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Laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedonomaisesti, missä tilanteessa unionin laajentumisneuvottelujen
eri näkökohdat ovat, sekä jäsenvaltioiden, jäsenyyttä hakeneiden valtioiden ja EU:n toimielinten laajentumisen suhteen hyväksymät kannat. Näitä katsauksia päivitetään
neuvottelujen edistyessä. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset:

Numero Otsikko PE-nro Päivämäärä Kielet

1 Kypros ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.284/korj. 2 30.06.98 kaikki
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296 11.02.98 EN-FR
3 Romania ja Euroopan unionin laajentuminen 167.297 12.02.98 EN-FR
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj. 1 08.09.98 kaikki
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj. 1 07.09.98 kaikki
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392 18.03.98 kaikki
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407 31.03.98 kaikki
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409 03.04.98 kaikki
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531 20.04.98 kaikki
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532 22.04.98 kaikki
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533 29.04.98 kaikki
12 Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.587 11.05.98 kaikki
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609 12.05.98 kaikki
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734 09.06.98 kaikki
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299 13.02.98 EN-FR
16 EU:n rahoitustoimen valvo nta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 EN-FR
17 Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 kaikki
19 Euroopan unioni n laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellin en ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite 167.614 15.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
23 Euroopan unionin laajentumisen oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Euroopan uni onin laajentumisen liittymistä edeltävä strategia 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Yhteistyö oikeus- ja sisäasiain alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR
26 Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR
27 EU:n laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR
28 Sveitsi ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.777/rev.1 08.03.99 All
29 Euroopan unionin laajentuminen ja kalastus 167.799 12.10.98 All
30 Yhteinen ulko- ja turvalli suuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Numero Otsikko PE-nro Päivämäärä Kielet

31 Turvallisuus ja puolustus ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Euroopan talousalue (ETA) ja  Euroopan unionin laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Phare-ohjelma ja EU:n laajentuminen 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Euroopan raha- ja talousliitto (EMU) ja EU:n laajentuminen 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 Laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Euroopan parlamentin rooli laaj entumisprosessissa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 Yleinen mielipide laajentumises ta EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 Baltian maiden venäläisvähemmistö ja EU:n laajentuminen 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Liikennepolitii kka ja EU:n laajentuminen 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT

Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen:
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh: (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027
Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh: (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984
Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Strasbourg, IP2 447, puh: (33 3) 8817-4408 / faksi: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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I. YHTEENVETO

On kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun Tšekin tasavaltaa pidettiin ykkösmaana Keski- ja Itä-
Euroopan EU-jäsenyyttä hakeneiden valtioiden joukossa. Hallitusrintamien epävakaus on 1990-
luvun puolivälistä lähtien hidastanut tärkeiden uudistusten vauhtia, ja nykyinen
sosiaalidemokraattien johtama vähemmistöhallitus ei ole pystynyt aukaisemaan pattitilannetta.
Vaalijärjestelmän uudistaminen on edelleen maan politiikan tärkeimpiä aiheita.

Komission toisen määräaikaiskertomuksen julkaiseminen vahvisti, ettei Tšekki ole enää
etuoikeutetussa asemassa laajentumisprosessissa. Komissio suositteli, että neuvottelut
aloitettaisiin kaikkien  jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa ja poisti siten eron ”in”- ja ”pre-in” -
maiden väliltä. Lisäksi kertomuksessa arvosteltiin kovin sanoin vauhtia, jolla maa valmistautuu
sisällyttämään yhteisön säännöstön kansalliseen lainsäädäntöönsä ja saattamaan sen voimaan.
Lisäksi painotettiin romanien aseman parantamisen tarvetta. Kuin korostaakseen tätä kohtaa Ustin
nad Labemin tapahtumat tulivat julkisuuteen heti määräaikaiskertomuksen julkaisemisen jälkeen
(ks. jäljempänä).

II. POLIITTINEN TILANNE

a) Lähihistoria

Tšekin tasavalta muodostettiin Tšekkoslovakian liittovaltion hajottua 1. tammikuuta 1993. Sitä
edeltänyt Tšekkoslovakia syntyi Habsburgin imperiumin hajottua ensimmäisen maailmansodan
jälkeen. Maailmansotien välillä Tšekkoslovakia oli alueen kehittyneimpiä valtioita sekä
taloudellisesti että poliittisesti. Osana myönnytyspolitiikkaa Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska
tekivät vuonna 1938 Münchenin sopimuksen, jonka avulla Hitler saattoi liittää osia maasta
Saksaan; maaliskuussa 1939 hän otti haltuunsa Böömin ja Määrin. Maailmansotien jälkeisissä
kevätvaaleissa kommunistit saivat 38 prosenttia äänistä, mikä antoi heille vahvan aseman
hallituksessa. He käyttivätkin tätä asemaansa luodakseen tehokkaan vallankäytön monopolin ja
hävittääkseen koko opposition vuoteen 1949 mennessä. Tämän jälkeen koko teollisuus
kansallistettiin ja taloudelliseksi strategiaksi muodostui raskaan teollisuuden tuotteiden
toimittaminen kommunistisiin maihin.

