbagegivelse af ejendom, der var blevet frataget
sudetertyskere, ikke længere vil få lov til at dominere de bilaterale forbindelser.

III. DEN ØKONOMISKE SITUATION

a) Strukturelle træk
Den Tjekkiske Republik arvede en forholdsvis veludviklet og diversificeret økonomi, da den blev
adskilt fra Slovakiet, med en blanding af tung og let industri og en forholdsvis lille landbrugssektor.
I 1992 indledtes en omfattende privatisering, i hvilken forbindelse der indførtes en innovativ
kuponordning, der gav enkeltpersoner mulighed for at investere i investeringsprivatiseringsfonde
(IPF). Formålet med IPF var at forhindre virksomhedsledelser i at udøve for megen magt og samtidig
at tilskynde til omstrukturering. Imidlertid har IPF'erne forværret situationen med hensyn til dårlig
selskabsledelse, og de har heller ikke kunnet stimulere til nogen gennemgribende omstrukturering af
tjekkiske virksomheder. Ordningen har også haft den virkning, at banker gennem de IPF'er, de
forvalter, er kommet til at eje ikke-finansielle virksomheder indirekte, hvilket har skabt en
interessekonflikt mellem bankernes investeringsvirksomhed og deres kommercielle aktiviteter.

1997-stabiliseringspakken
I 1996 og i begyndelsen af 1997 resulterede en kombination af langsommere økonomisk vækst,
faldende eksport (som følge af aftagende international konkurrencedygtighed i takt med en brat
stigning i især reallønningerne) og stærkt stigende import i en hurtigt voksende mangel på balance
på budgettet og i handelen med udlandet. Regeringen indførte en række korrigerende foranstaltninger
i april 1997, herunder udgiftsnedskæringer, lavere selskabsskat, begrænsninger for lønstigningen i den
offentlige sektor, obligatorisk sikkerhedsstillelse ved indførsel og foranstaltninger til fremme af
strukturreformer. Selv om disse foranstaltninger lettede presset på korunaen, resulterede afsmitningen
fra den asiatiske krise i, at man i maj 1997 opgav den faste vekselkurs til fordel for en styret flydning
og indførelsen af yderligere stabiliseringsforanstaltninger. Sidstnævnte omfattede en fastfrysning af
de nominelle lønninger i den offentlige sektor i 1998 og henstillinger om løntilbageholdenhed i den
private sektor sammen med begrænsninger i regeringens sociale udgifter og investeringsudgifter og
budgetfinansieret import for at forbedre den samlede finanspolitiske stilling.

Den senere tids strukturreformer
I stabiliseringspakken fra april 1997 indgik der en række strukturreformer. Det fald, der siden 1996
har kunnet konstateres i de direkte udenlandske investeringer, understregede klart det presserende
behov for, at regeringen fremmede udenlandske investeringer. Følgelig gik regeringen med til at
fremskynde den endelige gennemførelse af privatiseringen af strategiske virksomheder, herunder
banker. Endvidere blev der truffet foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden og reguleringen af
kapitalmarkeder gennem etablering af et børsudvalg (nedsat i april 1998) og gennem en stramning
af reglerne vedrørende beskyttelse af minoritetsaktionærer. Der ville også blive udarbejdet ny
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lovgivning vedrørende finansielle forbrydelser. I modsætning til tidligere handelspolitik ville der også
blive afsat midler til fremme af eksport. I stabiliseringspakken fra maj 1997 lovede regeringen at
fremskynde yderligere strukturreformer. I betragtning af de faldende direkte udenlandske
investeringer vedtog interimsregeringen i april 1998 en pakke med incitamenter til fordel for både
udenlandske og nationale investorer, som skød mindst 25 mio. US$ i nye fabriksanlæg
(ministerpræsident Klaus's regering havde vægret sig ved at vedtage en standardpolitik for
investeringsincitamenter). Incitamenterne omfattede udsættelse af selskabsskat og afståelse fra at
opkræve told af import af avanceret teknologiudstyr. Imidlertid er pakken blevet kritiseret for sin
diskriminering af små virksomheder.

