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I. SAMMANFATTNING
För inte så länge sedan ansågs Tjeckien ligga i täten bland de central- och östeuropeiska länder
som ville bli medlemmar i EU. Sedan mitten av 1990-talet har dock arbetet med att genomföra
väsentliga reformer stagnerat på grund av instabiliteten i regeringskoalitionerna, och den nu
sittande socialdemokratiska minoritetsregeringen har inte lyckats bryta dödläget. Frågan om
reform av valsystemet förblir högaktuell.

Kommissionens andra formella rapport bekräftade att Tjeckien inte längre åtnjuter någon
privilegierad ställning i utvidgningsprocessen. Kommissionen rekommenderade att förhandlingar
inleds med samtliga kandidatländer, varvid man inte längre skulle göra någon skillnad mellan
?ins? och ?pre-ins?. Skarp kritik riktades dessutom mot de långsamma framstegen när det gällde
att introducera och genomföra acquis communautaire. Vidare betonade man behovet av att
förbättra zigenarnas situation. Omedelbart efter publiceringen av den formella rapporten (se
nedan) aktualiserades denna fråga av händelser i Ustin nad Labem (se nedan).

II. POLITISK SITUATION
a) Bakgrund
Tjeckiska republiken skapades i samband med delningen av den Tjeckoslovakiska Federala
Republiken den 1 januari 1993. Tjeckoslovakien hade skapats som en följd av splittringen av det
Habsburgska riket efter första världskriget. Mellan världskrigen var det ett av de mer utvecklade
länderna i området, både ekonomiskt och politiskt. Som ett led i blidkningsprocessen fogade sig
Storbritannien och Frankrike i Münchenavtalet 1939, och lät Hitler annektera delar av landet - han
ockuperade Böhmen och Mähren i mars 1939. Efter kriget fick kommunisterna 38 procent av
rösterna i vårvalet, vilket gav dem en stark ställning i regeringen som de utnyttjade till att inrätta
ett effektivt maktmonopol, och 1949 hade de eliminerat all opposition. Därefter följde ett
fullständigt förstatligande av industrin och utvecklingen av en ekonomisk strategi som gick ut på
att leverera tung utrustning till Sovjetblocket.

1968 kom splittringar inom regeringspartiet i dagen och den s.k. Pragvåren följde. Önskemål om
ekonomiska reformer beaktades av en ny partiledning under Alexander Dubcek, som gick med på
att avskaffa censuren men motsatte sig ett flerpartisystem. Demokratiseringsprocessen krossades
genom militär intervention från Tjeckoslovakiens allierade i Warszawapakten natten mellan den
20 och 21 augusti. I april 1969 avlägsnades Dubcek från partiledningen och ersattes av Gustav
Husak, som var beredd till fullt samarbete med sovjetledningen. Därefter följde vad ledningen
kallade en normaliseringsprocess, där 500 000 av de 1,65 miljoner partimedlemmarna uteslöts
från eller lämnade partiet. De flesta av dessa degraderades senare på sin arbetsplats eller
avskedades, de ekonomiska reformerna omintetgjordes och systemet gick tillbaka till den gamla
centralstyrningen. Detta lämnade kvar en mycket liten grupp av dissidenter, intellektuella och
religiösa aktivister. Rörelsen kom till sitt mest kända uttryck i dokumentet för mänskliga
rättigheter, kallat Charta 77. En av dem som stod bakom dokumentet var dramatikern Vaclav
Havel.

Genom 70- och 80-talen slog regeringen brutalt ned på allt oliktänkande, men när kommunismen föll
samman i Östtyskland var det inte längre möjligt att stoppa den öppna oppositionen. En officiellt
uppbackad demonstration på 50-årsdagen av nazisternas avrättning av en studentledare den 17
november 1939, ledde till polisvåld mot studenter. Strejkerna och demonstrationerna blev allt fler och
den 24 november var en halv miljon människor på Prags gator för att bevittna Dubceks återkomst på
den politiska scenen. Samtidigt gick Havel den 19 november ihop med andra dissidentgrupper för att
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skapa Medborgarforum, en bred paraplyorganisation som krävde grundläggande förändringar. Efter en
två timmar lång allmän strejk den 27 november 1989 gick myndigheterna med på att förhandla med
oppositionen, och till slut lämnade de ifrån sig makten. En nationell konsensusregering tillsattes den 10
december med en icke -kommunistisk majoritet. Välkända tidigare dissidenter fick framträdande
poster. Den 29 december ersattes Husak av Havel som president. Den politiska förändringens  fredliga
förtecken gjorde att den kom att kallas Sammetsrevolutionen.