Johtavan puolueen sisäinen hajaannus tuli esille vuonna 1968 ”Prahan keväänä” tunnetun
ajanjakson yhteydessä. Puolueen uusi johto vaati taloudellisia uudistuksia Alexander Dubcekin
johdolla, joka salli sensuurin kumoamisen, mutta vastusti monipuoluejärjestelmää.
Demokratiakehitys pysähtyi Tšekkoslovakian kanssa Varsovan liittoon kuuluneiden maiden
sotilaalliseen väliintuloon elokuun 20. ja 21. päivän välisenä yönä. Huhtikuussa 1969 Alexander
Dubcek syrjäytettiin puolueen johdosta ja hänen tilalleen astui Gustav Husak, joka oli valmis
täydelliseen yhteistyöhön neuvostojohtajien kanssa. Tätä seurasi prosessi, jota puoluejohtajat
kutsuivat ”normalisoinniksi” ja jonka kuluessa puolueen 1,65 miljoonasta jäsenestä 500  000
erotettiin tai erosivat puolueesta. Suurin osa näistä henkilöistä joko erotettiin työpaikoiltaan tai
heidät alennettiin. Taloudelliset uudistukset peruttiin ja järjestelmä palautui entiseen
keskusjohtoisuuteen. Jäljelle jäi pieni toisinajattelijoiden liike, joka muodostui entisten
kommunistien, intellektuellien ja uskonnollisten aktivistien ryhmistä. Tämä liike tuli parhaiten
esille ihmisoikeuksia käsittelevän Charta 77 -asiakirjan yhteydessä, jonka allekirjoittajiin kuului
kirjailija Vaclav Havel.
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Hallitus tukahdutti säälimättä kaikenlaisen toisinajattelun osoitukset 1970- ja 1980-luvuilla, mutta
Itä-Saksan kommunistisen järjestelmän hajoamisen jälkeen ei avoimen opposition muodostumista
ollut enää mahdollista estää. Natsien 17. marraskuuta 1939 teloittaman opiskelijajohtajan 50-
vuotisjuhlan muistoksi järjestetty viranomaisten tukema katumielenosoitus päättyi poliisien
opiskelijoihin kohdistamiin väkivaltaisuuksiin. Tämä synnytti lakkoja ja mielenosoituksia, ja 24.
marraskuuta Prahan kaduilla oli puoli miljoonaa ihmistä todistamassa Dubcekin paluuta
politiikkaan. Tällä välin Vaclav Havel oli koonnut yhteen muita toisinajattelijoiden ryhmiä
muodostaakseen 19. marraskuuta Kansalaisfoorumin, joka oli rajuja muutoksia vaativa laaja
kattojärjestö. Marraskuun 27.  päivänä 1989 järjestetyn kahden tunnin yleislakon jälkeen
viranomaiset suostuivat neuvottelemaan opposition edustajien kanssa ja luopuivat lopulta vallasta.
Kansallinen sopimushallitus nimitettiin 10. joulukuuta, eikä kommunisteilla ollut siinä enemmistöä.
Tunnetut entiset toisinajattelijat pitivät tärkeimpiä paikkoja hallussaan. Joulukuun 29.  päivänä
Havel syrjäytti Husakin presidenttinä. Poliittisten muutosten rauhanomaisen luonteen vuoksi
muutosprosessia alettiin kutsua samettivallankumoukseksi.

Kansalaisfoorumi voitti vaalit kesäkuussa 1990, mitä seurasi ajanjakso, jolloin alkoi muodostua
selkeästi määriteltyjä puolueita. Kansalaisfoorumin jakautumisen seurauksena syntyi
valtionvarainministerin Vaclav Klausin johtama kansalaisdemokraattinen puolue (ODS), joka
nopeasti osoittautui oikeistopuolueeksi. Jotkut Kansalaisfoorumin kansanedustajat liittyivät
Tšekin Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, josta tuli ei-kommunistinen vasemmistopuolue.
Vuoden 1992 vaalit vahvistivat uuden puoluerakenteen Tšekin maakunnissa ODS:n voittaessa
vakuuttavasti taloudellisiin uudistuksiin perustuvalla ohjelmallaan. Liittovaltion tasolla ei
kuitenkaan saavutettu sovintoa Slovakian hallitsevan poliittisen johdon, Vladimir Meciarin
johtaman demokraattisen Slovakian liikkeen kanssa. Erimielisyydet koskivat toteutettavia
uudistuksia ja väitteet, joiden mukaan Slovakian erityiskysymyksiä ei otettu huomioon, herättivät
levottomuutta. Tämän tilanteen ratkaisemiseksi parlamentti äänesti 25. marraskuuta 1992
liittovaltion lakkauttamisesta, vaikka mielipidekyselyjen perusteella kansalaisten enemmistö
kannattikin liittovaltion säilyttämistä. Vuoden 1996 vaalit muuttivat ODS-johtoisen liittoutuman
enemmistöhallitukseksi, joka yhtenäisen opposition puuttuessa saattoi kuitenkin jatkaa
toimintaansa.

Tšekin parlamentin alahuoneen vaalit pidettiin 19. - 20. kesäkuuta 1998. Tulokset olivat seuraavat

1994
PAIKAT

1998
ÄÄNET

1998
PAIKAT

Kansalaisdemokraattinen puolue (ODS) 68 27,7 63
Kristillisdemokraattinen unioni - Tšekkoslovakian
kansanpuolue (KDU-CSL)

18 9,0 20

Vapausunioni (US) 0 8,6 19
Tšekin sosiaalidemokraattinen puolue (CSSD) 61 32,3 74
Kommunistinen puolue (KSCM) 22 11,0 24
Republikaaninen puolue (SPR-RSC) 18 3,9 0
Kansalaisliitto 13 - 0
Muut 0 7,4 0
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b) Instituutiot

Nykyinen valtiosääntö hyväksyttiin joulukuussa 1992 pian liittotasavallan hajoamisen jälkeen. Sen
mukaisesti 200-jäsenisestä parlamentin edustajainhuoneesta tuli uusi korkein elin. Sen edustajat
valitaan joka neljäs vuosi suhteellisella vaalitavalla kuitenkin niin, että edustajien saaminen
parlamenttiin edellyttää viiden prosentin äänikynnyksen ylittymistä. Marraskuun 1996 vaalien
jälkeen perustettiin parlamentin toinen kamari, senaatti. Sen 81  jäsentä valitaan kaksivaiheisilla
enemmistövaaleilla. Senaatin tehtävät kaipaavat kuitenkin vielä tarkennusta. Parlamentin kamarit
valitsevat presidentin, jolla on varsin vähän valtaa. Vaclav Havel valittiin toiseksi kaudeksi
helmikuussa 1998.

