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De briefings van de task force "Uitbreiding" hebben tot doel een beknopt en systematisch overzicht te geven van de stand van de onderhandelingen die worden gevoerd over de verschillende 
aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten die hierover zijn ingenomen door de lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese instellingen. Deze briefings zullen worden bijgewerkt 
aan de hand van de vorderingen die bij de onderhandelingen worden geboekt. Reeds verschenen zijn: 
 
Nummer Titel PE nr. Datum Talen  
 
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.5 21.10.99 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.3 25.10.99  alle 
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev.2 20.08.99 alle 
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734/rev.2 25.10.99 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 
22 Statistische bijlage betreffende de uitbreiding van de EU 167.614/rev.6 13.10.99 EN 
23 De juridische problemen in verband met de uitbreiding van de EU 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 De pré-toetredingsstrategie met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken tegen de achtergrond van de uitbreiding van de EU 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de Europese Unie 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 De uitbreiding van de EU en de landbouw 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev.1 08.03.99 alle 
29 De uitbreiding van de EU en de visserij 167.799 12.10.98 alle 
30 Het 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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Nummer Titel PE nr. Datum Talen  
 
31 Veiligheids- en defensievraagstukken en uitbreiding van de EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Europese Economische Ruimte en de uitbreiding van de EU 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 PHARE-programma en de uitbreiding van de EU 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 De EMU en de uitbreiding van de EU 167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Het industriebeleid en de uitbreiding van de EU 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 en het proces inzake de toetreding tot de EU 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 De uitbreiding van de EU en de externe economische betrekkingen 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 De rol van het EP in het uitbreidingsproces van de EU 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 De sociale aspecten van de uitbreiding van de EU 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 De nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen in Midden- en Oost-Europa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 De publieke opinie in de lidstaten en de kandidaat-landen over de uitbreiding 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 De Russische minderheid in de Oostzeelanden en de uitbreiding van de EU 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Het energiebeleid en de uitbreiding van de EU 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 Het vervoerbeleid en de uitbreiding van de EU 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 De nationale parlementen en de uitbreiding/toetreding 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
 
Kopieën van deze briefings kunnen worden opgevraagd bij: Mevrouw E. Deguffroy, Luxemburg, SCH kamer 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
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INLEIDING 
 
Malta is het kleinste van de kandidaatlanden voor toetreding tot de Europese Unie (371.000 
inwoners en een oppervlakte van 316 km2). 
 
Sedert de onafhankelijkheid in 1964 wordt de politiek op de Maltese archipel, met als hoofdstad 
Valletta, gekenmerkt door een polarisatie tussen de twee belangrijkste partijen: de 
christen-democratische Nationalist Party (NP) en de Malta Labour Party (MLP). Deze twee 
partijen krijgen bij verkiezingen doorgaans de meeste stemmen en wisselen elkaar af als 
regeringspartij. 
 
Begin 1987 werd een grondwetswijziging doorgevoerd waarbij de kieswet werd gewijzigd. 
Tegelijkertijd ging Malta een beleid voeren waarin neutraliteit het uitgangspunt was en werd 
Malta een niet-gebonden staat. 
 
In juni 1990 diende de nationalistische regering een verzoek in om toetreding tot de Europese 
Unie. In juni 1993 kwam de Commissie met haar standpunt. De Europese Raad van april 1995 
besloot dat de toetredingsonderhandelingen met Malta zes maanden na de afsluiting van de 
Intergouvernementele Conferentie en in het licht van de hieruit voortvloeiende resultaten 
moesten beginnen. 
 
De algemene verkiezingen van 26 oktober 1996, die een jaar werden vervroegd, resulteerden in 
een overwinning voor de Malta Labour Party nadat de regering bijna tien jaar lang in handen was 
geweest van de Nationalist Party. Vanwege grote meningsverschillen tussen de twee 
belangrijkste partijen over het buitenlands beleid heeft deze uitslag de aard van de betrekkingen 
tussen Malta en de Europese Unie gewijzigd: de Labour-regering zette de aanvraag voor het 
lidmaatschap van de EU in de ijskast en in februari 1998 werd een nieuw kader ingesteld voor de 
betrekkingen met de EU. 
 
Nauwelijks twee jaar nadat de Labour-regering aan de macht kwam, vonden echter met name 
gezien de spanningen binnen de partij, op 5 september 1998 vervroegde algemene verkiezingen 
plaats. 
 
Door de overwinning van de Nationalist Party kan Malta voortgaan op de weg naar toetreding tot 
de Europese Unie; de aanvraag om toetreding is "hernieuwd" (tot dusverre uniek in de 
geschiedenis van de uitbreidingen van de Europese Unie) (blz. 12-13). De Commissie heeft het 
standpunt, dat zij in juni 1993 over de kandidatuur van Malta had uitgebracht, moeten bijwerken. 
Zij heeft deze actualisering in februari 1999 gepubliceerd. Het Europees Parlement heeft erop 
aangedrongen de toetredingsonderhandelingen vóór eind 1999 van start te laten gaan 
(verslag-Malone van 15 april 1999). 
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I. POLITIEKE SITUATIE 
 
1. Terugblik op de algemene verkiezingen van 26 oktober 1996 en de regering-Sant 
 
Deze verkiezingen hebben het volgende resultaat te zien gegeven: 
 
De Malta Labour Party kreeg 50,7% van de stemmen en de Nationalist Party 47,8%. Ongeveer 
2% van de stemmen ging naar andere partijen. Voor de zetelverdeling betekende dit dat ten 
gevolge van de grondwetswijziging de MLP vier extra zetels kreeg toebedeeld, zodat deze partij 
34 zetels kreeg, terwijl de NP uitkwam op 31 zetels (totaal aantal zetels in het Huis van 
Afgevaardigden: 65). Dit betekende een zware nederlaag voor de NP, die erop had gerekend met 
een nog grotere meerderheid dan in 1992 opnieuw in de regering te worden gekozen. 
 