Medborgarforum vann valet i juni 1990, varefter en period följde när tydligt definierade partier växte
fram. Efter en splittring i Medborgarforum växte Demokratiska medborgarpartiet (ODS) fram under
ledning av finansministern Vaclav Klaus, och blev snabbt tydligt högerorienterat. Vissa av
regeringsmedlemmarna ur Medborgarforum gick med i Tjeckiska socialdemokratiska partiet och
bildade ett vänsteralternativ för icke-kommunisterna. Valet 1992 blev en bekräftelse på nyordningen i
Tjeckien då ODS vann klart på en plattform som byggde på ekonomiska reformer. På den federala
nivån kunde man emellertid inte komma överens med den dominerande politiska kraften i Slovakien -
Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien - under ledning av Vladimir Meciar. Det rådde
meningsskiljaktigheter om de reformer som genomfördes och oro över att slovakernas intressen
förbisågs. För att lösa problemet röstade parlamentet den 25 november 1992 igenom att federationen
skulle upplösas, trots att opinionsundersökningar visade att en majoritet av befolkningen var för en
fortsatt integration.
I valet 1996 reducerades den OSD -ledda koalitionen till en majoritetsregering, men i brist på en
samlad opposition kunde den sitta kvar.

Val till tjeckiska parlamentets folkförsamling ägde rum den 19-20 juni 1998 med följande resultat:

PARTI PLATSER
1994

RÖSTER
1998

PLATSER
1998

Demokratiska medborgarpartiet (ODS) 68 27,7 63

Kristna demokratiska unionen - Tjeckiska
folkpartiet (KDU-CSL)

18 9,0 20

Frihetsunionen (US) 0 8,6 19

Tjeckiska socialdemokratiska partiet (CSSD) 61 32,3 74

Kommunistpartiet (KSCM) 22 11,0 24

Republikaner (SPR-RSC) 18 3,9 0

Medborgaralliansen 13 - 0

Övriga 0 7,4 0

b) Institutioner
Den nuvarande författningen antogs i december 1992, strax före delningen av den federala republiken.
I konstitutionen slog man fast att den nya högsta myndigheten skulle vara ett tjeckiskt parlament,
folkförsamlingen, på 200 ledamöter. Parlamentet väljs var fjärde år genom proportionell
representation, med en femprocentspärr för att kunna ta plats i parlamentet. En andra kammare,
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Senaten, inrättades efter valet i november 1996, med 81 valkretsar. Medlemmarna tillsätts i två
valomgångar, och den som först når en viss gräns blir invald. Senatens roll håller fortfarande på att
definieras. Presidenten väljs av parlamentets två kammare och har förhållandevis små befogenheter.
Havel valdes till en andra ämbetsperiod i februari 1998.

Konstitutionen understryker rättsväsendets oberoende och ingen besitter rätten att avsätta en domare.
Författningsdomstolen - som har den yttersta rätten att döma i författningsrelaterade frågor - består av
15 domare som utses av presidenten på Senatens rekommendation. Domstolssystemet har utformats i
fem nivåer, från distriktsdomstolar till Högsta domstolen, med domare som utses på obegränsad tid.

c) Aktuell politisk utveckling
i) Regeringen impopulär
Under det gångna året har den socialdemokratiska minoritetsregeringens popularitet minskat avsevärt.
Skälen är flera. För det första börjar svårigheten med att leda en regering som bara kontrollerar 74 av
de 200 platserna i underhuset bli alltmer uppenbar. Zemans regering har trots sitt bristande stöd i
parlamentet kämpat för att genomföra sitt program, särskilt den lagstiftning som en EU-anslutning
förutsätter. I syfte att bryta dödläget försökte regeringen ändra konstitutionen för att kunna genomdriva
EU-lagstiftning genom en förordning, men förslaget förkastades fullständigt. För det andra har
regeringen varit inbördes splittrad. Handels- och industriministern Miroslav Gregr har till exempel
kommit på kollisionskurs  med vice premiärministern Pavel Mertlik i fråga om omstruktureringen av
industrin. För det tredje motsatte sig den allmänna opinionen NATO:s luftkrig mot Jugoslavien, och
många förknippade det med regeringen, trots att dennas stöd var tämligen ljummet. För det fjärde har
den försämrade ekonomin lett till fackliga demonstrationer, där regeringen anklagats för att bryta sina
vallöften. Dess minskande popularitet har sammanfallit med ett ökat stöd för det böhmiska
kommunistpartiet (KSCM).

