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De briefings die worden opgesteld door de task-force "Uitbreiding" van het Secretariaat-generaal 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 en de Europese instellingen. De briefings worden tijdens het onderhandelingsproces voortdurend bijgewerkt. Reeds verschenen:

Nr. Titel PE nr. Datum Talen

1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.4 18.03.99 alle
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU 167.296/rev.2 01.02.99 alle
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.297/rev.2 26.02.99 alle
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU 167.335/rev.3 18.10.99 alle
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev.3 01.07.99 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.2  17.06.99 alle
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev.1 08.10.98 alle
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531/rev.1 08.02.99 alle
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev.2 27.09.99 alle
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev.2 12.01.99 alle
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev.2 03.03.99 alle
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev.2 20.08.99 alle
14 Rusland en de uitbr eiding van de EU 167.734/rev.1 23.02.99 alle
15 Institutionele aspecten van de uitbreiding 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controle op en bescherming van de financiële belangen van de EU met het oog op de uitbreiding 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Milieubeleid en de uitbreiding van de EU 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 De Europese Conferentie en de uitbreiding van de EU 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Begrotingsaspecten en de uitbreiding van de EU 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democratie en eerbiediging van de mensenrechten tegen de achtergrond van de uitbreiding van de EU 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
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24 De pre-toetredingsstrategie met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
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26 De rechten van de vrouw en de uitb reiding van de Europese Unie 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Landbouw en de uitbreiding van de Europese Unie 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Zwitserland en de uitbreiding van de Europese Unie 167.777/rev. 1 08.03.99 alle
29 De uitbreiding van de EU en de visserij 167.799 12.10.98 alle
30 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SAMENVATTING

Het is al enige tijd geleden dat de Tsjechische Republiek werd beschouwd als koploper van de
Midden- en Oost-Europese kandidaten voor toetreding tot de EU. Door de instabiliteit van de
regeringscoalitie sinds medio 1990 zijn wezenlijke hervormingen vertraagd en de huidige, door
sociaal-democraten geleide minderheidsregering is niet in staat geweest om de impasse te
doorbreken. De kwestie van de hervormingen van de verkiezingen staat nog altijd hoog op de
politieke agenda.

Bij de publicatie van het tweede periodiek verslag van de Commissie is bevestigd dat de
Tsjechische Republiek niet langer een bevoorrechte positie in het uitbreidingsproces inneemt. De
Commissie heeft aanbevolen onderhandelingen te openen met alle toetredingskandidaten en
aldus het onderscheid tussen "ins" en "pre-ins" op te heffen. Bovendien werd er kritiek geleverd
op het tempo van de omzetting en tenuitvoerlegging van het acquis communautaire. Ook werd
benadrukt dat de situatie van de Roma moest worden verbeterd. Voor alle duidelijkheid zij erop
gewezen dat de gebeurtenissen in Ustin nad Labem vlak na de publicatie van het periodiek
verslag bekend werden (zie hieronder).

II. POLITIEKE SITUATIE

a) Recente geschiedenis
De Republiek Tsjechië kwam tot stand na de breuk in de Federatieve Republiek Tsjecho-
Slowakije op 1 januari 1993. De voormalige Republiek Tsjecho-Slowakije ontstond na het
uiteenvallen van het Habsburgse rijk na de Eerste Wereldoorlog. Tussen de beide
wereldoorlogen was het zowel economisch als politiek een van de verst geavanceerde landen in
de regio. Als onderdeel van hun appeasement-politiek stemden het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk in 1938 in met het akkoord van München, waarbij Hitler werd toegestaan delen van het
land te annexeren, hetgeen in maart 1939 resulteerde in de bezetting van Bohemen en Moravië.
Na de oorlog behaalden de communisten bij de voorjaarsverkiezingen 38% van de stemmen,
waardoor zij in de regering een sterke positie verwierven, die zij gebruikten om in 1949 een
effectief machtsmonopolie te vestigen en alle oppositie uit de weg te ruimen, waarna de industrie
volledig werd genationaliseerd en een economisch beleid werd ingevoerd waarbij Tsjecho-
Slowakije zich ontwikkelde tot leverancier van zware machines voor het Sovjetblok.

De in de jaren '60 gegroeide innerlijke verdeeldheid binnen de regerende partij trad in 1968 naar
buiten, bij wat bekend kwam te staan als de "Praagse lente". Aan de roep om economische
hervormingen werd gehoor gegeven door de nieuwe partijleiding onder Alexander Dubcek, die
akkoord ging met de afschaffing van de censuur, maar gekant bleef tegen partijpolitiek
pluralisme. De democratiseringsbeweging werd onderdrukt door de gewapende interventie van
de bondgenoten van Tsjecho-Slowakije in het Warschaupact tijdens de nacht van 20 op
21 augustus 1968. In april 1969 werd de heer Dubcek uit zijn partijfunctie ont heven en
vervangen door Gustav Husak, die bereid was tot volledige samenwerking met de Sovjetleiding.
Daarna volgde een proces van wat door de leiding als "normalisatie" werd aangeduid en waarbij
500.000 van de 1,65 miljoen partijleden uit de partij werden gestoten of ontslag namen. De
meesten daarvan werden vervolgens gedegradeerd of ontslagen, de economische hervormingen
werden teruggedraaid en het systeem werd opnieuw op de oude centralistische leest geschoeid,
terwijl er een zeer kleine dissidentenbeweging overbleef, die zich groepeerde rond voormalige



7 PE 167.335/rev.3

communisten, intellectuelen en religieuze activisten. Deze beweging kreeg ruime bekendheid
door het mensenrechtenhandvest Charta '77, waarvan de toneelschrijver Vaclav Havel een van de
ondertekenaars was.