De overwinning van de MLP kan worden verklaard door het feit dat deze partij gebruik wist te 
maken van de publieke verontwaardiging die ontstond over de invoering van BTW in het begin 
van 1995, als onderdeel van de Maltese strategie om het economisch beleid aan te passen aan dat 
van de EU. De invoering van een BTW-tarief van 15% bleek de NP-regering politieke schade te 
berokkenen. Deze controverse leidde ertoe dat de MLP in de aanloop naar de verkiezingen de 
belofte deed de BTW weer te zullen afschaffen en de aanvraag van Malta voor het lidmaatschap 
in te zullen trekken, mocht de MLP de verkiezingen winnen. 
 
Alfred Sant, de vijfde minister-president van Malta sinds de onafhankelijkheid, had beloofd dat 
een Labour-regering in Malta een "modern, doorzichtig bestuur" zou invoeren dat zich vooral 
zou richten op het beteugelen van de inflatie, het verbeteren van het onderwijs en het aanpakken 
van de corruptie. In de twee jaar dat de Labour-regering aan de macht was, werd een groot aantal 
bezuinigingsmaatregelen genomen ter beperking van het overheidstekort, maar sommige van 
deze maatregelen (hoofdzakelijk belastingen) werden echter beschouwd als bijzonder 
impopulair, inflatoir en ondoeltreffend en zelfs nadelig voor de industriële sector. De kosten van 
levensonderhoud gingen omhoog, aangezien de regering de BTW verving door een ander stelsel 
van indirecte belastingen. 
 
Ondanks het streven van de regering om het toerisme tot ontwikkeling te brengen en 
privatiseringen te stimuleren stagneerde de nationale economie door een gebrek aan vertrouwen. 
Door de spanningen binnen de Labour Party raakte het land onbestuurbaar. 
 
Door vervroegde verkiezingen hoopte minister-president Sant opnieuw een meerderheid te 
behalen. Opiniepeilingen voorspelden dat hij zou winnen. 
 
De eerste verkiezingsbelofte die de regering-Sant nakwam was de terugtrekking van Malta uit 
het NAVO-programma Partnerschap voor de Vrede. In april 1996 trad Malta toe tot het 
Partnerschap voor de Vrede. Dit programma was op maat gesneden voor het Maltese leger. Als 
onderdeel van het Partnerschap nam een legeronderdeel van dertig Maltese soldaten in juni deel 
aan de oefening "Cooperation Determination '96" in Bulgarije, samen met soldaten uit zes 
andere landen. Dit was de eerste overzeese operatie van het Maltese leger. 
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De toetreding van Malta had belangrijke voordelen voor de veiligheid in het 
Middellandse-Zeegebied. De geografische ligging van Malta was gunstig, niet zozeer vanwege 
het strategische belang van Malta als militaire basis in de Middellandse Zee, als wel ter 
voorkoming van misbruik van het eiland door elementen die de NAVO mogelijk vijandig gezind 
zijn. Bovendien had de regering-Fenech Adami geregeld benadrukt dat de Maltese betrekkingen 
met enkele Arabische landen (zoals Libië) nuttig konden zijn en dat Malta voor de NAVO een 
brug kon slaan naar de Arabische wereld. 
 
De MLP had echter aangekondigd na een verkiezingsoverwinning Malta te zullen terugtrekken 
uit het programma Partnerschap voor de Vrede. De MLP is van mening dat deelname aan het 
programma niet te rijmen valt met de grondwettelijke neutrale en niet-gebonden status van 
Malta. 
 
Malta heeft altijd nauwe betrekkingen onderhouden met Libië. De Gemengde Commissie 
Malta-Libië bespreekt geregeld bilaterale kwesties, waaronder de versterking van de 
samenwerking tussen de twee landen. In dit verband zij erop gewezen dat recente besprekingen 
hebben geleid tot de ondertekening van een aantal overeenkomsten inzake douaneprocedures, 
post en zeevervoer, die nuttig zijn voor Libië in verband met het VN-embargo. 
 
Op 31 mei 1996 vernieuwden Malta en Libië een overeenkomst betreffende de ruil van Libische 
olie voor Maltese producten. Sinds januari 1997 is de veerdienst tussen beide landen hervat (de 
veerdienst is voor Libië een van de belangrijkste verbindingen met de buitenwereld na het van 
kracht worden van de sancties van de VN tegen Tripoli (die Malta ook toepast), waaronder een 
verbod op vluchten van en naar Libië. 
 
2. Het Euromediterrane partnerschap 
 
De Conferentie van Barcelona op 27 en 28 november 1995 betekende een keerpunt in de 
betrekkingen tussen de EU en de landen in het Middellandse-Zeegebied, waaronder Malta. Op de 
conferentie werd besloten partnerschappen te sluiten op drie gebieden: politiek en veiligheid, 
economie en financiën en cultuur en maatschappij. 
 
Het beleid van de Labour-regering heeft niet geleid tot een wijziging van het Euromediterrane 
partnerschap. 
 
De tweede Euromediterrane ministeriële conferentie werd gehouden op 16 april 1997 in Valletta. 
Vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en de bevriezing van het vredesproces konden de 
27 deelnemende landen het niet eens worden over een slotverklaring (zie de nota over de 
follow-up na Barcelona, PE 224.490). 
 