ii) Svoboda avskedad
I juli avskedades finansministern Ivo Svoboda, efter att ha blivit polisanmäld för att ha åsamkat skador
för fordringsägare från Liberta, ett företag som tillverkar barnvagnar. Han vägrade avgå, eftersom han
menade att detta skulle vara liktydigt med att erkänna sig skyldig. I stället blev han avskedad av
Zeman, som sade att avskedandet hade att göra med anklagelserna och att han inte hade något skäl till
missnöje med Svobodas insatser som minister.

iii) Koalitionsaspekter
Premiärminister Zeman skulle fortfarande vilja bilda en koalitionsregering. Ett alternativ skulle vara
att bilda regering tillsammans med Kristna demokratiska unionen - Folkpartiet (KDU-CSL). Ett annat
skulle vara regeringssamarbete med KDU-CSL och Frihetsunionen. Ett tredje vore samarbete med
Demokratiska medborgarpartiet (ODS), antingen i form av en stor koalition eller i form av något annat
arrangemang som ersätter den befintliga samarbetsöverenskommelsen. Dock verkar utsikterna för att
bilda en koalition vara små.

iv) Reform av valsystemet
I brist på en koalitionsöverenskommelse har dock regeringen desperat försökt nå fram till en ny
överenskommelse med ODS, för att kunna godkänna viktig ny lagstiftning, och särskilt sådan
lagstiftning som hänför sig till EU-anslutningen. ODS har i sin tur pressat CSSD att hålla fast vid sitt
löfte att reformera valsystemet, något som ODS satt som villkor för att de skulle underteckna den
gällande samarbetsöverenskommelsen, enligt vilken de åtar sig att inte ta initiativ till en
misstroendeförklaring gentemot regeringen. ODS skulle föredra ett system med ?först över
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mållinjen?, vilket troligen skulle innebära att Frihetsunionen och KDU-CSL förlorar alla sina platser i
parlamentet. CSSD har dock förkastat idén.

I maj lade ODS fram ett nytt förslag som gick ut på att antalet valkretsar skulle ökas från nuvarande
åtta till 35 eller 36 (i stället för 200 som det skulle bli med ett ?först över mållinjen?-system). Varje
valkrets skulle utse flera representanter på proportionella grunder, och i slutet av juni sade Zeman att
han i princip var villig att godta denna kompromiss. Hindren för en överenskommelse är dock talrika.
Partierna har olika åsikter om vilket system man bör använda för att översätta röster till platser. ODS
förespråkar imperiali-metoden, vilken gynnar större partier, medan CSSD talar för det mer
konventionella d'Hondt-systemet. Tidpunkten för lagstiftningen skulle kunna orsaka stora stridigheter.
CSSD har sagt att de endast kan tänka sig att stödja ett antagande av lagförslaget efter nästa
parlamentsval, vilket skall äga rum år 2002, eftersom man fruktar att det inte längre skulle finnas
någon drivfjäder för ODS att stödja förslaget om det läggs fram tidigare. ODS har begärt en snabbare
tidsplan och förefaller ovilliga till några kompromisser i fråga om detta eller om innehållet i
lagstiftningen. ODS vill också att antalet valdistrikt skall specificeras i konstitutionen för att göra det
svårare för kommande regeringar att ändra systemet.

Även om en överenskommelse om en valreform tycks avlägsen, har diskussionerna mellan CSSD och
ODS oroat de mindre partierna i parlamentet. De inser att de förmodligen skulle förlora alla sina
platser om det senaste förslaget införs - oavsett om imperiali- eller d'Hondt-systemet tillämpas. Frågan
tycks ha haft den största effekten på KDU-CSL och Frihetsunionen, vars båda ledare talade för ett ökat
samarbete i juni. Detta kommer troligen att anta formen av en allians vid nästa val, och inkludera två
partier som för närvarande befinner sig utanför parlamentet: Demokratiska medborgarpartiet  (ODA)
och Demokratiska unionen (DEU). Ett fullständigt samgående är dock osannolikt.