Valtiosäännössä korostetaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, eikä tuomareita voida myöskään
erottaa. Perustuslakituomioistuin, joka on ylin perustuslakiasioita käsittelevä elin, koostuu 15
tuomarista, jotka presidentti nimittää senaatin suosituksesta. Oikeusjärjestelmä on suunniteltu
viisitasoiseksi piirioikeuksista korkeimpaan oikeuteen, ja tuomarit nimitetään rajoittamattomaksi
ajaksi.

c) Viimeaikainen kehitys

i) Hallituksen epäsuosio
Sosiaalidemokraattien johtaman vähemmistöhallituksen suosio on laskenut huomattavasti vuoden
aikana. Tähän on monia syitä. Ensinnäkin hallituksella on vain 74 parlamentin 200 paikasta, ja
tästä johtuvat vaikeudet ovat kasvamassa. Parlamentin tuen puuttuessa Zemanin hallitus on
taistellut toteuttaakseen ohjelmansa, erityisesti EU-jäsenyyden kannalta välttämättömän
lainsäädännön. Lukkiutuneen tilanteen murtamiseksi hallitus yritti muuttaa perustuslakia niin, että
se olisi voinut saattaa EU-säädökset voimaan asetuksina, mutta tämä torjuttiin ylivoimaisella
enemmistöllä. Toiseksi hallituksessa on ollut sisäisiä erimielisyyksiä. Esimerkiksi kauppa- ja
teollisuusministeri Miroslav Gregrillä on ollut erimielisyyksiä varapääministeri Pavel Mertlikin
kanssa teollisuuden rakenneuudistuksesta. Kolmanneksi suuri yleisö vastusti NATOn ilmaiskuja
Jugoslaviaan. Monet yhdistivät ne hallitukseen, vaikka sen antama tuki oli varsin laimeaa.
Neljänneksi taloustilanteen heikkeneminen on johtanut ammattiliittojen mielenosoituksiin, joissa
hallitusta syytetään vaalilupaustensa pettämisestä. Samaan aikaan kun hallituksen suosio on
laskenut, Böömin ja Böömin kommunistisen puolueen (KSCM) kannatus on noussut.

ii) Valtiovarainministeri Svobodan erottaminen
Heinäkuussa valtiovarainministeri Ivo Svoboda erotettiin sen jälkeen, kun häntä oli epäilty
lastenvaunuja valmistavan Liberta-yhtiön velkojien vahingoittamisesta. Hän kieltäytyi eroamasta
sanoen, että se merkitsisi syyllisyyden myöntämistä. Sen sijaan Zeman erotti hänet ja ilmoitti, että
erottaminen liittyi poliisitutkimuksiin eikä hänellä ollut syytä olla tyytymätön Svobodan toimintaan
ministerinä.

iii) Hallituskaavailut
Pääministeri Zeman haluaisi edelleen muodostaa kokoomushallituksen. Yksi mahdollinen
kumppani olisi Kristillisdemokraattinen unioni - Tšekkoslovakian kansanpuolue (KDU-CSL).
Toinen mahdollisuus olisi liitto, johon kuuluisivat KDU-CSL ja Vapausunioni. Kolmas vaihtoehto
olisi muodostaa hallitus Kansalaisdemokraattisen puolueen kanssa joko suurena hallituskoalitiona
tai uudenlaisena järjestelynä, joka korvaisi nykyisen yhteistyösopimuksen. Kokoomushallituksen
pikaisen muodostamisen mahdollisuudet ovat kuitenkin heikot.



9 PE 167.335/rev.3

iv) Vaalijärjestelmän uudistus
Vaikka kokoomushallituksen muodostamisesta ei ole päästy yksimielisyyteen, hallitus on
kuitenkin pyrkinyt epätoivoisesti saamaan ODS:n kanssa aikaan uuden sopimuksen, jonka avulla
se voisi säätää erityisesti EU-jäsenyyteen liittyviä välttämättömiä lakeja. ODS on puolestaan
painostanut CSSD:tä pitämään vaalijärjestelmän uudistamista koskevan lupauksensa, joka oli
ODS:n ennakkoehto nykyisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamiseksi. Sopimuksen mukaan
ODS ei esitä epäluottamuslausetta hallitukselle. ODS kannattaa first-past-the-post -järjestelmää,
jonka vuoksi Vapausunioni ja KDU-CSL menettäisivät kaikki parlamenttipaikkansa. CSSD ei
kuitenkaan kannata ajatusta.

Toukokuussa ODS esitti toisen ehdotuksen, jonka mukaan vaalipiirien määrää kasvatettaisiin
nykyisestä kahdeksasta 35:een tai 36:een (first-past-the-post -järjestelmässä niitä olisi 200).
Kustakin vaalipiiristä valittaisiin useita edustajia suhteellisen vaalitavan mukaisesti. Kesäkuun
lopulla Zeman sanoi olevansa periaatteessa halukas hyväksymään kompromissin. Sopimuksen
tiellä on kuitenkin runsaasti esteitä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä järjestelmää noudattaen
äänimäärät pitäisi muuttaa edustajanpaikoiksi. ODS kannattaa imperiali-menetelmää, joka suosii
suuria puolueita, kun taas CSSD kannattaa tavanomaisempaa d’Hondtin menetelmää. Lain
säätämisajankohdasta saattaa muodostua suuri kiistanaihe. CSSD on sanonut ainoastaan
kannattavansa lain säätämistä seuraaviin parlamenttivaaleihin mennessä, jotka on määrä pitää
vuonna 2002. Puolue pelkää, että ODS:n kiinnostus sen tukemiseen katoaa, jos laki otetaan
käyttöön aikaisemmin. ODS on vaatinut nopeampaa aikataulua ja näyttää olevan haluton
tekemään kompromisseja aikataulun tai lainsäädännön sisällön osalta. Se vaatii myös vaalipiirien
määrän kirjaamista perustuslakiin, jotta tulevien hallitusten olisi vaikea muuttaa järjestelmää.