Door te blijven deelnemen aan het Euromediterrane partnerschap wil Malta een rol blijven 
spelen als verbinding tussen het noordelijke en het zuidelijke Middellandse-Zeegebied. Malta 
was echter wel voorstander van de deelname van Libië aan de conferentie, ondanks het 
internationale politieke en economische embargo. 
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3. De vervroegde verkiezingen van 5 september 1998: overwinning van de Nationalist 
Party 
 
Afgezien van de problemen op het gebied van het binnenlands beleid zoals het dilemma tussen 
BTW en andere indirecte belastingen, de overheidsuitgaven en de galopperende inflatie werd het 
Maltese electoraat opnieuw geconfronteerd met een fundamenteel vraagstuk op het gebied van 
het buitenlands beleid, namelijk de toekomst van de betrekkingen met de Europese Unie. 
 
Door de verkiezingscampagne te concentreren op de voordelen die Malta met de communautaire 
steunverlening zou kunnen behalen en vooral te wijzen op het gevaar dat Malta buiten een 
dergelijk economisch en politiek blok zou blijven, heeft de Nationalist Party waarschijnlijk een 
groot aantal zwevende kiezers over de streep getrokken. Er was sprake van een massale opkomst 
(95% van het electoraat). In zijn rede waarin hij pleitte voor het opnieuw van kracht worden van 
de aanvraag inzake toetreding tot de Europese Unie wees de leider van de Nationalist Party er 
echter op dat Malta niet weer aan het Partnerschap voor de vrede zou deelnemen als zijn partij de 
overwinning zou behalen, aangezien een en ander in het verleden tot teveel problemen had geleid 
en hierover in het land geen consensus bestond. 
De nationalistische regering heeft tot taak de industrie te herstructureren, opdat deze in staat is 
het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk binnen de Europese Unie.  
Aan de verkiezingscampagne namen drie partijen deel: de Labour Party (87 kandidaten), de 
Nationalist Party (94 kandidaten) en het Democratisch Alternatief of de Alliantie voor sociale 
rechtvaardigheid (18 kandidaten) alsook twee onafhankelijke kandidaten. 
 
Resultaten 
 
Het nieuwe parlement (65 leden) bestaat uit 35 leden van de Nationalist Party en 30 leden van de 
Labour Party. De twee partijen hebben respectievelijk 51% en 47% van de stemmen behaald. 
Het Democratisch Alternatief 2%. De heer Fenech Adami werd tot minister-president benoemd. 
Hij wees erop dat hij gezien de duidelijke overwinning van zijn partij bevoegd was 
onderhandelingen met de Europese Unie te beginnen. 
 
 
II. ECONOMISCHE SITUATIE 
 
1. Algemeen 
 
Malta produceert geen grondstoffen en heeft een zeer kleine binnenlandse markt. De 
economische ontwikkeling is dan ook gebaseerd op de bevordering van arbeidsintensieve, 
exportgerichte industrieën en op het toerisme. Deze strategie is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van goedkope en flexibele arbeidskrachten. In de jaren zestig en zeventig 
vestigden vooral West-Europese ondernemingen arbeidsintensieve industrieën in Malta, zoals 
textielfabrieken. Dit proces raakte eind jaren zeventig in een stroomversnelling, waarbij 
tegelijkertijd de toeristenindustrie een explosieve groei doormaakte, wat resulteerde in duurzame 
overschotten op de handels- en betalingsbalans. 
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De uitvoer van industrieproducten groeide van 48,3 miljoen Maltese lira (MTL) in 1975 tot 
147 miljoen MTL in 1981, een jaarlijkse groei van 21,7%. De bruto inkomsten uit het toerisme 
namen toe van 28,1 miljoen MTL in 1975 tot 119,9 miljoen MTL in 1980, een groei van 33,3% 
per jaar. De internationale recessie begin jaren tachtig leidde tot lagere inkomsten uit zowel de 
toeristenindustrie als de export. De industriële sector had zich in 1984 weer hersteld, en groeide 
tussen 1985 en 1994 met 14,3% per jaar. Het toerisme begon in 1985 weer toe te nemen en de 
bruto inkomsten uit het toerisme stegen tussen 1985 en 1994 jaarlijks met 16,2%. De 
economische recessie in West-Europa zorgde echter voor een daling van het aantal toeristen met 
5,1% in 1995 en het lijkt erop dat deze aantallen voor 1996 nog lager waren. 
 
In 1988 introduceerde de regering een nieuw pakket stimuleringsmaatregelen om directe 
buitenlandse investeringen aan te trekken en nam wetgeving aan die het mogelijk maakt 
buitenlandse ondernemingen en kartels op Malta te vestigen. Momenteel staan er in het register 
van de Malta Financial Services Centre (MFSC) 1442 buitenlandse handels- en 
niet-handelsondernemingen ingeschreven. De MFSC houdt toezicht op de financiële 
dienstverlening. 
 
De economie is sinds het midden van de jaren tachtig sterk gegroeid. Deze trend zette door in 
1995, toen het reële BBP met 9% toenam. De relatieve vermindering van de productie heeft zich 
voortgezet. Het aandeel van de productie in het BBP bedroeg 33% in 1980, 29,4% in 1985 en 
23,4% in 1994. De dienstensector is daarentegen de afgelopen paar jaar sterk gegroeid. 
 
Bij de presentatie van de begrotingsvoornemens voor 1993 voorspelde de toenmalige minister 
van Financiën een jaarlijks inflatiepercentage van 2-3% voor de daaropvolgende vijf jaar. Hij 
benadrukte dat de prijsvorming niet uitsluitend aan de marktwerking kon worden overgelaten, 
maar kondigde wel aan dat de regering de controle op de prijzen zou afschaffen en de 
regelgeving inzake de vrijhandel zou uitbreiden. In de periode 1993-1995 bedroeg de inflatie 
4,1% per jaar. Na een scherpe daling tussen 1980 en 1983 herstelde de uitvoer van goederen en 
diensten zich weer en werd in 1986 het niveau van 1980 overtroffen. Sindsdien heeft de groei 
zich voortgezet. Machines en vervoermiddelen zijn goed voor de helft van de totale uitvoer. De 
invoer stagneerde begin jaren tachtig maar nam in de tweede helft van het decennium sterk toe. 
 