v) Den zigenska befolkningen
Situationen för den zigenska befolkningen inom Tjeckien har tagits upp som en fråga av stor betydelse
av bland andra Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. I sin senaste rapport sade
kommissionen att "situationen för zigenarna inte har förändrats märkbart under det senaste året.
Fortfarande råder en utbredd diskriminering, orsakad dels av kvarvarande stora fördomar mot zigenare
och ett ofta bristfälligt skydd från polis och domstolar, och dels av social utestängdhet. Ett exempel på
den diskrimineringen kommer från staden Usti nad Labem, där lokala myndigheter stod fast vid sitt
beslut från förra året att bygga en mur på en av stadens gator för att skilja zigenska och icke-zigenska
invånare åt. Regeringen tog klar ställning mot muren och har hittills lyckats skjuta upp byggandet.
Enligt de konstitutionella villkoren rörande oenighet mellan den centrala regeringen och de lokala
myndigheterna ligger nästa beslut hos deputeradekammaren, som skall diskutera frågan i oktober."

Rapporten granskade vilka framsteg som gjorts i fråga om att uppfylla åtgärdsplanen för att förbättra
zigenarnas situation, och fastslog att framsteg har gjorts. Den uppger att "många rådgivare och
assistenter till zigenarna anställts vid ministerier, regionala myndigheter och skolor. Dessutom
kommer ändringar i den lag om medborgarskap som antogs i juli att göra det möjligt för ett stort antal
zigenare att återfå tjeckiskt medborgarskap. Åtgärder för att förbättra zigenarnas utsikter på
arbetsmarknaden ingår i den nya nationella sysselsättningsplanen från i maj, samt i ett anslutande
paket om tilläggsåtgärder som antogs i juni. En ändring av lagen om sysselsättning inkluderar en anti-
diskrimineringsbestämmelse. Regeringen gav också utbildnings-, inrikes- och justitieministrarna ett
antal konkreta uppgifter som syftar till att stoppa spridningen av rasism, nyfascism och
extremiströrelser. Slutligen tillsattes en expertgrupp för att lägga upp en detaljerad långsiktig strategi
för integrering av zigenarna i slutet av 1999. Den zigenska representationen i zigenarkommissionen på
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ministernivå har ökats från 6 till 12." Man avslutar emellertid med att säga att man är angelägen om att
insatserna får tillräckliga ekonomiska resurser och fokuseras på genomförande på lokal nivå.

Omedelbart efter publicerandet av den formella rapporten uppmärksammades situationen i Usti nad
Labem igen internationellt. Den 11 oktober återupptogs arbetet med att bygga muren, mot regeringens
önskan. Fullbordandet av muren fördömdes av president Havel, EU och Europarådet. Regeringen
försöker nu att lösa frågan snarast, väl medveten om hur detta skadar Tjeckiens rykte.

vi) Kärnkraftverket Temelin
I början av maj gav den tjeckiska regeringen klarsignal för färdigställandet av kärnkraftverket i
Temelin i södra Böhmen (2:a kvartalet 1999). Byggandet började år 1983, men projektet har råkat ut
för förseningar och strategiomläggningar. Projektet har drivits på av Gregr, som hotade med att avgå
om det övergavs, men har motarbetats av miljöminister Milos Kuzvart. Mertlik talade för ett
slutförande av projektet, men motsatte sig vissa av Gregrs förslag. Förutom kontroversen inom landet
fick beslutet kritik från utlandet, huvudsakligen från Österrike. I början av maj antog
Europaparlamentet en resolution som kritiserade beslutet, men man avstod från att uppmana den
tjeckiska regeringen att ge med sig. Den österrikiske förbundskanslern, Viktor Klima, sade att beslutet
skulle kunna påverka Tjeckiens inträde i EU.

III. EKONOMISK SITUATION
a) Sammanfattning
På grund av politiska kriser och misslyckanden med den ekonomiska politiken upplevde Tjeckien en
markant minskning av tillväxten under 1997, vilket förra året övergick i en regelrätt recession med en
minskning av BNP med 2,3 procent under 1998. Med en export av varor och tjänster som förra året
uppgick till cirka 64 procent av BNP håller den relativt öppna tjeckiska ekonomin på att bli allt mer
beroende av den ekonomiska situationen inom EU och särskilt i Tyskland – Tjeckiens huvudsakliga
exportmarknad. Nedgången har också drivit upp arbetslöshetssiffrorna, som i augusti nådde ett rekord
om 9 procent sedan kommunismens fall. Siffran är i vissa regioner avsevärt högre.