Vaikka sopu vaalijärjestelmän uudistuksesta näyttääkin olevan kaukana, parlamentin pienet
puolueet ovat huolissaan CSSD:n ja ODS:n välisistä keskusteluista. Ne ymmärtävät, että ne
menettäisivät todennäköisesti kaikki paikkansa, jos uusimmat ehdotukset toteutettaisiin B
käytettäisiinpä sitten imperiali-järjestelmää tai d’Hontin menetelmää. Kysymys tuntuu muuttaneen
eniten KDU-CSL:n ja Vapausunionin suhtautumista, joiden johtajat kannattivat laajempaa
yhteistyötä kesäkuussa. Tämä merkitsisi luultavasti niiden liittoutumista seuraavissa vaaleissa, ja
mukaan tulisi myös kaksi ryhmää, jotka ovat tällä hetkellä parlamentin ulkopuolella:
Kansandemokraattinen liitto (ODA) ja Demokraattinen unioni (DEU). On kuitenkin
epätodennäköistä, että puolueet yhdistyisivät kokonaan.

v) Romaniväestö
Muun muassa Euroopan komissio ja parlamentti ovat ilmaisseet voimakkaan huolensa Tšekin
romaniyhteisöstä. Tuoreimmassa kertomuksessaan komissio totesi: ” Romanien tilanne ei ole
kehittynyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Sille on edelleen luonteenomaista laaja syrjintä,
koska romanien vastaiset ennakkoluulot ovat yhä voimakkaita ja poliisin ja oikeuslaitoksen
tarjoama suoja usein riittämätöntä. Luonteenomaista on myös sosiaalinen syrjäytyminen. Yksi
osoitus syrjivistä asenteista tulee Usti nad Labemin kaupungista, jossa paikallisviranomaiset
pysyivät viimevuotisessa päätöksessään rakentaa muurin romanien erottamiseksi muista
asukkaista kaupungin eräällä kadulla. Hallitus otti selkeästi kantaa muuria vastaan ja on
toistaiseksi onnistunut lykkäämään sen rakentamista. Kun keskushallinnon ja
paikallisviranomaisten välillä on erimielisyyksiä, perustuslain määräysten mukaisesti seuraava
päätös on kuitenkin kansanedustajilla, joiden on määrä keskustella asiasta lokakuussa.”
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Kertomuksessa tarkasteltiin edistymistä romanien tilanteen parantamiseksi laaditun
toimintaohjelman toteuttamisessa ja todettiin, että edistymistä on tapahtunut. Kertomuksessa
sanotaan, että ”ministeriöihin, aluevirastoihin ja kouluihin on nimitetty monia romanineuvonantajia
ja -avustajia. Lisäksi heinäkuussa hyväksytyt kansalaisuuslain muutokset antavat monille
romaneille mahdollisuuden saada Tšekin kanslaisuus takaisin. Toukokuussa hyväksyttyyn uuteen
kansalliseen työllistämissuunnitelmaan ja kesäkuussa hyväksyttyyn lisätoimenpidepakettiin sisältyy
toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan romanien työllistymismahdollisuuksia. Työllistämislain
muutos sisältää syrjimiskiellon. Hallitus on lisäksi antanut opetus-, sisä- ja oikeusministeriölle
useita konkreettisia tehtäviä, joiden tavoitteena on rasismin levittämisen, uusfasismin ja
ääriliikkeiden kitkeminen. Tämän lisäksi perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on laatia
vuoden 1999 loppuun mennessä yksityiskohtainen pitkän aikavälin strategia romanien
integroimiseksi. Romanien edustus ministeriöiden välisessä romanikomissiossa on nostettu
kuudesta kahteentoista.” Lopuksi todetaan kuitenkin, että romanikomission toiminnalle on
annettava riittävää taloudellista tukea ja että on keskityttävä uudistusten täytäntöönpanoon
paikallistasolla.

Heti  määräaikaiskertomuksen julkaisemisen jälkeen Usti nad Labemin tilanne nousi taas
kansainvälisen huomion kohteeksi. Lokakuun 11. päivänä työt muurin rakentamiseksi aloitettiin
uudelleen hallituksen tahtoa uhmaten. Presidentti Havel, EU ja Euroopan neuvosto tuomitsivat
muurin valmiiksi rakentamisen. Hallitus pyrkii ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian,
koska se ymmärtää asian vahingoittavan Tšekin mainetta. 

vi) Temelinin ydinvoimala
Toukokuun alussa Tšekin hallitus antoi hyväksyntänsä Etelä-Böömissä sijaitsevan Temelinin
ydinvoimalan valmiiksi saattamiselle (vuoden 1999 toisella neljänneksellä). Rakentaminen alkoi
vuonna 1983, mutta hanke on viivästynyt ja strategiaa muutettu. Kauppa- ja teollisuusministeri
Gregr on puhunut voimakkaasti hankkeen puolesta ja on uhannut erota, jos se kaatuu.
Ympäristöministeri Milos Kuzvart on kuitenkin vastustanut häntä. Varapääministeri Mertlik
kannatti hankkeen loppuunsaattamista mutta vastusti joitakin Gregrin ehdotuksia. Kotimaan
erimielisyyksien lisäksi päätös herätti arvostelua myös ulkomailla, lähinnä Itävallassa. Toukokuun
alussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se arvosteli päätöstä, mutta ei
kuitenkaan vaatinut Tšekin hallitusta perääntymään. Itävallan liittokansleri Viktor Klima sanoi,
että päätös saattaa vaikuttaa Tšekin EU-jäsenyyteen.