Tijdens de jaren '70 en '80 trad de regering meedogenloos op tegen alle vormen van dissidentie,
maar toen het communistisch bewind in Oost-Duitsland instortte, kon het openlijke verzet niet
langer worden tegengehouden. Een met officiële steun georganiseerde openbare demonstratie ter
herdenking van de 50e verjaardag van de executie door de nazi's van een studentenleider op 17
november 1939 gaf aanleiding tot een gewelddadig politieoptreden tegen studenten. De
stakingen en demonstraties escaleerden en op 24 november was een half miljoen mensen in de
straten van Praag getuige van de terugkeer van Alexander Dubcek op het politieke toneel.
Intussen sloot Vaclav Havel zich aan bij een aantal andere dissidentengroeperingen, die op 19
november het Burgerforum oprichtten, een brede overkoepelende organisatie die aanstuurde op
vergaande hervormingen. Na een twee uur durende algemene staking op 27 november 1989
waren de autoriteiten bereid om met de oppositie te onderhandelen en deden zij ten slotte afstand
van de macht. Op 10 december werd een regering van nationale verstandhouding benoemd, met
een niet-communistische meerderheid. Daarin namen bekende voormalige dissidenten
prominente posities in. Op 29 december nam Vaclav Havel het presidentschap over van de heer
Husak. Het vreedzame verloop van de politieke omwenteling bracht met zich mee dat deze
bekend kwam te staan als de Fluwelen Revolutie.

Het Burgerforum won de verkiezingen van juni 1990, die gevolgd werden door een periode
waarin geleidelijk vastomlijnde partijen gestalte begonnen te krijgen. Na het uiteenvallen van het
Burgerforum ontwikkelde de Democratische Burgerpartij (ODS) zich onder leiding van minister
van financiën Vaclav Klaus in snel tempo tot een partij van duidelijk rechtse signatuur. Een
aantal parlementsleden van het Burgerforum sloten zich aan bij de Tsjechische Sociaal-
democratische Partij en vormden aldus een niet-communistische linkse partij. Bij de
verkiezingen van 1992 kregen de nieuwe partijverhoudingen in Tsjechië duidelijk gestalte, met
een klinkende overwinning van de ODS, die de verkiezingen was ingegaan met een politiek
programma van economische hervormingen. Op federaal niveau kwam het echter niet tot een
vergelijk met de sterkste politieke stroming in Slowakije, de Beweging voor een Democratisch
Slowakije onder leiding van Vladimir Meciar. Er bestond onenigheid over de door te voeren
hervormingen en de Slowaken waren bezorgd dat er niet met hun specifieke belangen rekening
werd gehouden. Om uit de impasse te geraken, stemde het parlement op 25 november 1992 in
met het opheffen van de federatie, hoewel enquêtes te zien gaven dat een meerderheid van de
bevolking voorstander was van het behoud van één staat. Bij de verkiezingen van 1996 werd de
coalitie onder leiding van de ODS teruggebracht tot een meerderheidsregering, die bij gebrek aan
een verenigde oppositie echter kon blijven doorregeren.

De verkiezingen voor het Lagerhuis van het Tsjechische parlement vonden plaats op 19-20 juni
1998. De resultaten zagen er als volgt uit:
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PARTIJ ZETELS
1994

VERKIEZINGEN
1998

ZETELS
1998

Democratische Burgerpartij (ODS) 68 27,7 63
Christen-Democratische Unie – Tsjechische
Volkspartij (KDU-CSL)

18 9,0 20

Vrijheidsunie (US) 0 8,6 19
Tsjechische Sociaal-Democratische Partij
(CSSD)

61 32,3 74

Communistische Partij (KSCM) 22 11,0 24
Republikeinse Partij (SPR-RSC) 18 3,9 0
Burgeralliantie 13 - 0
Overige 0 7,4 0

b) Instellingen
De huidige grondwet werd goedgekeurd in december 1992, kort na het uiteenvallen van de
federatie. Hij voorziet in een 200 leden tellend Tsjechisch parlement als hoogste staatsorgaan,
dat om de vier jaar bij evenredige vertegenwoordiging wordt gekozen, met een kiesdrempel van
5%. Na de verkiezingen van november 1996 werd een tweede kamer - de Senaat - opgericht,
welke door 81 kiesdistricten wordt gekozen via een systeem van twee kiesrondes, waarbij de
kandidaat die de meeste stemmen behaalt, is gekozen. De rol van de Senaat moet nog nader
worden vastgesteld. De president wordt door de beide parlementaire kamers gekozen en heeft
betrekkelijk weinig bevoegdheden. De heer Havel werd in februari 1998 voor een tweede
ambtstermijn verkozen.