Under det andra kvartalet 1999 ökade BNP med 0,3 procent jämfört med föregående år, efter fem på
varandra följande kvartal av nedgång. BNP minskade under första halvåret med 1,9 procent jämfört
med samma period förra året. För hela 1999 förväntas BNP fortfarande minska.

b) Nuvarande läge
i) Tillväxt
Trots en oväntad tillväxt under det andra kvartalet detta år kommer Tjeckien fortfarande att notera en
nedgång under 1999 i sin helhet. Real-BNP förutspås gå ned med 1,4 procent under 1999 jämfört med
föregående år, vilket tillsammans med minskningen om 2,3 procent under 1998 skulle innebära den
lägsta tillväxt landet haft sedan det skildes från Slovakien 1993. För år 2000 förväntas en svag
återhämtning.
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Prognos, sammanfattning

(Procentuell förändring jämfört med föregående år, om ej annat anges)

1997 (a) 1998 (a) 1999 (b) 2000 (b)
Real BNP 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Industriproduktion 4,5 3,1 -1,0 2,0
Arbetslöshet (genomsnittlig; %) 4,4 6,3 8,4 11,5
Inflation i konsumentpriser
(genomsnittlig)

8,5 10,7 2,3 4,6

Export av varor FOB (USD m) 22 737 26 358 28 230 31 694
Import av varor FOB (USD m) -27 325 -28 939 -31 034 -35 252
Handelsbalans (USD m) -4 588 -2 581 -2 804 -3 558
Betalningsbalans (USD m) -3 272 -1 047 -1 219 -1 882
Procent av BNP -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Total utlandsskuld (vid årets slut;
miljarder USD

21,5 24,6 23,7 25,1

(a) faktiska siffror  (b) prognos

ii) Efterfrågan
Efter en kraftigt minskad privatkonsumtion under 1998 har den inhemska efterfrågan visat vissa tecken
på återhämtning. Detaljhandeln har till exempel uppvisat en kontinuerlig tillväxt sedan mars 1999,
motsvarande ett genomsnitt på 2,1 procent under perioden januari - juni. Detta är delvis resultatet av en
reallöneökning under årets första hälft, som till stor del berodde att inflationen blev lägre än väntat. I
augusti ökade konsumentpriserna med 1,4 procent jämfört med föregående år, och gick upp från 1,1
procent i juli. Tecknen på återhämtning i privatkonsumtionen har hittills inte varit tillräckligt starka
och entydiga för att man ska våga räkna med någon starkare ekonomisk återhämtning under årets
senare hälft.

iii) Försäljning inom industrisektorn
Medan detaljhandeln noterade en förbättring, om än blygsam, fortsatte försäljningen för industri- och
byggsektorn att gå ned under första hälften av 1999. Under det första halvåret i år sjönk industrins
försäljning med 4 procent jämfört med föregående år. I juni blev resultatet -1,1 procent. Under de
första sex månaderna sjönk försäljningen för byggbranschen med 7,8 procent jämfört med föregående
år, medan minskningen i juni visade på 5,6 procent. Samtidigt som den minskande
industriförsäljningen tydligt indikerar fortsatta ekonomiska svårigheter, är den långvariga, djupa
konjunkturnedgången inom byggnadssektorn svårare att tolka. Det verkar som om lokala byggföretag
uppger för låg faktisk tillverkning för att slippa skatt och för att dölja anställning av illegal utländsk
arbetskraft - oftast från Ukraina.

iv) Arbetslöshet
Arbetslöshetssiffrorna nådde 9 procent i augusti, och gick upp från 8,8 procent i juli, och 6,4 procent i
augusti i fjol. Då omstruktureringen av traditionella tjeckiska industrier beräknas fortsätta, i synnerhet
inom kemi-, tillverknings- och metallsektorn, förväntas arbetslösheten överskrida 10 procent vid slutet
av året och fortsätta att öka till 11-12 procent under 2000.
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v) Industriell förnyelse
Regeringen tycks inte ha någon brådska att genomföra sin strategi för att stimulera industriföretagen,
trots att man ingick en principöverenskommelse om detta i april. Avsikten med projektet är att rädda
företag som har förlamats av sin oförmåga att återbetala banklån, och som ofta inte kan skaffa fram
kapital för investeringar eller ens för driften. Det har baserats på erfarenheter från andra
centraleuropeiska och asiatiska ekonomier, och utvecklats i diskussion med Världsbankens experter.
Man var noga med att försäkra sig om att strategin stod i samklang med EU:s konkurrenspolitik.