III. TALOUDELLINEN TILANNE

a) Yhteenveto

Poliittisten kriisien ja epäonnistuneen talouspolitiikan vuoksi Tšekin talouskasvu heikkeni jyrkästi
vuonna 1997 ja kääntyi suoranaiseksi lamaksi viime vuonna, jolloin BKT laski 2,3 prosenttia.
Viennin osuuden arvioidaan olleen viime vuonna 64 prosenttia BKT:stä, ja Tšekin suhteellisen
avoin talous on yhä tiukemmin sidoksissa EU:n ja erityisesti tärkeimmän vientimaan Saksan
talouden tilaan. Lama on lisännyt myös työttömyyttä, joka oli elokuussa 9 prosenttia eli
korkeimmillaan kommunismin jälkeisenä aikana. Joillakin alueilla työttömyysaste on
huomattavasti korkeampi.
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Vuoden 1999 toisella neljänneksellä BKT kasvoi 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan
nähden. Sitä ennen BKT oli laskenut viitenä peräkkäisenä neljänneksenä. Vuoden ensimmäisen
puoliskon BKT laski 1,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, ja koko vuoden BKT:n
odotetaan yhä supistuvan.
b) Nykyinen tilanne

i) Kasvu
Tämän vuoden toisen neljänneksen odottamattomasta kasvusta huolimatta vuosi 1999 on Tšekille
kokonaisuutena edelleen lamavuosi. BKT:n odotetaan supistuvan reaalisesti 1,4 prosenttia
vuositasolla. Yhdessä edellisvuoden 2,3 prosentin laskun kanssa tämä merkitsee maalle huonointa
talouskehitystä sen jälkeen, kun se irtautui Slovakiasta vuonna 1993. Vuodelta 2000 odotetaan
hienoista elpymistä.

Ennusteyhteenveto
(vuosimuutos prosentteina, ellei toisin mainittu)

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

Reaalinen BKT:n muutos 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Teollisuustuotanto 4,5 3,1 -1,0 2,0
Työttömyysaste (keskim. %) 4,4 6,3 8,5 11,5
Kuluttajahintojen nousu (keskim.) 8,5 10,7 2,3 4,6
Tavaroiden vienti fob (milj. USD) 22 737 26 358 28 230 31 694
Tavaroiden tuonti fob (milj. USD) -27 325 -28 939 -31 034 -35 252
Kauppatase (milj. USD) -4 588 -2 581 -2 804 -3 558
Vaihtotase (milj. USD) -3 272 -1 047 -1 219 -1 882
% BKT:stä -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Ulkomainen kokonaisvelka
(vuoden lopussa, mrd USD) 21,5 24,6 23,7 25,1

(a) = toteutunut, (b) = ennuste

ii) Kulutuskysyntä
Vuonna 1998 kulutuskysyntä laski voimakkaasti, mutta sen jälkeen kotimainen kysyntä on
osoittanut jonkin verran elpymisen merkkejä, ja vähittäismyynti on noussut yhtäjaksoisesti
maaliskuusta 1999 alkaen, keskimäärin 2,1 prosenttia tammi-kesäkuun aikana. Tämä johtuu
osittain reaalipalkkojen myönteisestä kehityksestä vuoden alkupuoliskolla, mikä puolestaan johtui
suurelta osin odotettua alhaisemmasta inflaatiosta. Elokuussa kuluttajahintojen vuosinousu oli 1,4
prosenttia oltuaan heinäkuussa 1,1 prosenttia. Kulutuskysynnän elpymisen merkit eivät kuitenkaan
toistaiseksi ole olleet riittävän voimakkaita, jotta niiden perusteella voitaisiin odottaa ripeämpää
talouden elpymistä vuoden jälkipuoliskolla.

iii) Teollisuuden myynti
Samaan aikaan kun vähittäismyynti on alkanut kohentua, joskin vaatimattomasti, teollisuuden ja
rakennusalan myynti on edelleen laskenut vuoden 1999 alkupuolella. Teollisuuden myynti supistui
vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden.
Kesäkuussa lasku oli 1,1 prosenttia. Rakennusalan myynti heikkeni 7,8 prosenttia vuositasolla
vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ja kesäkuussa laskua oli 5,6 prosenttia.
Teollisuuden myynnin väheneminen todistaa edelleen maan talouden vaikeuksien jatkumisesta.
Rakennusalan pitkää ja syvää lamaa on sen sijaan vaikeampi tulkita. Näyttää siltä, että paikalliset
rakennusyritykset ilmoittavat tuotantonsa todellista pienempänä välttääkseen veroja ja salatakseen
suurimmaksi osaksi Ukrainasta tulevan laittoman ulkomaisen työvoiman käytön.
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iv) Työttömyys
Työttömyysaste kohosi elokuussa yhdeksään prosenttiin oltuaan 8,8 prosenttia heinäkuussa ja
6,4 prosenttia viime vuoden elokuussa. Koska Tšekin perinteisten teollisuusyritysten
rakenneuudistusten odotetaan jatkuvan erityisesti kemian, tavaratuotannon ja metallin alalla,
työttömyyden uskotaan saavuttavan 10 prosentin rajan vuoden loppuun mennessä ja nousevan
edelleen 11-12 prosenttiin vuonna 2000.

v) Teollisuuden elinkelpoisuuden palauttaminen
Hallitus ei näytä pitävän kiirettä teollisuusyritysten elvyttämisohjelmansa toteuttamisessa.
Ohjelmasta sovittiin periaatteessa huhtikuussa. Sen tarkoituksena on pelastaa yrityksiä, joiden
toiminta on lamaantunut, koska ne eivät pysty maksamaan takaisin pankkilainoja eivätkä usein
pysty hankkimaan pääomaa investointeihin tai edes toimintakuluihin. Ohjelma perustuu muista
Keski-Euroopan ja Aasian maista saatuihin kokemuksiin ja sitä kehitettäessä on käyty keskusteluja
Maailmanpankin asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelussa on myös huolehdittu siitä, että ohjelma
on EU:n kilpailupolitiikan vaatimusten mukainen.