De recessie van het begin van de jaren tachtig leidde tot een aanzienlijke afname van de 
particuliere bestedingen, die tussen 1980 en 1983 in reële termen met 11,3% daalden. Sinds het 
midden van de jaren tachtig zijn de particuliere bestedingen echter weer flink gestegen, ten dele 
dankzij het liberaliseringsbeleid van de NP-regering. Het jaarlijks groeipercentage van de 
consumentenbestedingen, uitgedrukt in constante prijzen van 1973, bedroeg van 1991-1995 
gemiddeld 5%. 
 
2. Recente ontwikkelingen 
 
De economische groei bedroeg in 1996 naar schatting 4,2% in reële termen, een sterke daling 
van 9% in vergelijking met 1995. De groei in 1995 was echter deels te danken aan de invoering 
van de BTW, waarmee voorheen onbelaste activiteiten gingen meetellen. De verminderde groei 
in 1996 was daarnaast ten dele toe te schrijven aan de verlaging van de binnenlandse 
bestedingen. Volgens de Centrale Bank van Malta (CBM) zette deze trend zich in het eerste 
kwartaal van 1997 voort. 
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De CBM was van mening dat de daling van de binnenlandse vraag te wijten was aan de groei 
van de werkloosheid met 0,3% en aan de stijging van de inflatie, die vooral het gevolg was van 
de nieuwe indirecte belastingen die in januari waren ingevoerd (de Labour-regering heeft in 
totaal 33 nieuwe belastingen ingevoerd, zie blz. 5). 
 
De inflatie bedroeg in 1997 3,1%, maar in het laatste kwartaal van 1998 zakte zij tot 1,4% 
waardoor de gemiddelde inflatie voor dat jaar daalde tot 2,4%. Nadat in januari 1999 de BTW 
werd ingevoerd, steeg de inflatie tot 1,9% in februari om vervolgens te dalen tot 1,4% in mei. 
 
Met betrekking tot de financiering van het huidige tekort op de lopende rekening kan worden 
opgemerkt dat in de afgelopen twee jaar de kapitaaltoevloed op lange termijn is gestegen ten 
koste van de toevloed op de korte termijn. 
 
Het werkloosheidspercentage steeg naar meer dan 5% in de eerste maanden van 1999 ondanks 
de gecreëerde banen in de particuliere dienstensector. Tegelijkertijd stagneerde de 
werkgelegenheid in de productiesector. 
 
De belangrijkste uitdaging voor het economische beleid van Malta is echter het terugdringen van 
het overheidstekort, dat nu dichtbij 12% van het BNP ligt en in 1995 4% bedroeg. 
 
Daaropvolgende overheidsleningen ter financiering van het begrotingstekort en een verhoging 
van de uitgaven hebben sterk bijgedragen tot de verslechtering van de toestand van de 
overheidsfinanciën. Tegelijkertijd liepen de staatsinkomsten terug ondanks het feit dat de 
economie is gegroeid, vooral ten gevolge van een tekort aan belastingopbrengsten. 
 
1998 Was een goed jaar voor het toerisme: er kwamen 6,4% toeristen meer dan in 1997. Eén van 
's werelds grootste organisatoren van cruises besloot Malta als uitvalshaven te kiezen vanaf 
1999. 
 
Zoals in de actualisering van het standpunt van de Commissie inzake de toetredingsaanvraag van 
Malta (COM(1999) 69 def) wordt geconstateerd, heeft Malta een levensvatbare markteconomie. 
Ondanks de nauwe betrokkenheid van de Maltese economie bij de Europese Unie blijft het 
vermogen van Malta om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk in de Unie een uitdaging. 
Bepaalde economische hervormingen die deel uitmaken van het in 1994 tussen Malta en de 
Commissie overeengekomen programma, moeten zonder dralen op gang worden gebracht. 
 
De kern van het economische programma is gebaseerd op een strikter belastingbeleid dat is 
gericht op het terugdringen van het overheidstekort tot 4% van BBP tegen 2004 via 
belastingverhogingen en een betere belastingadministratie. 
 
Het programma beoogt tevens structurele hervormingen van de overheidsuitgaven in combinatie 
met toezeggingen op het stuk van de sociale bijstand. De regering onderstreept dat dergelijke 
maatregelen niet alleen nodig zijn voor Malta zelf, maar ook voor de vergemakkelijking van de 
toetreding van het land tot de EU. 
 



 11 PE 167.350/rév.4 

De Maltese regering heeft pas onlangs het proces inzake privatisering en herstructurering van de 
particuliere sector op gang gebracht. Hiertoe is een speciale groep met vertegenwoordigers uit de 
particuliere en overheidssector opgezet. Vooralsnog blijven de openbare voorzieningen in 
handen van de overheid, terwijl bedrijven, zoals droogdokken en scheepswerven, grote 
overheidssubsidies blijven krijgen. Elke privatiseringspoging krijgt waarschijnlijk met grote 
tegenstand te kampen en er is een groeiende druk op de afzonderlijke leden van de speciale 
groep. 
 
 
III. BETREKKINGEN TUSSEN MALTA EN DE EU 
 
1. Betrekkingen tot oktober 1996 
 
Malta heeft op 5 december 1970 een associatieovereenkomst met de Gemeenschap ondertekend, 
die op 1 april 1971 in werking is getreden. 
 