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is nadrukkelijk in de grondwet vastgelegd, en
geen enkele instantie heeft de bevoegdheid om een rechter uit zijn functie te ontheffen. De
constitutionele rechtbank, de hoogste scheidsrechterlijke instantie in constitutionele
aangelegenheden, bestaat uit 15 rechters, die door de voorzitter op aanbeveling van de Senaat
worden benoemd. Het stelsel van rechtbanken is opgedeeld in vijf niveaus, gaande van de
districtsrechtbanken tot het hoog- gerechtshof, en de rechters worden voor onbepaalde tijd
benoemd.

c) Recente ontwikkelingen
i) Het gebrek aan populariteit van de regering
De populariteit van de sociaal-democratische minderheidsregering is in de loop van het jaar
aanzienlijk gedaald. Dat is het gevolg van een aantal factoren. Ten eerste wordt het steeds
moeilijker om een regering in het zadel te houden die steunt op slechts 74 van de 200 zetels in
het parlement. Doordat de heer Zeman geen steun meer kreeg van het parlement heeft de
regering het moeilijk gehad om haar programma ten uitvoer te leggen, vooral de wetgeving die
noodzakelijk is voor de toetreding tot de EU. In een poging de impasse te doorbreken, heeft de
regering geprobeerd de grondwet te wijzigen zodat de EU-wetgeving per decreet zou kunnen
worden goedgekeurd, maar dit liep op een rampzalige mislukking uit. Ten tweede was er sprake
van interne geschillen. Bijvoorbeeld, de minister voor Handel en Industrie, Miroslav Gregr,
kreeg het aan de stok met vice-premier Pavel Mertlik over de hervorming van de industrie. Ten
derde was de publieke opinie gekant tegen de NAVO-luchtcampagne tegen Joegoslavië, en velen
associeerden deze met de regering hoewel de steun van de regering niet bepaald van harte was.
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Ten vierde heeft de verslechterende economie geleid tot demonstraties van vakbonden die de
regering ervan beschuldigden verkiezingsbeloften te breken. De populariteitsdaling ging gepaard
met grotere steun voor de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM).

ii) Ontslag van de heer Svoboda
In juli werd de minister van Financiën, Ivo Svoboda, ontslagen nadat hij er door de politie van
was beschuldigd dat hij de crediteuren van Liberta, een bedrijf dat kinderwagens maakt, in
diskrediet had gebracht. Hij had geweigerd terug te treden omdat hij dan schuld zou bekennen. In
plaats daarvan ontsloeg de heer Zeman hem en verklaarde dat het ontslag te maken had met de
beschuldigingen van de politie en dat er voor hem geen aanleiding was om ontevreden te zijn
met de werkzaamheden van de heer Svoboda als minister.

iii) Overwegingen voor de vorming van een coalitie
Premier Zeman zou nog altijd graag een coalitieregering willen vormen. Een van de
mogelijkheden zou een samengaan met de Christen-democratische Unie - Tsjechische
Volkspartij (KDU-CSL) zijn. Een andere mogelijkheid zou samenwerking met de KDU-CSL en
de Vrijheidsunie zijn. Tot slot zou ook een alliantie met de Democratische Burgerpartij (ODS)
kunnen worden aangegaan, hetzij in een grote coalitie of in een nieuw soort regeling ter
vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomst. De vooruitzichten voor de vorming
van een coalitie zijn echter nogal somber.

iv) Hervorming van het kiesstelsel
Door het ontbreken van een coalitieakkoord heeft de regering wanhopig geprobeerd een nieuwe
overeenkomst met de ODS te sluiten, zodat zij cruciale wetgeving zou kunnen aannemen, vooral
in verband met de EU-toetreding. De ODS heeft op haar beurt de CSSD onder druk gezet om
haar verplichting na te komen en het kiesstelsel te hervormen, hetgeen voor de ODS een
voorwaarde was om de huidige samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen waarin zij zich
ertoe verplicht heeft geen motie van wantrouwen tegen de regering te zullen indienen. De ODS
geeft de voorkeur aan een relatieve meerderheidsverkiezing (first-past-the-post), hetgeen
waarschijnlijk als gevolg zou hebben dat de Vrijheidsunie en de KDU-CSL al hun zetels in het
parlement zouden kwijtraken. Maar de CSSD verwerpt deze gedachte.

In mei heeft de ODS een tweede voorstel ingediend waardoor het aantal kieskringen van de
huidige acht tot 35 of 36 (in plaats van 200 bij een stelsel van relatieve meerderheid) zou stijgen.
Elke kieskring zou op grond van evenredige vertegenwoordiging verschillende afgevaardigden
kiezen en eind juni heeft de heer Zeman verklaard dat hij in principe bereid was dit compromis te
accepteren. Toch zijn er nog hindernissen op weg naar een overeenkomst. De partijen zijn het er
niet over eens welk stelsel moet worden gebruikt voor de omrekening van stemmen in zetels. De
ODS heeft een voorkeur voor de "imperiali"-methode, die in het voordeel van de grotere partijen
werkt, terwijl de CSSD pleit voor het meer conventionele systeem d'Hondt. Het tijdstip voor
invoering van deze wetgeving zou aanleiding kunnen geven tot grote meningsverschillen.