Uusi elvytyslaitos investoi yrityksiin, jotka täyttävät vähintään kolme neljästä kriteeristä, jotka
ovat seuraavat: työntekijöiden määrä yli 2000, todennäköisesti suuret kerrannaisvaikutukset
Tšekin taloudelle, jonka osoituksena on ostojen määrä muilta tšekkiläisiltä yrityksiltä, suuret velat
Tšekin tärkeimmille pankeille, joissa valtiolla on suuri osuus sekä voitollinen liiketulos edelliseltä
tilikaudelta. Elvytyslaitoksesta tehdään osakeyhtiö, jolloin se ei ole pelkkä hallituksen jatke. Näin
pyritään varmistamaan, ettei yrityksiä valita poliittisen painostuksen tai yritysten lobbauksen
vaikutuksesta. Laitoksen osakkaiksi tulevat yrityssektorin velkojapankit, ja hallituksella on
luultavasti vain vähemmistöosuus. Laitoksen hallinnoinnissa on varattu tärkeä osuus
kansainvälisesti arvostetulle investointipankille.

vi) Suorat ulkomaiset investoinnit
Vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla maahan virtasi edelleen suoria ulkomaisia investointeja,
jotka nousivat 1,3 miljardiin dollariin. Alkuvuoden kokonaissummassa ei ole mukana 1,2 miljardin
dollarin summaa, joka tuli todennäköisesti koko vuoden suurimmasta yksittäisestä suorasta
investoinnista belgialaisen KBC-pankin ostettua Ceskoslovenska obchodni bankan. Suorien
ulkomaisten investointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla vuoden jälkipuoliskolla, ja koko
vuoden luvun uskotaan nousevan 4,0 miljardiin dollariin eli huomattavasti yli vuoden 1998 tason,
joka oli 2,5 miljardia dollaria. Samalla se oli Tšekin tasavallan historian suurin investointien määrä
yhden vuoden aikana.

vii) Kauppa
Tšekin kauppataseen alijäämä oli 2,6 miljardia dollaria vuonna 1998. Tase koheni huomattavasti
edellisvuodesta (alijäämä 4,6 mrd dollaria), koska kulutuksen ja investointien romahtaminen 
hillitsi tuontia. Kansainvälisten raaka-ainehintojen muutokset, erityisesti öljyn hinnan lasku,
hyödyttivät maan kauppatasetta. Vuoden 1999 kuuden ensimmäisen kuukauden kauppavaje laski
733 miljoonaan dollariin oltuaan 1,1 miljardia dollaria vuoden 1998 vastaavana aikana. Vuonna
1999 öljyn hinta on jälleen noussut, joten kauppatase ei ehkä parane tänä vuonna. Vuonna 2000
taloudellisen toiminnan odotetaan taas vilkastuvan, jolloin kauppavaje kasvaa uudelleen.

Vuonna 1998 suurin kauppakumppani oli Saksa, jonka osuus viennistä oli 38,5 prosenttia ja
tuonnista 34,4 prosenttia. Seuraavana oli Slovakia (10,6 % ja 7,2 %) sekä Itävalta (6,3 % ja
5,9 %).
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IV. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN JA LAAJENTUMINEN

a. Komissio

Lokakuun 13. päivänä 1999 Euroopan komissio julkisti toisen määräaikaiskertomuksensa
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Johtopäätöksissään komissio kirjoittaa,
että ”Tšekin tasavalta täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Lisäponnistelut ovat tarpeen
oikeuslaitoksen uudistamiseksi ja romanien tilanteen parantamiseksi toteuttamalla riittävin
määrärahoin tuettua politiikkaa ja pyrkimyksiä torjua syrjiviä asenteita yhteiskunnassa. Huomiota
pitäisi kiinnittää myös tehokkaan politiikan kehittämiseksi talousrikollisuuden ja korruption
torjumiseksi.

”Tšekin tasavaltaa voidaan pitää toimivana markkinataloutena. Se pystynee kestämään
kilpailupaineita ja markkinavoimia unionissa keskipitkällä aikavälillä edellyttäen, että hallitus
nopeuttaa oikeudellisia ja rakenteellisia uudistuksia.

”Taloudellisen laman syvenemisestä huolimatta on havaittavissa joitakin myönteisiä
makrotaloudellisia kehityspiirteitä, muun muassa ulkoisen epätasapainon helpottuminen ja
inflaation hidastuminen. Myös pankkien yksityistämisessä ja ongelmaluottoihin kohdistuvissa
toimenpiteissä on nähtävissä jonkin verran edistystä. Etusijalle pitäisi asettaa rakenneuudistuksen
ja yksityistämisen vauhdittaminen, hintojen vapauttamisen jatkaminen ja yritystoiminnan
oikeudellisten puitteiden parantaminen. Lakien täytäntöönpanoon ja yritysten hallinnon
parantamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Julkisen rahoituksen uudelleenjärjestelyssä ja
sen avoimuuden lisäämisessä tarvitaan kiireisiä toimia rahoituspolitiikan kestävyyden
turvaamiseksi.