Problemer i banksektoren
Det er gået langsomt med privatiseringen af banksektoren, som fortsat lider af store svagheder.
Navnlig er sektoren tynget af dårlig lånkvalitet, et højt niveau af korttidslån bankerne imellem og
underkapitalisering. For at undgå afsmitning fra mindre banker, der har lidt under dårlig lånkvalitet,
har den tjekkiske nationalbank (CNB) sat ny fart i omstruktureringen. I 1997 bekendtgjorde
regeringen, at den agtede at sælge de fire største banker. I januar 1998 solgte staten sine aktier i
Investicni a Postovni Banka. Imidlertid forventes den nye regering at skride forsigtigt til værks for
så vidt angår privatiseringen af de tre resterende banker, idet den vil koncentrere sig om salgsprisen
og om at bringe rede i bankernes investeringsaktiviteter (måske burde deres kontrol af IPF
begrænses), selv om visse bilaterale stridigheder med Slovakiet kunne komplicere sagen.

Stigende arbejdsløshed
Lige siden reformprocessens begyndelse har regeringen forsøgt at mindske de uheldige sociale
virkninger af den økonomiske omdannelsesproces mest muligt. Pludselige selskabsfalitter blev
undgået, og ineffektive virksomheder blev givet tilpasningsperioder og fik adgang til statsstøtte.
Følgelig forblev arbejdsløsheden forholdsvis lav. Siden 1996 har arbejdsløshedsprocenten imidlertid
sneget sig op som følge af mere restriktive politikker, og i øjeblikket udgør de arbejdsløse 7,5% af
arbejdsstyrken.

b) Den nuværende økonomiske situation
I et forsøg på at puste nyt liv i den tjekkiske økonomi vedtog Parlamentet den 15. januar 1999, om
end med forsinkelse, budgettet for 1999. Budgettet, som arbejder med et underskud på 31 mia. CZK
(1 mia. US$) svarende til 1,7% af BNP, løsner den finanspolitiske stramning i landet ganske let efter
18 måneder med kriseforanstaltninger. Samme dag foretog centralbanken endnu en nedskæring som
led i en række nylige rentenedsættelser, idet den nedsatte sin tougers reporente med 75 basispoint til
8,75%. Siden januar 1999 er minimumsreservekravene for handelsbanker blevet sænket med én
tredjedel.

Der kan ikke være tvivl om, at der var brug for et incitament. Forbrugerpriserne var faldet med 0,2%
i december 1998, hvilket gav en inflationsrate på 6,8% på årsbasis, mens nettoinflationsindekset
imidlertid var faldet til kun 1,7% på årsbasis. Prisfaldene afspejlede den dårlige tilstand, som den
nationale økonomi befandt sig i - industriproduktionen var fortsat faldet i november og faldt på
årsbasis med 5,9%, mens arbejdsløsheden ved årets udgang var steget til 7,5%.

Udsigterne til hurtigere vækst fordunkles af de hårde eksterne betingelser, af det lave private forbrug
og af frygten for, at et ukontrolleret økonomisk genopsving kunne være med til atter at skabe
underskud på de løbende poster - kilden til landets oprindelige problemer i 1997. Dette er den
egentlige udfordring, som CSSD-mindretalsregeringen står over for.
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Fiskale og monetære lempelser ville utvivlsomt være hensigtsmæssige midler til at sætte nyt skub i
væksten, selv om de ikke kan skabe varig vækst. En lille åben økonomi som den tjekkiske har brug
for produktivitet og eksportkonkurrencedygtighed - mål, som tjekkerne endnu ikke helt har nået.
Arbejdstagerproduktiviteten i en række industrisektorer (især i sektoren for maskiner og udstyr) er
steget brat, men landet må tiltrække flere direkte udenlandske investeringer og fremskynde
omstruktureringen af industrien.

Navnlig må regeringen indfri sit løfte om at tilendebringe privatiseringen af landets tre store statsejede
banker inden udgangen af 2000.

c) Udsigter for 1999
Den 26. januar 1999 tegnede det tjekkiske Finansministerium et endnu mørkere billede af de allerede
dystre økonomiske udsigter for indeværende år, idet det udtalte, at den krise, der begyndte i 1998,
ville blive meget værre end først forventet. Ministeriet sænkede sin BNP-prognose for 1999 og
forudsagde en reel nedgang på 0,2% på årsbasis i modsætning til dens tidligere forventninger om en
vækst på 1,5%, som havde dannet grundlag for udarbejdelsen af statens budget.

Finansministeriet sænkede også sin endelige BNP-prognose for 1998 til et fald på 2,6% i stedet for,
som tidligere forudsagt, et fald på 0,5%, idet det som grund anførte den fortsatte kraftige virkning
af monetære restriktioner året før og en nominel opskrivning af den tjekkiske koruna, som havde ført
til højere eksportpriser.