De overeenkomst voorzag in de invoering van een douane-unie in twee fases van vijf jaar. Dit 
betekende dat alle belemmeringen voor de handel tussen de twee partijen opgeheven zouden 
worden en Malta het douanetarief van de Gemeenschap zou gaan hanteren. 
 
Omdat de regeringswisseling van juni 1971 de MLP opnieuw aan de macht bracht, is de tweede 
fase nooit uitgevoerd. Alleen de bepalingen van de eerste jaren van de associatie zijn uitgevoerd 
en na 1977 regelmatig vernieuwd. 
 
Nadat de NP in 1987 de verkiezingen won wilde deze partij niet simpelweg beginnen met de 
tweede fase van het proces van de overeenkomst van 1970, dat wil zeggen de invoering van een 
douane-unie, maar stond op het standpunt dat na een zo lange periode het volledige lidmaatschap 
de voorkeur had. 
 
2. Het eerste standpunt van de Commissie inzake de toetredingsaanvraag van Malta 

(30.6.1993) en de ontwikkeling van de betrekkingen met de Europese Unie 
 
Voornaamste punten van de mededeling 
 
Gelet op zijn democratische statuut en de naleving van de mensenrechten kan Malta terecht 
aanspraak maken op het lidmaatschap van de Europese Unie en moet die aanspraak door de 
Gemeenschap worden bevestigd. 
 
De Gemeenschap dient zich er dan ook van te vergewissen dat de kandidatuur van Malta voldoet 
aan alle voorwaarden voor een positieve afloop van de toetredingsonderhandelingen, gevolgd 
door een geslaagde integratie in de Gemeenschap en de Europese Unie. 
 
De mededeling van de Commissie bevat een reeks diagnoses, vraagstellingen en suggesties in 
verband met de moeilijkste facetten van de kandidatuur van Malta: de noodzakelijke hervorming 
van het reglementair kader van de economie, de compatibiliteit tussen de neutraliteit en de 
politiek van niet-gebondenheid en de bepalingen van het Verdrag van Maastricht, en het 
vraagstuk van de adequate deelneming van Malta aan de Europese instellingen. 
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De Commissie is van mening dat het aankondigen van de bereidheid van de Gemeenschap om 
toetredingsonderhandelingen met Malta aan te knopen zodra de omstandigheden zulks mogelijk 
maken, een positief signaal zou vormen en de publieke opinie in Malta zou mobiliseren om de 
vereiste hervormingen te steunen. 
 
3. Ontwikkelingen tot oktober 1996 
 
Tijdens de Top van Korfoe van juni 1994 verwelkomde de Europese Raad de aanzienlijke 
vooruitgang die was geboekt met betrekking tot de Maltese aanvraag van het lidmaatschap van 
de EU en kondigde aan dat een belangrijke fase in het voorbereidingsproces als afgerond kon 
worden beschouwd. 
 
De Raad van Ministers besprak de toetreding van Malta opnieuw op 6 maart 1995 en besloot op 
10 april 1995 dat de toetredingsonderhandelingen op basis van de Commissievoorstellen zes 
maanden na afronding van de Intergouvernementele Conferentie van 1996 gestart zouden 
worden, afhankelijk van de resultaten van de IGC. 
 
De Associatieraad EU-Malta kwam op 12 juni 1995 voor de 19de maal bijeen en besloot een 
kader vast te stellen voor de dialoog tussen de Europese Unie en Malta. De deelname van 
minister-president Adami en de minister van Buitenlandse Zaken De Marco aan de Top van 
Cannes was een van de elementen van die dialoog. 
 
In juli 1995 werd besloten dat de dialoog onder andere een aantal ontmoetingen op ministerieel 
of ander niveau zou omvatten om besprekingen te voeren over het GBVB (waarbij onderwerpen 
ter sprake zouden komen als mensenrechten, veiligheid, de OVSE, terrorisme, de VN, de 
instemming van Malta met verklaringen van de Unie, geregelde contacten tussen de Europese 
Unie en Maltese diplomatische missies in derde landen en kwesties betreffende het 
Middellandse-Zeegebied), justitie en binnenlandse zaken en gebieden van gemeenschappelijk 
belang zoals milieu, toerisme en zeerecht. 
 
Verder moest de specifieke strategie ter voorbereiding van Malta op de toetreding gericht zijn op 
het vertrouwd maken van de Maltese overheid met het "acquis communautaire", het onderzoeken 
van mogelijkheden om de zee- en telecommunicatieverbindingen met Malta uit te breiden in het 
kader van de transeuropese netwerken, en de deelname aan programma's van de EU zoals Media 
II, Leonardo, Socrates, Ariane, Rafaël, enz. 
 
Op 12 juli 1995 nam het Europees Parlement met grote meerderheid een resolutie aan over de 
toetreding van Malta tot de Unie. 
 
Vierde financiële protocol tussen de EU en Malta 
 
Op 13 juni 1994 keurden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie de 
onderhandelingsrichtsnoeren goed voor het vierde financiële protocol. Hierdoor kon Malta steun 
ontvangen voor technische bijstand en economische samenwerking, naast ondersteuning voor de 
omschakeling van de economie en hulp bij het overnemen van het "acquis communautaire". 
 
Het vierde protocol is op 1 januari 1996 in werking getreden. Met dit protocol is een bedrag van 
45 miljoen ecu gemoeid.  



 13 PE 167.350/rév.4 

De geldigheidsduur van het protocol is tot december 1999 verlengd. 
 