En ny myndighet för industriell förnyelse kommer att investera i företag som uppfyller minst tre av
fyra kriterier. Dessa är: över 2 000 arbetstillfällen; sannolikhet för stora multiplikatoreffekter på den
tjeckiska ekonomin, räknat på volymen köp från andra tjeckiska företag; stora skulder till de viktigaste
tjeckiska bankerna med stort statligt aktieinnehav; samt en rörelsevinst under den senaste
redovisningsperioden. För att garantera att företagen inte väljs ut på basen av politiska påtryckningar
och lobbying från företag kommer förnyelsemyndigheten att fungera som ett aktiebolag i stället för
som en förlängd arm av regeringen. Banker med utestående fordringar på företagssektorn kommer att
inneha aktier, och staten kommer förmodligen bara att bli en minoritetsägare. En internationellt
respekterad investeringsbank kommer att spela en nyckelroll när det gäller att förvaltningen inom
myndigheten.

vi) Utländska direktinvesteringar
Utländska direktinvesteringar fortsatte att flöda in i landet under det första halvåret 1999, och uppgick
till 1,3 miljarder USD. I det totala beloppet för det första halvåret ingår inte de 1,2 miljarder USD som
härstammade från belgienbaserade KBC Banks köp av Ceskoslovenska obchodni banka, som förväntas
bli den största enskilda direktinvesteringen för hela året. Med förväntningar om fortsatta stora
utländska direktinvesteringar under årets andra hälft uppskattas totalbeloppet för 1999 att uppgå till
4,0 miljarder USD, långt över de 2,5 miljarder USD som kom in under 1998. Detta är det största årliga
inflödet i Tjeckiska republikens historia.

vii) Handel
Tjeckien registrerade ett underskott om 2,6 miljarder  USD under 1998, en markant förbättring
jämfört med 1997 (-4,6 miljarder USD), eftersom kollapsen i privatkonsumtionen och
investeringarna höll importen nere. Variationer i de internationella råvarupriserna, i synnerhet
prisfallet på olja, förbättrade landets bytesförhållande mellan export och import. 1999 uppgick
landets underskott i handelsbalansen till 733 miljoner USD under de första sex månaderna,
jämfört med 1,1 miljarder USD samma period 1998. Eftersom oljepriset har gått upp igen under
1999 kommer underskottet i handelsbalansen kanske inte att förbättras under 1999. I samband
med den ökade aktivitet som förväntas under 2000 kommer förmodligen handelsklyftan att öka
igen.

Under 1998 var Tyskland den huvudsakliga handelspartnern och svarade för 38,5 procent av exporten
och 34,4 procent av importen. Därefter kom Slovakien (10,6 procent respektive 7,2 procent) och
Österrike (6,3 procent respektive 5,9 procent).
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IV. FÖRBINDELSER MED EU
a) Kommissionen
Den 13 oktober 1999 publicerade Europeiska kommissionen sin andra formella rapport om
utvecklingen inför anslutningen. I sin slutsats skrev kommissionen att "Tjeckiska republiken uppfyller
de politiska kriterierna från Köpenhamn. Ytterligare ansträngningar bör göras för att reformera
rättsväsendet och förbättra situationen för zigenarna, genom att tillföra tillräckliga ekonomiska resurser
för att genomföra olika program, samt insatser för att bekämpa diskriminering i samhället. Vidare bör
man satsa på en effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet och korruption.

"Tjeckiska republiken kan anses ha en fungerande marknadsekonomi. Landet borde kunna klara av
konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen på medellång sikt, under förutsättning att
regeringen påskyndar genomförandet av rättsliga reformer och omstrukturering.

"Trots att recessionen fördjupas har en viss positiv makroekonomisk utveckling noterats, däribland en
utjämning av handelsbalansen och en minskad inflation. Vissa framsteg kan noteras också i fråga om
privatisering av bankerna och åtgärder för att ta itu med det svåra låneproblemet. Ett påskyndande av
omstrukturerings- och privatiseringsprocessen bör prioriteras, medan man fortsätter att avreglera
priserna och förbättra näringslivslagstiftningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att upprätthålla
lagarna och förbättra ledningen av landets företag. Snabba åtgärder måste vidtas för att omstrukturera
och öka öppenheten i de allmänna finanserna, i avsikt att garantera deras hållbarhet.