De CSSD heeft alleen gezegd dat zij bereid is de wet bij de volgende parlementsverkiezingen te
steunen, die gepland zijn voor het jaar 2002, omdat zij vreest dat zij niet langer op de steun van
de ODS kan rekenen als de wet eerder wordt ingevoerd. De ODS heeft een sneller tijdschema
verlangd en lijkt niet van plan hierover of over de inhoud van de wetgeving een compromis te
sluiten. Ook wenst zij dat de kiesdistricten in de grondwet worden vastgelegd om het voor
toekomstige regeringen moeilijker te maken het stelsel te veranderen.
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Hoewel een akkoord over een hervorming van het kiesstelsel nog ver weg lijkt, hebben de
discussies tussen de CSSD en de ODS geleid tot bezorgdheid bij de kleinere partijen in het
parlement. Zij beseffen dat zij waarschijnlijk al hun zetels zullen verliezen als het jongste
voorstel wordt ingevoerd, ongeacht of nu het imperiali- of het d'Hondt-stelsel wordt toegepast.
Deze kwestie lijkt de grootste gevolgen te hebben voor de KDU-CSL en de Vrijheidsunie, en de
leiders van beide partijen hebben in juni gepleit voor meer samenwerking. Deze zal
waarschijnlijk de vorm aannemen van een alliantie bij de volgende verkiezingen, en
waarschiijnlijk zullen twee partijen die thans nog niet in het parlement vertegenwoordigd zijn,
daaraan ook deelnemen: de Democratische Burgeralliantie (ODA) en de Democratische Unie
(DEU). Niettemin is een volledige fusie onwaarschijnlijk.

v) Roma-bevolking
Onder meer de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben erop gewezen dat de
positie van de Roma in de Republiek Tsjechië nog altijd grote zorgen baart. In haar jongste
verslag heeft de Commissie gezegd dat "de situatie van de Roma in het afgelopen jaar niet veel is
veranderd. De kenmerken zijn nog altijd een wijdverspreide discriminatie, omdat de
vooroordelen tegen de Roma groot blijven en bescherming van de politie en de rechtbanken vaak
te wensen overlaat, alsmede sociale uitsluiting. Een illustratief voorbeeld van discriminatie komt
uit de stad Usti nad Labem, waar de lokale autoriteiten hun besluit van het afgelopen jaar hebben
gehandhaafd om een scheidingsmuur in een bepaalde straat van de stad op te trekken om de
Roma en niet-Roma van elkaar te scheiden. De regering heeft zich duidelijk tegen deze muur
uitgesproken en is er tot dusverre in geslaagd de bouw op te schorten. Overeenkomstig de
constitutionele bepalingen betreffende geschillen tussen de centrale overheid en de lokale
autoriteiten moet nu een besluit worden afgewacht van de Kamer van Afgevaardigden die deze
kwestie in oktober op de agenda heeft staan".

In het verslag wordt ook aandacht besteed aan de vooruitgang die is geboekt om te voldoen aan
het actieplan ter verbetering van de positie van de Roma. Vastgesteld wordt dat dit het geval is.
Verklaard wordt dat "vele Roma-adviseurs en medewerkers benoemd zijn op ministeries, in
districten en op scholen. Bovendien kunnen als gevolg van aanpassingen van de wetgeving over
het burgerschap, die in juli zijn goedgekeurd, grotere aantallen Roma de Tsjechische nationaliteit
verwerven. Maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheidskansen voor de Roma zijn
opgenomen in het nieuwe nationale werkgelegenheidsplan van mei en in een daarna vastgesteld
pakket bijkomende maatregelen dat in juni is aangenomen. Een amendement op de
werkgelegenheidswet regelt ook het verbod op discriminatie. De regering heeft de Ministeries
van Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Justitie ook belast met een aantal concrete taken die
gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van racisme, neo-fascisme en extremistische
bewegingen. Tot slot is een groep deskundigen opgericht om een uitgebreide strategie voor de
lange termijn uit te werken, gericht op de integratie van de Roma aan het eind van 1999. De
vertegenwoordiging van de Roma in de interministeriële Roma-commissie is verhoogd van 6 tot
12". Toch wordt aan het eind met bezorgdheid vastgesteld dat deze pogingen moeten worden
gesteund door voldoende financiële bijstand en vooral op lokaal niveau moeten worden
uitgevoerd.

Kort na de publicatie van het periodiek verslag stond de situatie in Usti nad Labem opnieuw
internationaal in de schijnwerpers. Op 11 oktober werden de bouwwerkzaamheden hervat in
strijd met de wensen van de regering. De voltooiing van de muur werd veroordeeld door
president Havel, de EU en de Raad van Europa. De regering probeert nu deze kwestie zo spoedig
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mogelijk op te lossen omdat zij zich ervan bewust is dat de reputatie van de Republiek Tsjechië
daardoor schade oploopt.

vi) De kerncentrale Temelin
Begin mei gaf de Tsjechische regering het startsein voor de voltooiing van de kerncentrale
Temelin in Zuid-Bohemen (tweede kwartaal 1999). Met de bouw is in 1983 begonnen, maar het
project heeft vertraging opgelopen en de strategie is gewijzigd. De heer Gregr was een groot
voorstander van het project en hij heeft met aftreden gedreigd als ervan zou worden afgezien. De
minister van Milieu, Milos Kuzvart, was tegen. De heer Mertlik wenste het project af te bouwen,
maar was het niet eens met enkele voorstellen van de heer Gregr. Bij de controverse in Tsjechië
zelf leverde ook het buitenland kritiek op het besluit, vooral Oostenrijk. Begin mei nam het
Europees Parlement een resolutie aan waarin kritiek werd geleverd op het besluit die echter niet
zo ver ging dat de Tsjechische regering werd verzocht ervan af te zien. De Oostenrijkse
kanselier, Viktor Klima, meende dat het besluit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de
toetreding van de Republiek Tsjechië tot de EU.