4. Betrekkingen met de Europese Unie na 26 oktober 1996: opschorting van de aanvraag 

inzake toetreding 
 
Het beleid van de MLP was gericht op zo goed mogelijke betrekkingen met de Europese Unie en 
een vrijhandelszone met de Unie die geleidelijk moet worden ingevoerd en gelijke 
omstandigheden moet garanderen voor lokale en buitenlandse ondernemingen. 
 
Na zijn verkiezing deelde de heer Sant aan de pers mee dat zijn regering de Maltese aanvraag tot 
toetreding van de Europese Unie in de ijskast zou zetten. Wel wilde hij speciale betrekkingen 
met de Europese Unie onderhouden, zonder dat Malta lid zou worden van de Unie. 
 
Resultaten: 
In het licht van de Maltese voorstellen, die in februari 1997 aan de Commissie zijn 
gepresenteerd, heeft de Commissie echter een nieuw kader voor de betrekkingen met Malta 
geformuleerd, dat een akkoord inzake een vrijhandelszone met Malta omvat. Tevens heeft de 
Commissie voorstellen gedaan voor samenwerking op een groot aantal gebieden. 
 
5. De verkiezingen van 5 september 1998: de hernieuwing van de toetredingsaanvraag  
 
Sinds zijn benoeming heeft minister-president Fenech Adami geijverd voor de hernieuwing van 
de aanvraag van Malta inzake toetreding tot de Europese Unie. De besluiten van de Europese 
Raden van Cannes, Madrid en Florence krachtens welke de toetredingsonderhandelingen zes 
maanden na de Intergouvernementele Conferentie van 1996 moeten beginnen, blijven volgens de 
Maltese regering nog steeds bindend. 
 
Op 8 oktober 1998 heeft het Europees Parlement de Raad en de Commissie in een resolutie 
verzocht de spoedige toetreding van dit land te steunen, met volledige inachtneming van de 
bepalingen en procedures van het Verdrag en het heeft de Raad verzocht Malta zo spoedig 
mogelijk als lid bij de Europese Conferentie te betrekken. 
 
De Europese Raad van Wenen (11-12 december 1998) heeft zich verheugd uitgelaten over het 
besluit van Malta om zijn aanvraag van het lidmaatschap van de Europese Unie te hernieuwen en 
heeft nota genomen van het voornemen van de Commissie om begin volgend jaar een 
bijgewerkte versie van haar positieve advies van 1993 in te dienen. 
 
De Maltese regering heeft zich verplicht tot een referendum over het resultaat van de 
toetredingsonderhandelingen. 
 



 14 PE 167.350/rév.4 

6. De actualisering van het standpunt van de Commissie inzake de toetredingsaanvraag 
van Malta (COM(1999) 69 def.) 

 
Op verzoek van de Raad van 5 oktober 1998 heeft de Commissie haar standpunt van 1993 
geactualiseerd. Het geactualiseerde standpunt is op 17 februari 1999 ingediend en het is 
gebaseerd op de ontwikkeling van de situatie op Malta sedert 1993. Een aantal gebieden, zoals 
justitie en binnenlandse zaken, die in het standpunt van 1993 niet aan bod kwamen, worden nu 
wel behandeld. 
 
De conclusies van het verslag van 1993 ten aanzien van de geschiktheid van Malta worden 
bevestigd. In het verslag wordt tevens de situatie geanalyseerd met betrekking tot de 
goedkeuring van de Gemeenschapswetgeving en de snelheid waarmee vooruitgang is geboekt bij 
de overneming van het communautaire acquis sedert het standpunt van 1993. Uit deze analyse 
blijkt dat sedert 1993 beperkte en uiteenlopende inspanningen zijn gedaan om de Maltese 
wetgeving op de Gemeenschapswetgeving af te stemmen, met name op het gebied van de interne 
markt. 
 
De onderbreking gedurende twee jaar van de voorbereidingen op de toetreding heeft tot 
vertraging geleid bij het vertrouwd worden van de autoriteiten met het acquis communautaire en 
bij de follow-up van de evolutie ervan, alsmede hun inzet ten behoeve van het wegwerken van de 
kloof tussen de Maltese wetgeving en het communautaire acquis afgezwakt. 
 
Standpunt van het Europees Parlement 
 
De Gemengde Parlementaire Commissie EP-Malta is op Malta bijeengekomen, eveneens op 
17 februari 1999 (11de bijeenkomst). De leden van beide delegaties hebben de wens te kennen 
gegeven dat Malta zich zeer snel bij de eerste golf van kandidaatlanden kan voegen. 
 
In zijn verslag (het verslag-Malone), dat op 15 april 1999 over genoemd standpunt van de 
Commissie is uitgebracht, heeft het Europees Parlement de Raad en de lidstaten verzocht gevolg 
te geven aan de aanbeveling van de Commissie om Malta in staat te stellen deel uit te maken van 
de groep landen waarmee thans toetredingsonderhandelingen worden gevoerd. 
 
7. Pré-toetredingsstrategie 
 
Op 22 maart heeft Raad de Commissie verzocht een pré-toetredingsstrategie voor Malta uit te 
stippelen en haar toestemming verleend met de “screening” inzake een aantal onderdelen van het 
communautaire acquis (audiovisueel gebied, cultuur, GBVB, midden- en kleinbedrijf) te 
beginnen. 
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8. Screening 
 
De Raad Algemene zaken van maart 1999 heeft besloten dat de screening zo snel mogelijk van 
start moet gaan. De Commissie is in mei 1999 begonnen Malta op negen hoofdstukken door te 
lichten. Malta is tevens verzocht een Nationaal programma voor de overname van het acquis 
(NPAA) op te stellen, dat momenteel in voorbereiding is. De Commissie is tevens verzocht om 
een speciale pré-toetredingsstrategie vast te leggen, die de vorm aanneemt van een partnerschap 
voor toetreding. 
 