"Den rättsliga harmoniseringen i Tjeckiska republiken går fortsättningsvis trögt, och framstegen är
ojämna i de olika sektorerna. Harmoniseringen och en effektiv tillämpning av lagarna har kommit
långt när det gäller standarder och certifiering, även om man behöver komplettera regelverket genom
ändringar i den gällande ramlagstiftningen, i lagstiftningen för olika sektorer och i
produktansvarslagarna. När det gäller avregleringen av kapitalmarknaderna har framsteg gjorts genom
en ändring i lagen om utländsk valuta och om bank- och försäkringsverksamhet. En hög grad av
harmonisering har uppnåtts på tullområdet och den lagstiftning som antagits om förstärkning av
gränsbevakningen (förfalskningar och piratkopior), tillsammans med en kontinuerlig satsning på
moderniserade informationssystem, visar att man lägger erforderlig vikt vid ett effektivt
upprätthållande av lagarna. Fortsatta ansträngningar görs för att strukturera den regionala och
strukturella politiken. För att utvecklingen på detta område inte ska stanna av är det viktigt att
regelverket färdigställs och att den administrativa kompetensen förstärks.

På andra av den inre marknadens nyckelområden, exempelvis immaterialrätt, offentlig upphandling,
dataskydd, försäkring, anti-trust, statligt stöd och mervärdesskatt/punktskatt, har lagstiftningen redan
delvis harmoniserats, men det har gjorts få eller inga försök att fullborda harmoniseringen. Även om
förberedelser har gjorts är regelverket för statligt stöd ofullständigt, och de resurser som anslagits för
området är otillräckliga för att garantera ett effektivt kontrollsystem för det statliga stödet. Inga
ansträngningar har gjorts för att harmonisera lagstiftningen på det audiovisuella området. Vad gäller
miljön har en allmän politik godkänts, vissa konventioner har ratificerats och ett begränsat antal lagar
har antagits. Dock saknas ännu viktig lagstiftning, och någon genomförandeplan med
investeringsplanering har inte utarbetats. I brist på en mer sammanhängande politik finns det en risk att
harmoniseringsprocessen fragmenteras. Med undantag för flygtransporter har harmoniseringen inom
transportsektorn stagnerat. Harmoniseringstakten i fråga om jordbruk samt djur- och växtskydd är
långsam. Inga framsteg har gjorts när det gäller arbetslagstiftning och arbetarskydd. Bortsett från att
lagar om narkotika antagits, har ansträngningarna när det gäller rättsväsende och inre angelägenheter
stannat upp. Harmoniseringstakten måste öka avsevärt över hela linjen.
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"Tjeckiska republiken har tagit vissa steg i riktning mot en allmän reform av den offentliga
förvaltningen. Regeringen har nyligen godkänt ett program för en samlad reform av rättsväsendet, som
tar upp aktuella problem som vakanser, brist på specialisering hos domarna, brist på utrustning och
bristfällig utbildning. Kompetensen är hög på vissa områden av den inre marknadens acquis och
framsteg har gjorts när det gäller att stärka kontrollen i fråga om bank- och finanstjänster. Resurserna
för kontroll av det statliga stödet behöver stärkas och oberoende myndigheter för dataskydd och
telekommunikationer måste fortfarande inrättas. Medan administrationen av djur- och
växtskyddsområdet håller på att förstärkas för att uppfylla gemenskapens krav, har föga framsteg
gjorts när det gäller att inrätta erforderliga strukturer för att genomföra den gemensamma
jordbrukspolitiken. Ansträngningarna måste trappas upp för att reformera den allmänna offentliga
förvaltningen och fortsatta insatser krävs för gränshanteringen, efterlevnaden av miljölagstiftningen
och för att öka den interna finansiella kontrollens resurser. Initiativen för att bekämpa den organiserade
brottsligheten och korruptionen bör också förstärkas.

"Det som Tjeckiska republiken gjort när det gäller att uppfylla de kortsiktiga prioriteringarna för
partnerskapet inför anslutningen är inte tillfredsställande, trots regeringens ansträngningar för att
förbereda och lägga fram lagförslag. Skillnaden mellan regeringens politiska intentioner och
genomförandet kan förklaras av de utdragna parlamentariska förfarandena, regeringens
minoritetsställning och det faktum att vissa prioriterade politiska områden inte fått tillräcklig
uppmärksamhet av tidigare regeringar."