III. ECONOMISCHE SITUATIE
a) Samenvatting
Als gevolg van politieke crises en mislukkingen op het vlak van het economisch beleid, werd
Tsjechië in 1997 geconfronteerd met een scherpe daling van de groei die resulteerde in een
regelrechte recessie in het afgelopen jaar waarin het BBP met 2,3% daalde. In het afgelopen jaar
maakte de export van goederen en diensten naar schatting 64% uit van het BBP, zodat de relatief
open Tsjechische economie steeds afhankelijker wordt van de economische voorwaarden in de
EU en met name Duitsland, het belangrijkste exportland. Door de recessie is ook het
werkgelegenheidscijfer gestegen. In augustus stond het op het post-communistische record van
9%, en in sommige regio's is dat cijfer nog veel hoger.

Het BBP groeide in het tweede kwartaal van 1999 met 0,3% op jaarbasis na vijf
achtereenvolgende kwartalen waarin een daling was te zien. Het BBP voor het eerste halfjaar
daalde met 1,9%, vergeleken met dezelfde periode in het afgelopen jaar. Voor het hele jaar 1999
zal het BBP naar verwachting nog altijd krimpen.

b) Huidige situatie
i) Groei
Ondanks de onverwachte groei in het tweede kwartaal van dit jaar, is er voor het gehele jaar
1999 nog altijd sprake van een recessie. Het reële BBP zal in het jaar 1999 naar verwachting
1,4% op jaarbasis dalen, hetgeen met de 2,3%-verlaging in 1998 het slechtste groeicijfer voor het
land is sinds de afscheiding van Slowakije in 1993. In 2000 wordt een voorzichtig herstel
verwacht.
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Overzicht van de ramingen

(% wijziging op jaarbasis tenzij anders aangegeven)
1997(a)   1998(a) 1999(b) 2000(b)

Reëel BBP 0.3 -2.3 -1.4 1.0
Industriële productie 4.5 3.1 -1.0 2.0
Werkloosheidscijfer
(gemiddeld; %) 4.4 6.3 8.5 11.5
Inflatie consumentenprijzen
(gemiddeld) 8.5 10.7 2.3 4.6
Uitvoer van goederen fob
(mln $) 22,737 26,358 28,230 31,694
Invoer van goederen fob
(mln $) -27,325 -28,939 -31,034       -35,252
Saldo van de lopende rekening
(mln $) -4,588 -2,581 -2,804 -3,558
Huidige handelsbalans
(mln $) -3,272 -1,047 -1,219 -1,882
 % BBP -6.2 -1.9 -2.4 -3.4
Totale buitenlandse schuld
(eind v.h. jaar; mrd $) 21.5 24.6 23.7 25.1

(a) huidige cijfers (b) ramingen

ii) Consumentenvraag
Na een sterke daling van de particuliere bestedingen in 1998, schijnt de consumentenvraag zich
enigszins te herstellen, omdat de detailhandelsverkopen sinds maart 1999 voortdurend zijn
toegenomen, met een gemiddelde van 2,1% in de periode januari tot juni. Dit is ten dele het
gevolg van een positieve groei van de reële lonen in de eerste helft van het jaar, voornamelijk
veroorzaakt doordat de inflatie lager was dan verwacht. In augustus zijn de consumentenprijzen
met 1,4% op jaarbasis gestegen en in juli met 1,1%. Toch zijn de tekenen van herstel bij de
consumentenvraag tot dusver niet zo sterk en consistent geweest om te kunnen uitgaan van een
groter economisch herstel in de tweede helft van het jaar.

iii) Industriële verkopen
De detailhandel heeft een, weliswaar bescheiden, verbetering te zien gegeven, maar de
industriële verkopen en de bouwnijverheid zijn in de eerste helft van 1999 blijven dalen. De
industriële verkopen kelderden in de eerste helft van dit jaar met 4% op jaarbasis  en de uitkomst
in juni was -1,1%. De bouwsector daalde in de eerste zes maanden met 7,8% op jaarbasis  en de
daling stond in juni op 5,6%. Terwijl de daling bij de industriële verkopen nog altijd duidelijk
het gevolg is van de aanhoudende economische problemen, is de langdurige diepe recessie in de
bouwsector veel moeilijker te interpreteren. Het lijkt erop dat de lokale bouwbedrijven de echte
output te laag opgeven om belastingen te omzeilen en de tewerkstelling van illegale buitenlandse
werknemers - voor het grootste deel uit Oekraïne - te versluieren.