In juni 1999 juichte de Europese Raad van Keulen het toe "dat op grond van het bijgewerkte 
advies van de Commissie over het toetredingsverzoek van Malta, met dit land kon worden 
overgegaan tot de analytische doorlichting van het acquis van de Unie". 
 
De Raad Algemene zaken van juni 1999 besloot de huidige multilaterale politieke dialoog met 
de Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus uit te breiden tot Malta. De Raad verklaarde in 
zijn conclusies dat een versterkte dialoog over kwesties van buitenlands en veiligheidsbeleid met 
Malta "(ten goede zal komen) aan beide partijen en Malta in staat (zal) stellen zich vertrouwd te 
maken met de instrumenten van het GBVB". 
 
In december 1999 werd tijdens de Europese top in Helsinki besloten om, mede in het licht van de 
verslagen van de Commissie, Roemenië. Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta uit te 
nodigen om deel te nemen aan het onderhandelingsproces dat reeds in maart 1998 met Polen, 
Hongarije, Tsjechië, Estland, Slovenië en Cyprus op gang was gebracht. Hiertoe besloot de Raad 
om in februari 2000 bilaterale intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om de 
onderhandelingen te starten. 
 
De Europese Raad besloot tevens dat alle kandidaatlanden op gelijke voet aan het 
toetredingsproces zullen deelnemen en dat, volgens een nieuw beginsel van "differentiatie", 
gedurende de onderhandelingen elk land op zijn eigen verdiensten zal worden beoordeeld. 
Bijgevolg zullen de onderhandelingen over de diverse hoofdstukken alleen worden geopend en 
afgesloten, wanneer elke kandidaat voldoende vooruitgang heeft geboekt bij de 
tenuitvoerlegging van het acquis op het doorgelichte gebied. 
 
Deze nieuwe benadering maakt een zeer flexibel toetredingsproces met diverse snelheden 
mogelijk, waardoor deze landen de mogelijkheid krijgen aansluiting te vinden bij de "eerste 
groep" kandidaten mits zij voldoende vooruitgang hebben geboekt. 
 
Op 15 februari 2000 opende de EU in het kader van de intergouvernementele conferenties 
afzonderlijke en opeenvolgende toetredingsonderhandelingen met Malta, Roemenië, Slowakije, 
Letland, Litouwen en Bulgarije, de landen van de zogenaamde Helsinki-groep. 
 
Op 8 maart zal de Commissie aan de Raad een lijst van hoofdstukken voorleggen waarover 
haars inziens met de zes nieuwe kandidaten kan worden onderhandeld. De Commissie is van 
oordeel dat vanaf het begin ten minste tien hoofdstukken met elk van de betrokken landen 
moeten worden besproken. 
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De eigenlijke onderhandelingen gaan op 28 maart van start. Bij die gelegenheid zal de EU de 
kandidaten op de hoogte stellen van de hoofdstukken van het communautaire acquis waarvoor de 
onderhandelingen in deze helft van het jaar van start kunnen gaan. 
 
Ter gelegenheid van de opening van de onderhandelingen verklaarde Joseph Borg, minister van 
Buitenlandse Zaken van Malta, dat de aanvang van de onderhandelingen een daadwerkelijk 
historische dag voor zijn land betekent en dat de regering alles in het werk zal stellen om ervoor 
te zorgen dat Malta aansluiting vindt bij de landen van de Luxemburg-groep, opdat zijn land deel 
kan uitmaken van de eerste golf van toetredingen. Volgens de minister van Buitenlandse zaken 
werd het toetredingsproces vertraagd door interne politieke gebeurtenissen (Malta deed in 1990 
een verzoek tot toetreding, maar toen eind 1995 de sociaal-democraten aan de macht kwamen 
werd het verzoek opgeschort tot de terugkeer van de christen-democraten in 1997), maar kreeg 
Malta tevens tien jaar om de opening van de onderhandelingen voor te bereiden. Derhalve acht 
Malta zich klaar voor toetreding op een groot aantal gebieden en is het land van mening dat 
slechts een paar "kleine problemen" in de sectoren landbouw, vervoer en milieu 
overgangsperioden of een beperkte afwijking noodzakelijk maken. 
 
De heer Borg voegde hieraan toe dat Malta bereid was over acht of negen hoofdstukken te 
onderhandelen vanaf de eerste bijeenkomst op afgevaardigdenniveau op 28 maart en dat 
onderhandelingen over alle 31 hoofdstukken tegen eind 2000 met Malta afgesloten kunnen zijn 
(zie Agence Europe, 16 februari 2000). 
 
Financiële steun 
 
In februari nam het Europees Parlement het verslag-Brok aan over het voorstel voor een 
verordening inzake een pré-toetredingsstrategie voor Cyprus en Malta. Deze strategie omvat een 
financiële steun van € 95 miljoen tot 2004 hetgeen volgens het Parlement niet volstaat. 
 