Den fullständiga texten i kommissionens yttrande återfinns på
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

För ytterligare information om kommissionens yttrande beträffande Tjeckiens ansökan om
medlemskap hänvisas till den tidigare versionen av detta dokument, PE 167.335/rev.1. Detaljer i
partnerskapet inför anslutningen återfinns i samma dokument. Detaljer i kommissionens första
formella rapport återfinns i dokument PE 167.335/rev.2.

b) Europaparlamentet
När parlamentet utarbetade sitt yttrande om kommissionens Agenda 2000 och yttrandena om
medlemskapsansökningarna, ansåg kammaren att utvidgningsprocessen skulle utesluta så få länder
som möjligt. Den 4 December 1997 antog parlamentet en resolution (C4-0371/97) om kommissionens
meddelande ?Agenda 2000 - för en starkare och större union ?. I resolutionen säger parlamentet att
man anser att intensiva förhandlingar skall inledas på individuell basis med de länder som kommit
längst i förberedelserna inför ett framtida medlemskap, och - samtidigt som man påpekade vissa
faktafel - att man stöder kommissionens bedömning av vilka länder detta är för närvarande. Särskilt
när det gäller Tjeckiska republiken efterfrågar man i resolutionen att de tjeckiska myndigheterna skall
förbättra rättsväsendets funktion avsevärt, särskilt för att garantera rättvisa rättegångar inom
godtagbara tidsfrister, samt skyndsamt införa en övergripande politik som syftar till att undvika all
sorts diskriminering och marginalisering av den zigenska minoriteten. Man påpekar också att strategin
för tiden fram till anslutningen bör utformas för att genomföra den nödvändiga moderniseringen av
statsadministrationen. Denna bör reformeras med utgångspunkt från kvalitet och effektivitet. Man bör
också genomföra sådana ekonomiska reformer som är förenliga med både Europeiska unionens inre
marknad (dvs. den inhemska bank- och finansstrukturen) och med en europeisk samhällsmodell som
möjliggör kraftfulla åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och bibehålla en välfärdsstat som
motsvarar invånarnas behov.
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Parlamentet underströk betydelsen av Europakonferensen (som alla central- och östeuropeiska länder
samt Turkiet har inbjudits att delta i), och betecknade den som ?ett mycket viktigt instrument för
politiskt samarbete?.

c) Ministerrådet
I Madrid kom rådet överens om att anslutningsförhandlingar med Cypern och Malta skulle starta sex
månader efter det att regeringskonferensen avslutats. Man sa också att man skulle fatta de nödvändiga
besluten för att påbörja anslutningsförhandlingarna med de central- och östeuropeiska länderna i ljuset
av de resultat som uppnåtts under regeringskonferensen. Rådet hoppades att förhandlingarnas
preliminära skede skulle sammanfalla med början av förhandlingarna med Cypern och Malta. Vid
rådssammanträdet i Florens stärktes detta åtagande genom en bekräftelse av att förhandlingarna med
de central- och östeuropeiska länderna skulle börja samtidigt som förhandlingarna med Cypern och
Malta, dvs. sex månader efter det att regeringskonferensen avslutats.

Regeringskonferensen avslutades i Amsterdam i juni 1997. Därmed skulle förhandlingarna kunna
börja inom sex månader, i enlighet med vad man beslutat i Madrid. I Luxemburg i december 1997
beslöt rådet att påbörja en anslutningsprocess som omfattar de tio central- och östeuropeiska
kandidatländerna samt Cypern. Dessutom beslöt rådet att sammankalla till bilaterala
regeringskonferenser under våren 1998 för att påbörja förhandlingar med Cypern, Ungern, Polen,
Estland, Tjeckien och Slovenien om villkoren för deras anslutning till unionen och de efterföljande
fördragsjusteringarna.

*   *   *

För ytterligare information, kontakta:
Adam ISAACS, Europaparlamentet, DG IV, Bryssel
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int

För information om den ekonomiska sektionen, kontakta:
John WITTENBERG, Europaparlamentet, DG IV, Luxemburg
Avdelningen för internationella och institutionella frågor
Tel: (352) 4300 2247 / e-post: jwittenberg@europarl.eu.int
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