Officielle data havde allerede vist, at det reelle BNP var faldet med 2,1% i de første tre kvartaler af
1998, så Finansministeriets prognose betød, at tallene for sidste års sidste kvartal skulle være særlig
dårlige. Der blev ikke offentliggjort nogen specifik prognose for fjerde kvartal af 1998.

Finansministeriet sagde, at dårlige resultater i banksektoren og ufuldstændig privatisering af ikke-
finansielle virksomheder også i høj grad var med til at sinke væksten.

Arbejdsløsheden forventedes at nå op på et gennemsnit på 8,4 % i indeværende år, en stigning i
forhold til de 7,5%, der kunne konstateres ved udgangen af 1998.

På den mere positive side sænkede Finansministeriet også sin prognose for den gennemsnitlige
inflation i 1999 til 5,1% i stedet for de tidligere anslåede 6,9% og sagde, at langtidsrenten
sandsynligvis ville falde til 8,1% i stedet for de tidligere anslåede 11,4%. Centralbanken har sænket
sine centrale satser hurtigt i takt med en aftagende inflation siden midten af sidste år, efterhånden som
den hjemlige efterspørgsel er faldet.

Finansministeriet sagde, at den private efterspørgsel sandsynligvis ville stige med 1% i indeværende
år efter et fald på 2,9% sidste år, men at den faste kapitaldannelse ville forblive uændret efter et fald
på 3,5%.

Imidlertid skønnede Finansministeriet, at underskuddet på de løbende poster, som førte til en
valutakrise i foråret 1997 og heraf følgende høje rentesatser, som lagde en dæmper på efterspørgslen,
kun ville komme til at udgøre 1,3% af det forventede BNP i 1999.

Analytikere sagde, at Finansministeriets nye BNP-prognose var meget mere realistisk, men at den
dybere krise betød, at dets forventninger om, at det samlede underskud på det offentlige budget ville
holde sig på 2,6% af BNP, stadig var ønsketænkning.
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IV. FORBINDELSERNE MED EU OG UDVIDELSEN

a) Kommissionen
I november 1998 offentliggjorde Kommissionen den første af sine regelmæssige rapporter om Den
Tjekkiske Republiks fremskridt hen imod tiltrædelse. I konklusionen hed det, at Den Tjekkiske
Republik fortsat opfylder de politiske kriterier, der fastlagdes i København, selv om det stadig er
nødvendigt at følge situationen for roma-befolkningen i det tjekkiske samfund nøje. Endvidere hed
det, at Den Tjekkiske Republik kan betragtes som en markedsøkonomi, der fungerer, og at den på
mellemlang sigt skulle kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen, forudsat at
den forbedrer selskabsledelsesformerne og fremskynder virksomhedsomstruktureringerne. Det
tilføjedes, at Den Tjekkiske Republik skulle være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved
medlemskab, forudsat at der hurtigt ville komme ny gang i gennemførelsen af Fællesskabets regelværk
og styrkelsen af de hermed forbundne administrative strukturer for at opveje den langsomme
udvikling året før, navnlig med hensyn til det indre marked, landbrug og retlige og indre anliggender.

For yderligere oplysninger vedrørende Kommissionens udtalelse om Den Tjekkiske Republiks
ansøgning om tiltrædelse af EU henvises der til den foregående ajourføring af dette dokument, PE
167.335/ændr. 1, som også indeholder detaljerede oplysninger vedrørende tiltrædelsespartnerskabet.

Forhandlinger og screening
Der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med Den Tjekkiske Republik efter London-konferencen i
marts 1998. Samtidigt med disse forhandlinger indledtes der forhandlinger med Estland, Ungarn,
Polen og Slovenien.

Første del af processen har bestået i screening, hvorved hele Fællesskabets regelværk sammenlignes
med gældende national lov. Ved udgangen af juli var screeningen tilendebragt for 11 regelværkdeles
vedkommende: videnskab og forskning, telekommunikation og informationsteknologier, uddannelse
og erhvervsuddannelse, audiovisuel politik og kulturpolitik, industripolitik, små og mellemstore
virksomheder, selskabsret, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forbrugerbeskyttelse, fiskeri og
statistik. Det er håbet, at screeningen vedrørende 12. del, fri bevægelighed for varer, kan afsluttes ved
udgangen af september 1998. Selv om der ikke har været større problemer i forbindelse med
overtagelsen af Fællesskabets regelværk, er der ikke desto mindre klare vanskeligheder forbundet med
gennemførelsen af det. Ansøgerlandene må gøre en stor indsats for at skaffe sig midlerne til at sikre,
at Fællesskabets regelværk omsættes, gennemføres og overholdes på behørig vis.