iv) Werkloosheid
Het werkloosheidscijfer is in augustus tot 9% gestegen. In juli bedroeg het 8,8% en in augustus
van het vorig jaar 6,4%. Omdat ervan wordt uitgegaan dat de sanering van de traditionele
Tsjechische industriebedrijven zal worden voortgezet, met name in de chemische, de
verwerkende en de metaalsector, zal de werkloosheid aan het eind van het jaar waarschijnlijk
stijgen tot 10% en in 2000 tot 11 à 12%.
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v) Sanering van de industrie
De regering lijkt geen haast te maken met de uitvoering van zijn saneringsstrategie voor
industriële bedrijven, zoals in beginsel in april was overeengekomen. De bedoeling van het
project is bedrijven te redden die hun activiteiten niet kunnen voortzetten omdat zij hun
bankleningen niet terug kunnen betalen en vaak ook geen fondsen bijeen kunnen krijgen voor
kapitaalinvesteringen of zelfs werkkapitaal. Het project is gebaseerd op de ervaring die is
opgedaan in andere Midden-Europese en Aziatische economieën en werd ontwikkeld in
samenspraak met deskundigen van de Wereldbank. Er werd op gelet dat het in overeenstemming
is met het mededingingsbeleid van de EU.

Een nieuw saneringsbureau zal gaan investeren in ondernemingen die aan tenminste drie van vier
criteria voldoen. Dat zijn: meer dan 2.000 werknemers; de mogelijkheid om hogere multiplier-
effecten te verwezenlijken voor de Tsjechische economie, zoals blijkt uit het volume van de
aankopen van andere Tsjechische bedrijven; een grote schuld aan de belangrijkste Tsjechische
banken waarin de staat een belangrijk aandeel heeft; en een positief bedrijfsresultaat in de laatste
boekhoudkundige periode. Om ervoor te zorgen dat er geen keuzen worden gemaakt als gevolg
van politieke druk en het lobbyen vanuit ondernemingen, wordt het saneringsbureau opgezet als
een naamloze vennootschap en valt het niet rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de
regering. Banken met uitstaande kredieten aan de bedrijfssector worden aandeelhouders en de
staat zal waarschijnlijk slechts een minderheidspakket bezitten. De belangrijke rol, nl. het beheer
van dit bureau, is weggelegd voor een internationaal gerespecteerde investeringsbank.

vi) Rechtstreekse buitenlandse investeringen (RBI)
In de eerste helft van 1999 zijn er nog steeds rechtstreekse buitenlandse investeringen in het land
gedaan voor een bedrag van 1,3 miljard dollar. De 1,2 miljard dollar uit de verkoop van de
Ceskoslovenska obchodni banka aan de Belgische KBC-bank, die naar verwachting verreweg de
grootste rechtstreekse investering voor het hele jaar zal zijn, zijn dan niet meegerekend.
Verwacht wordt dat de RBI-instroom in de tweede helft van het jaar niet zal opdrogen, zodat
wordt uitgegaan van een bedrag van 4 miljard dollar voor 1999, ruim boven de 2,5 miljard die in
1998 is geïnvesteerd, en de grootste jaarlijkse instroom in de geschiedenis van de Tsjechische
Republiek.

vii) Handel
In 1998 had de Republiek Tsjechië een handelstekort van 2,6 miljard dollar, een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van 1997 (-4,6 miljard dollar), omdat als gevolg van de ineenstorting
van de consumentenvraag en de investeringen de importen terugliepen. De handelsmodaliteiten
van het land verbeterden als gevolg van veranderingen van internationale prijzen voor eerste
levensbehoeften, met name de daling van de olieprijs. Voor 1999 stond het handelstekort in de
eerste zes maanden op 733 miljoen dollar, vergeleken met 1,1 miljard over dezelfde periode van
1998. Omdat de olieprijs in 1999 weer is gestegen, zal het handelstekort in 1999 waarschijnlijk
geen verbetering te zien geven. Met het verwachte aantrekken van de activiteiten in 2000 zal het
handelstekort waarschijnlijk weer groter worden.

In 1998 was Duitsland de belangrijkste handelspartner, die goed was voor 38,5% van de export
en 34,4% van de import. Daarna kwamen Slowakije (10,6% en 7,2%) en Oostenrijk (6,3% en
5,9%).
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IV. BETREKKINGEN MET DE EU

a. Commissie
Op 13 oktober 1999 publiceerde de Commissie haar tweede periodieke verslag over de
vorderingen van de Tsjechische Republiek op de weg naar toetreding. In de conclusie stelt zij dat
"de Tsjechische Republiek voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen. Het land moet zich
grotere inspanningen getroosten om het rechtsbestel te hervormen en de situatie van de Roma te
verbeteren via de tenuitvoerlegging van een adequaat beleid en pogingen ter bestrijding van
discriminatie in de samenleving. Ook dient aandacht te worden geschonken aan de ontwikkeling
van een doeltreffend beleid ter bestrijding van economische criminaliteit en corruptie.

De Republiek Tsjechië kan worden aangemerkt als een functionerende markteconomie en zou op
middellange termijn het hoofd moeten kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de
marktkrachten binnen de Unie op voorwaarde dat de regering de juridische en structurele
hervormingen sneller uitvoert.