”Tšekin tasavallan lainsäädännön lähentäminen ei ole nopeutunut merkittävästi, ja prosessin
eteneminen eri aloilla on ollut epätasaista. Standardien ja sertifioinnin alalla lainsäädännön
lähentäminen ja tehokas soveltaminen ovat edistyneet hyvin, joskin oikeusperustan täydentämiseen
on vielä tarvetta toteuttamalla nykyisen puitesäännöstön, alakohtaisen säännöstön ja tuotevastuuta
koskevan lainsäädännön muutokset. Pääomamarkkinoiden vapauttamisessa on edistytty
muuttamalla valuuttalakia, samoin pankki- ja vakuutusalalla. Tulliasioissa ja rajatarkastuksia
koskevassa lainsäädännössä (tuoteväärennökset ja laittomat kopiot) on saatu aikaan huomattavaa
lähentymistä, ja samalla on jatkuvasti keskitytty tietojärjestelmien ajanmukaistamiseen. Tämä
osoittaa, että lakien tehokkaaseen täytäntöönpanoon kiinnitetään tarpeellista huomiota.
Ponnisteluja jatketaan alue- ja rakennepolitiikan välttämättömien rakenteiden luomiseksi. On
tärkeää, että oikeudelliset puitteet saatetaan valmiiksi ja hallinnon suorituskykyä vahvistetaan,
jotta kehitysvauhti kyseisellä alalla säilyy.

”Muilla markkinoiden avainalueilla, kuten henkisen omaisuuden, julkisten hankintojen,
tietosuojan, vakuutusten, kartellilainsäädännön, valtiontukien sekä arvonlisä- ja valmisteverojen
alalla lainsäädännön lähentäminen on jo osin toteutettu, mutta lähentämisen loppuun saattamisessa
ei ole juuri edistytty. Vaikka valmistelutyötä on tehty, valtiontukia koskevat oikeudelliset puitteet
ovat epätäydelliset, eivätkä alalle suunnatut varat riitä turvaamaan valtiontukien tehokasta
valvontajärjestelmää. Audiovisuaalisen alan lainsäädännön lähentämistä ei ole aloitettu.
Ympäristöalalla on hyväksytty yleinen politiikka, ratifioitu muutamia sopimuksia ja säädetty
jonkin verran lakeja. Tärkeää puitelainsäädäntöä ei kuitenkaan ole hyväksytty eikä
investointisuunnitelman sisältävää toteuttamissuunnitelmaa ole laadittu. Vaarana on, että
lähentämisprosessia hoidetaan pala palalta, kunnes yhtenäisempi lähestymistapa otetaan käyttöön.
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Liikenteen alalla lähentyminen ei ole edistynyt lentoliikennettä lukuun ottamatta. Maatalouden
sekä eläinten ja kasvien terveyden alalla lähentymisvauhti on hidasta. Työlainsäädännön,
työterveyden ja työturvallisuuden alalla ei ole edistytty. Sisä- ja oikeusasioissa eteneminen on
pysähtynyt lukuunottamatta huumausainelakeja. Kaiken kaikkiaan lähentymisen vauhtia on
lisättävä huomattavasti.

”Tšekin tasavalta on edennyt hitaasti kohti julkishallinnon uudistusta. Hallitus hyväksyi hiljattain
oikeuslaitoksen yleisen uudistusohjelman, jossa puututaan ajankohtaisiin ongelmiin, kuten
virkoihin, tuomareiden puutteelliseen erikoistumiseen ja koulutukseen sekä välineiden
puutteeseen. Tietyillä sisämarkkinasäännöstön aloilla suorituskyky on kehittynyt hyvin, ja pankki-
ja rahoituspalvelujen valvonnan suorituskyvyn vahvistamisessa on edistytty. Valtiontukien
valvonnan suorituskykyä on vahvistettava ja tietosuojan ja televiestinnän alalle on vielä
perustettava riippumattomat viranomaiset. Eläinten ja kasvien terveydestä vastaavaa hallintoa
ollaan vahvistamassa EY:n vaatimusten mukaiseksi, mutta yhteisen maatalouspolitiikan vaatimien
rakenteiden luomisessa ei ole juuri edistytty. Valtionhallinnon uudistamisessa on terästettävä
ponnisteluja, ja rajojen valvontaan, ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon sekä sisäisen
rahoitustarkastuksen suorituskyvyn lisäämiseen on kiinnitettävä huomiota. Myös järjestäytyneen
rikollisuuden ja lahjonnan vastaista taistelua on tehostettava.

”Tšekin tasavalta ei täytä tyydyttävästi liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin tärkeimpiä
vaatimuksia huolimatta hallituksen ponnisteluista lainsäädännön eteenpäin viemiseksi. Hallituksen
poliittisten aikomusten ja niiden toteuttamisen välisen eron syitä ovat parlamentaaristen
menettelyjen hitaus, hallituksen vähemmistöasema sekä se, että edelliset hallitukset eivät ole
kiinnittäneet riittävästi huomiota tiettyihin tärkeisiin politiikan alueisiin.”

Komission lausunnon koko teksti on nähtävissä sivulla
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Lisätietoja komission lausunnosta Tšekin tasavallan hakemuksesta on esitetty tämän muistion
aikaisemmassa versiossa, asiakirja PE 167.335/korj. 1. Kyseisessä asiakirjassa on myös
yksityiskohtia liittymiskumppanuussopimuksesta. Komission ensimmäisen
määräaikaiskertomuksen yksityiskohtia on asiakirjassa PE 167.335/korj. 2.