Næste trin vil være Den Tjekkiske Republiks forelæggelse af sin forhandlingsposition vedrørende i
det mindste de første syv regelværkdele. Det østrigske EU-formandskab og medlemsstaterne vil
herefter træffe afgørelse om, hvornår der skal indledes nærmere forhandlinger om disse dele.

b) Europa-Parlamentet
Da Parlamentet behandlede sin udtalelse om Kommissionens Agenda 2000 samt dennes udtalelser om
tiltrædelsesansøgningerne, gav det udtryk for den opfattelse, at en udvidelsesproces skulle være så
omfattende som muligt. Den 4. december 1997 vedtog Parlamentet en "beslutning om
Kommissionens meddelelse 'Agenda 2000 - Et udvidet og styrket EU' " (C4-0371/97). Det hedder
i beslutningen, at Parlamentet "mener, at der bør indledes intensive forhandlinger på et individuelt
grundlag med de lande, som har gjort de største fremskridt, og støtter Kommissionens evaluering af,
hvilke lande det drejer sig om, selv om der er visse unøjagtigheder med hensyn til de faktiske
forhold". Specielt med hensyn til Den Tjekkiske Republik opfordrer beslutningen "de tjekkiske
myndigheder til at gennemføre betydelige forbedringer af retssystemet, især for at sikre retfærdige
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retssager inden for acceptable frister, og hurtigt at udforme en overordnet politik, hvis formål er at
hindre enhver form for forskelsbehandling eller marginalisering af landets mindretal af roma".
Parlamentet giver også udtryk for den opfattelse, "at førtiltrædelsesstrategien er en god mulighed for
Den Tjekkiske Republik til at gennemføre den nødvendige modernisering af statens forvaltning ved
at gennemføre reformer ud fra principper som kvalitet og effektivitet og til at gennemføre økonomiske
reformer, som er i overensstemmelse med dels det indre markeds funktion i EU (f.eks. bank- og
finansstrukturer) dels en europæisk social model, hvor det er muligt effektivt at bekæmpe
arbejdsløsheden og opretholde en velfærdsstat, som imødekommer befolkningens behov."

Parlamentet understregede også betydningen af Europakonferencen (hvortil alle central- og
østeuropæiske ansøgerlande og Tyrkiet er blevet indbudt), idet det anså denne "som et væsentligt
instrument for det politiske samarbejde".

c) Rådet
I Madrid vedtog Rådet, at der skulle indledes tiltrædelsesforhandlinger med Cypern og Malta seks
måneder efter afslutningen af regeringskonferencen. Rådet udtalte også, at det ville træffe de fornødne
afgørelser med henblik på iværksættelse af tiltrædelsesforhandlingerne med de central- og
østeuropæiske lande i lyset af resultaterne fra regeringskonferencen. Det udtrykte håb om, at de
indledende forhandlinger ville falde sammen med påbegyndelsen af forhandlinger med Cypern og
Malta. På Det Europæiske Råd i Firenze styrkedes dette engagement gennem bekræftelsen af, at der
samtidig med påbegyndelsen af forhandlingerne med Cypern og Malta ville blive indledt forhandlinger
med de central- og østeuropæiske lande, dvs. seks måneder efter afslutningen af regerings-
konferencen.

Regeringskonferencen afsluttedes i Amsterdam i juni 1997. Dermed var der banet vej for
påbegyndelsen af forhandlinger seks måneder senere i overensstemmelse med Madrid-konklusionerne.
I Luxembourg i december 1997 besluttede Rådet at "indlede en tiltrædelsesproces, som omfatter de
ti central- og østeuropæiske ansøgerlande og Cypern". Herudover besluttede Rådet at "indkalde til
bilaterale mellemstatslige konferencer i foråret 1998 for at påbegynde forhandlingerne med Cypern,
Ungarn, Polen Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien om betingelserne for deres optagelse
i EU og de tilpasninger af traktaterne, som denne optagelse medfører".

*   *   *

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Adam ISAACS, Europa-Parlamentet, DG IV, Bruxelles
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research
Telf.: (32) 2 284 3072 /Fax: (32) 2 284 9063 /e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

For information on the economic section, please contact:
John WITTENBERG, European Parliament, DG IV, Luxembourg
Division for International and Constitutional Affairs
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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