Ondanks de verscherping van de economische recessie moeten ook enkele positieve macro-
economische ontwikkelingen worden aangetekend, waaronder een verbetering van de externe
onevenwichtigheden en de beperking van de inflatie. Er is ook vooruitgang geboekt met de
privatisering van banken en met de maatregelen om het hoofd te bieden aan de problemen in
verband met uitstaande leningen. Er dient prioriteit te worden gegeven aan een versnelling van
het herstructurerings- en privatiseringsproces, voortzetting van de prijsliberalisering en
verbetering van het juridisch kader voor de activiteiten van ondernemingen. Speciale aandacht
moet worden geschonken aan de rechtshandhaving en verbetering van het vennootschapsbestuur.
Urgente maatregelen zijn nodig voor de herstructurering en verhoging van de transparantie van
overheidsfinanciën om ervoor te zorgen dat deze een duurzaam karakter houden.

De aanpassing van de wetgeving in de Tsjechische Republiek is niet voldoende aangeslagen en
de vooruitgang is in alle sectoren niet gelijk. Aanpassing en doeltreffende tenuitvoerlegging van
de wetten is goed gelukt op het gebied van normen en certificaten, hoewel het juridische kader
nog moet worden afgerond door de aanneming van amendementen op de bestaande
kaderwetgeving, sectorwetgeving en wetgeving voor de productaansprakelijkheid. Verdere
vooruitgang is geboekt op het gebied van de liberalisering van de kapitaalmarkten door een
wijziging van de deviezenwet en van de bank- en verzekeringssector. Een hoge mate van
aanpassing is tot stand gebracht op het vlak van de douane en de goedgekeurde wetgeving
betreffende grensversterking ( nagemaakte en door piraterij verkregen goederen), samen met
voortdurende aandacht voor de modernisering van informatiestelsels. Daaruit is gebleken dat de
nodige aandacht wordt geschonken aan een doeltreffende tenuitvoerlegging van de wetten. Er is
een niet aflatend streven om de nodige structuren aan te brengen in het regionale structuurbeleid.
Het is belangrijk dat het wettelijk kader wordt afgerond en de administratieve capaciteit wordt
versterkt om ervoor te zorgen dat het tempo op dit gebied wordt gehandhaafd.

Op andere belangrijke internemarktgebieden zoals intellectuele eigendom, openbare
aanbestedingen, bescherming van gegevens, verzekeringen, anti-trust, overheidssteun en
BTW/verbruiksbelasting, zijn de wetten al voor een deel aangepast, maar in de afronding
daarvan zat tot dusverre nog weinig schot. Hoewel de voorbereidende werkzaamheden zijn
verricht, is het wettelijk kader voor overheidssteun onvolledig en de voor dit gebied uitgetrokken
middelen zijn onvoldoende om een doeltreffend toezicht op overheidssteun te waarborgen. Er is
niets gedaan aan de aanpassing van de audiovisuele wetgeving. Op het gebied van het milieu is
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een algemeen beleid aangenomen, zijn sommige conventies geratificeerd en is een beperkt aantal
wetten goedgekeurd. Er is echter geen belangrijke kaderwetgeving aangenomen en er is nog
geen plan opgesteld met betrekking tot de planning van investeringen. Als er geen coherentere
aanpak komt, dreigt het aanpassingsproces te versnipperen. Afgezien van het luchtvervoer is de
aanpassing van de vervoerssector niet van zijn plaats gekomen. Het tempo van de aanpassing op
het gebied van landbouw, diergeneeskundige en fytosanitaire maatregelen is laag. Er is geen
vooruitgang geboekt op het vlak van de arbeidswetgeving en de veiligheid en gezondheid op het
werk. Afgezien van de goedkeuring van wetten over drugs zijn de pogingen op het gebied van
justitie en binnenlandse zaken vastgelopen. Het tempo van de aanpassing moet over het
algemeen sterk worden opgevoerd.

De Republiek Tsjechië heeft weinig gedaan om te komen tot een algemene hervorming van het
openbaar bestuur. De regering heeft onlangs een programma goedgekeurd betreffende een
algemene hervorming van de rechterlijke macht, waarin huidige problemen aan bod komen zoals
vacatures, gebrek aan specialisatie van de rechters, gebrek aan voorzieningen en onvoldoende
opleiding. Op bepaalde terreinen is flinke vooruitgang geboekt met de overname van het acquis,
ook op het vlak van de verbetering van het toezicht op de bancaire en financiële dienstverlening.
De controle op de overheidssteun moet worden verbeterd en er moeten nog altijd onafhankelijke
instanties voor de bescherming van gegevens en voor telecommunicatie worden ingesteld.
Hoewel de diergeneeskundige en fytosanitaire administraties zijn verbeterd om te voldoen aan de
EG-eisen, is er nauwelijks vooruitgang geboekt met de invoering van de noodzakelijke
structuren voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er moeten meer
inspanningen worden geleverd op het vlak van de algemene hervorming van het
overheidsbestuur en de aandacht voor het beheer van de grenscontroles, verbetering van de
milieuwetgeving en van de interne financiële controle mag niet verslappen. Ook de initiatieven
ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en de corruptie moeten worden versterkt.