b) Euroopan parlamentti

Parlamentti pohti lausuntoaan komission Agenda 2000 -asiakirjasta sekä jäsenyyshakemuksia
koskevista lausunnoista, ja sen näkemys oli, että laajentumisprosessin olisi oltava mahdollisimman
kattava. Parlamentti antoi 4. joulukuuta 1997 asiakirjan ”Päätöslauselma komission Agenda 2000
-tiedonannosta: kohti vahvempaa ja laajempaa unionia” (C4 -0371/97). Päätöslauselmassa
todetaan, että parlamentti ”uskoo, että tästä syystä olisi aloitettava tiiviit neuvottelut
hakijamaittain pisimmälle edistyneiden maiden kanssa ja - vaikka toteaakin joitakin faktoihin
liittyviä epätarkkuuksia - tukee komission arviota siitä, mitkä nämä maat tällä hetkellä ovat”.
Erityisesti Tšekin tasavallan osalta päätöslauselmassa pyydetään ”Tšekin viranomaisia
parantamaan tuntuvasti oikeusjärjestelmän toimivuutta, etenkin takaamaan puolueettomat
oikeudenkäynnit riittävän lyhyessä ajassa, sekä toteuttamaan nopeasti kattavat toimenpiteet
romanivähemmistön kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi”. Lisäksi päätöslauselmassa ollaan ”sitä
mieltä, että liittymistä edeltävä strategia tarjoaa Tšekin tasavallalle hyvän mahdollisuuden
toteuttaa välttämätön valtionhallinnon nykyaikaistaminen laadun ja tehokkuuden periaatteen
mukaisesti ja jatkaa niitä talousuudistuksia, joita toisaalta vaaditaan Euroopan unionin
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sisämarkkinoiden toimintaan osallistumiseksi (esimerkiksi kansallisen pankki- ja rahoitusalan
rakenteessa) ja toisaalta eurooppalaisen yhteiskuntamallin rakentamiseksi, jossa voidaan
tehokkaasti torjua työttömyyttä ja säilyttää kansalaisten vaatimusten mukainen hyvinvointivaltio”.

Lisäksi parlamentti korosti Eurooppa-konferenssin (johon kaikki 11 jäsenyyttä hakevaa maata ja
Turkki on kutsuttu) merkitystä ja piti sitä ”poliittisen yhteistyön olennaisena välineenä”.

c) Ministerineuvosto

Neuvosto sopi Madridissa, että liittymisneuvottelut Kyproksen ja Maltan kanssa aloitetaan kuuden
kuukauden kuluttua hallitustenvälisen konferenssin (HVK) päätymisestä. Se ilmoitti myös
tekevänsä HVK:n tulosten perusteella asianmukaiset päätökset liittymisneuvottelujen
käynnistämiseksi Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa. Se toivoi, että neuvottelujen
ensimmäinen vaihe sijoittuisi samaan ajankohtaan Kyproksen ja Maltan jäsenyysneuvottelujen
aloittamisen kanssa. Firenzen Eurooppa-neuvoston kokouksessa tätä sitoumusta vahvistettiin
vakuutuksella, että neuvottelut Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa aloitetaan samaan aikaan
Kyproksen ja Maltan liittymisneuvotteluiden kanssa, eli kuuden kuukauden kuluttua HVK:n
päätymisestä.

Hallitustenvälinen konferenssi päättyi Amsterdamissa kesäkuussa 1997. Tämä selkeytti tietä
kuuden kuukauden päästä aloitettaville neuvotteluille Madridin päätelmien mukaisesti. Neuvosto
päätti Luxemburgissa joulukuussa 1997 käynnistää liittymisprosessin, johon kuuluvat kymmenen
Keski- ja Itä-Euroopan jäsenyyttä hakevaa maata ja Kypros. Lisäksi neuvosto päätti, että se
kutsuu koolle kahdenväliset hallitustenväliset konferenssit keväällä 1998 neuvottelujen
aloittamiseksi Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian kanssa.
Neuvotteluissa käsiteltäisiin maiden edellytyksiä liittyä unioniin sekä liittymisestä aiheutuvia
perustamissopimuksen mukautuksia.

*   *   *

Lisätietoja:
Adam ISAACS, Euroopan parlamentti, Pääosasto IV, Bryssel
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research, Bryssel
Puhelin: (32) 2 284 3072 / faksi: (32) 2 284 9063 / sähköposti: aisaacs@europarl.eu.int

Taloudellista osiota koskevat tiedot:
John WITTENBERG, Euroopan parlamentti, Pääosasto IV, Luxembourg
Division for International and Constitutional Affairs
Puhelin: (352) 4300 22447/ e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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LIITE

HALLITUKSEN KOKOONPANO 5. LOKAKUUTA 1999

Presidentti Vaclav Havel
(astui virkaan 2. helmikuuta 98 toiseksi viisivuotiskaudeksi)

SOSIAALIDEMOKRAATTINEN HALLITUS (astui virkaan 22. heinäkuuta 98):
Huom: Kaikki jäsenet ovat Sosiaalidemokraattisesta puolueesta (CSSD) paitsi oikeusministeri
Otakar Motejl, joka ei kuulu mihinkään puolueeseen.

Pääministeri (nimitettiin 17. kesäkuuta 98) Milos Zeman
Lainsäädännöstä vastaava varapääministeri Pavel Rychetsky
Talouspolitiikasta vastaava varapääministeri Pavel Mertlik
(myös valtiovarainministeri)
Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava varapääministeri Egon Lansky
Varapääministeri Vladimir Spidla
(myös työ- ja sosiaaliministeri)

MINISTERIT:
Maatalousministeri Jan Fencl
Kulttuuriministeri Pavel Dostal
Puolustusministeri Vladimir Vetchy
Opetusministeri Eduard Zeman
Ympäristöministeri Milos Kuzvart
Valtiovarainministeri: ks. varapääministeri
Ulkoministeri Jan Kavan
Terveysministeri Ivan David
Kauppa- ja teollisuusministeri Miroslav Gregr
Sisäministeri Vaclav Grulich
Oikeusministeri Otakar Motejl
Työ- ja sosiaaliministeri ks. varapääministeri
Salkuton ministeri Jaroslav Basta
Aluekehitysministeri Jaromir Cisar
Liikenneministeri Antonin Peltram

Parlamentin puhemies Vaclav Klaus (ODS)

Keskuspankin pääjohtaja  Josef Tosovsky