9. Periodiek verslag van de Commissie over de voortgang die bij de toetreding is geboekt, 
13 oktober 1999 
 
Sedert in februari 1999 het lidmaatschap van Malta weer uit de kast is gehaald, heeft de 
Commissie haar vorige verslag over de door Malta geboekte vooruitgang bij de toetreding 
bijgewerkt. In oktober werd in een volgende actualisering geconstateerd dat Malta op het stuk 
van democratie, rechtsorde en mensenrechten voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen. 
Vanuit economisch oogpunt is Malta een functionerende markteconomie en zou dit land moeten 
kunnen weerstaan aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie mits Malta 
passende maatregelen neemt. Doch sedert het laatste verslag van de Commissie in februari 1999 
is er weinig extra vooruitgang geboekt op het gebied van de interne markt. Derhalve moet Malta 
een programma goedkeuren om zo snel mogelijk de achterstand op dit gebied weer in te halen. 
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De heffingen die nog steeds rusten op de invoer uit de EU, zijn een anomalie waaraan 
onmiddellijk een einde moet worden gemaakt. De overheid vervult nog steeds een belangrijke 
rol in de landbouw en er is weinig vooruitgang geboekt bij het voorbereiden van de sector op het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Op vervoersgebied moet Malta zich nog meer aanpassen, 
met name op het gebied van de veiligheid op zee en het terugdringen van de vervuiling. Malta 
dient een milieubeleid goed te keuren en zijn capaciteit met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
te vergroten. Op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moet Malta een asielwetgeving 
goedkeuren. De capaciteit op gebieden zoals de beteugeling van de immigratie, bestrijding van 
drugs en van de georganiseerde misdaad moet worden vergroot. Ook op het gebied van de 
intellectuele eigendom en de gegevensbescherming moet de aanpassing worden bespoedigd. 
 
Op basis van dit verslag heeft de Commissie het partnerschap voor toetreding opgesteld. In het 
partnerschap voor toetreding worden twee soorten prioritaire doelstellingen vastgelegd die 
moeten worden verwezenlijkt: de doelstellingen op de korte termijn (d.w.z. die binnen een jaar 
moeten worden verwezenlijkt) en de doelstellingen op middellange termijn. De prioriteiten 
worden afgebakend op de gebieden van de economie, de interne markt, landbouw, milieu, 
vervoer, werkgelegenheid en sociale zaken, en justitie en binnenlandse zaken. 
 
 
IV. Malta en de IGC 
 
De twaalf kandidaatlanden die reeds over hun lidmaatschap van de Europese Unie aan het 
onderhandelen zijn, hebben het Portugese voorzitterschap op de hoogte gesteld van hun 
standpunten inzake de Intergouvernementele Conferentie (IGC) over de institutionele 
hervormingen van de EU. 
- Zij zijn allemaal voor een snelle afsluiting van de IGC, te weten tegen het einde van het jaar, 

teneinde te voorkomen dat het toetredingsproces als zodanig vertraging oploopt. Derhalve 
zijn zij vrijwel allemaal van mening dat de agenda van de IGC zal moeten worden beperkt tot 
de drie hoofdstukken die in Amsterdam nog niet waren afgehandeld (omvang en 
samenstelling van de Commissie, stemverdeling binnen de Raad, uitbreiding van stemming 
bij gekwalificeerde meerderheid); 

- zij willen dat elke lidstaat voortaan het recht heeft een Commissaris te benoemen; 
- zij erkennen de noodzaak om de stemverdeling van de lidstaten binnen de Raad te herzien, 

maar hechten belang aan het handhaven van een evenwicht tussen de "grote" en "kleine" 
landen en het feit dat "kleine" landen bescherming nodig hebben (waartoe alle 
kandidaatlanden, met uitzondering van Polen en Hongarije, behoren); 

- zij spreken zich uit voor het uitbreiden van het gebruik van de gekwalificeerde meerderheid 
bij stemmingen, behalve voor constitutionele vraagstukken en nog nader vast te leggen 
uitzonderingen; 

- zij wensen gedurende de onderhandelingen geïnformeerd te blijven en nauw te worden 
geraadpleegd. 

 
 

* * * 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling politieke en institutionele zaken 
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 Bijlage I 
 
 
Verkiezingsuitslagen van 22 februari 1992 
 

 
Verkiezingsuitslagen van 27 oktober 1996 

 
Partijen 
 

 
Stemmen % Zetels

 
Partijen 

 
Stemmen 

 
% Zetels

 
Nationalist 
Party 
 

 
127.932 
  

51,77
 

34
 
Nationalist 
Party 

 
124.864 

 
47,80 31

 
Labour Party 
 

 
114.911 46,50

 
31

 
Labour Party 
 

 
132.497 

 
50,70 34

 
Alternatieve 
Democratie 
 

 
4.186 1,69

 
-

 
Alternatieve 
Democratie 
 

 
3.820 

 
1,46 -

 
Onafhankelijken 
 

 
110 0,04

 
-

 
Overigen 
 

 
43 

 
0,04 -

 
TOTAAL 
 

 
247.139 100 65

 
TOTAAL 
 

 
261.224 

 
100 65

 
 

 
Resultaten van de verkiezingen van 5 september 1998 

 
 
Partijen 
 

Stemmen %
 

Zetels 

 
Nationalist Party 
 

137.037 51,81
 

35 

 
Labour Party 
 

124.220 46,97
 

30 

 
Alleanza Gustizzja 
Socjali 
 

3.208 1,21
 

- 

 
Onafhankelijken 
 

27 0,01
 

- 

 
Totaal 
 

264.492 100
 

65 
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  Bijlage II 
 

DE MALTESE REGERING 
 
 
 
Minister-president Eddie Fenech Adami 
 
Vice-minister-president en 
minister van Buitenlandse Zaken 
betrekkingen met de Europese Unie Guido de Marco 
 
Minister van Sociale Zaken 
Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Lawrence Gonzi 
 
Minister van Onderwijs Louis Galea 
 
Minister van Financiën John Dalli 
 
Minister van Milieu Francis Zammit Dimech 
 
Minister van Toerisme Michael Refalo 
 
Minister van Vervoer en Communicatie Censu Galea 
 
Minister van Economische Zaken Josef Bonnici 
 
Minister van Binnenlandse Zaken Tonio Borg 
 
Minister van Landbouw en Visserij Ninu Zammit 
 
Minister van Gezondheid Louis Deguara 
 
Minister van Gozo Giovanna Debono 