De resultaten van de Republiek Tsjechië om te voldoen aan de prioriteiten voor de korte termijn
van het toetredingspartnerschap zijn niet bevredigend, ondanks pogingen van de regering om
wetgeving voor te bereiden en in te dienen. Het verschil tussen de beleidsintenties van de
regering en de implementatie kan een gevolg zijn van de langdurige parlementaire procedures,
van het feit dat er een minderheidsregering aan de macht is en dat bepaalde prioritaire
beleidsgebieden niet voldoende aandacht hebben gekregen van vorige regeringen."

De volledige tekst van de mening van de Commissie is te vinden op:
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Voor nadere informatie over de mening van de Commissie omtrent de aanvraag van de
Republiek Tsjechië voor het lidmaatschap wordt verwezen naar de eerdere versie van deze
notitie, document PE 167.335/rev.1. Details met betrekking tot het partnerschap voor toetreding
zijn ook in dat document te vinden. Details met betrekking tot het eerste periodiek verslag van de
Commissie zijn te vinden in document PE 167.335/rev. 2.

b) Europees Parlement

Bij de behandeling van zijn advies met betrekking tot Agenda 2000 van de Commissie en haar
adviezen inzake de toetredingsaanvragen, stelde het EP zich op het standpunt dat het
uitbreidingsproces zo ruim mogelijk moet worden opgevat. Op 4 december 1997 nam het
Parlement een resolutie aan over de mededeling van de Commissie betreffende "Agenda 2000 -
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Naar een sterkere en grotere Unie" (C4-0371/97). In deze resolutie verklaart het Parlement van
mening te zijn dat op individuele grondslag "intensieve onderhandelingen moeten beginnen met
de landen die de meeste vooruitgang hebben geboekt" en in te stemmen met "de inschatting van
de Commissie met betrekking tot de vraag welke landen dit momenteel zijn - waarbij evenwel
sprake is van een aantal feitelijke onnauwkeurigheden". Inzonderheid met betrekking tot de
Republiek Tsjechië "roept de resolutie de Tsjechische autoriteiten op om de werking van het
rechtssysteem ingrijpend te verbeteren, vooral teneinde rechtvaardige processen binnen
acceptabele termijnen te garanderen, om met spoed een algemeen beleid uit te stippelen teneinde
elke vorm van discriminatie of marginalisering van de Roma-minderheid te voorkomen.".
Tevens stelt het EP zich op het standpunt "dat de strategie met het oog op toetreding tot de Unie
Tsjechië een goede kans geeft om een begin te maken met de noodzakelijke modernisering van
de overheidsadministratie door deze te hervormen op basis van kwaliteits- en efficiencycriteria,
en om economische hervormingen uit te voeren die enerzijds stroken met de werking van de
interne markt van de Europese Unie (b.v. de nationale structuur van het bankwezen en de
financiën) en met de opzet van een sociaal stelsel volgens Europees model dat een efficiënte
bestrijding van de werkloosheid mogelijk maakt alsook de handhaving van een verzorgingsstaat
die tegemoet komt aan de behoeften van de bevolking."

Tevens wees het EP op het belang van de Europese Conferentie (waarvoor alle
11 MOEL-landen, alsmede Turkije zijn uitgenodigd), die het "als een essentieel instrument voor
de politieke samenwerking beschouwt".

c) Raad van Ministers
In Madrid besloot de Raad dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus en Malta zes
maanden na de afronding van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start zouden gaan.
Voorts verklaarde hij de noodzakelijke besluiten te zullen nemen om de
toetredingsonderhandelingen met de Midden- en Oost-Europese landen op gang te brengen in het
licht van de resultaten van de IGC. Hij sprak de hoop uit dat "de voorbereidende fase van de
onderhandelingen zal samenvallen met het begin van de onderhandelingen met Cyprus en
Malta." Op de Europese Raad van Florence kreeg deze toezegging concreter gestalte door de
bevestiging dat de onderhandelingen met de Midden- en Oost-Europese landen tegelijk met de
onderhandelingen met Cyprus en Malta van start kunnen gaan, d.w.z. zes maanden na de
afronding van de IGC.

De Intergouvernementele Conferentie werd in juni 1997 in Amsterdam beëindigd en daarmee
werd de weg vrijgemaakt voor het begin van onderhandelingen binnen zes maanden
overeenkomstig de besluiten van Madrid. In december 1997 besloot de Raad in Luxemburg "een
toetredingsproces op gang te brengen waarbij de tien Midden- en Oost-Europese kandidaat-
lidstaten en Cyprus zouden worden betrokken." Tevens besloot de Raad "in het voorjaar van
1998 bilaterale intergouvernementele conferenties bijeen te roepen ten einde met Cyprus,
Hongarije, Polen, Estland, de Republiek Tsjechië en Slovenië in onderhandeling te kunnen
treden over de voorwaarden voor hun toetreding tot de Unie en over de daaruit voortvloeiende
Verdragsaanpassingen."

* * *
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Gelieve voor nadere informatie contact op te nemen met:
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel
Dienst internationale samenwerking, analyse en documentair onderzoek/Brussel
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Gelieve voor informatie over het economisch gedeelte contact op te nemen met:
John WITTENBERG, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg
Afdeling internationale en constitutionele zaken
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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