
GENERALSEKRETARIATETS SÄRSKILDA
ARBETSGRUPP

"UTVIDGNINGEN"

SAMORDNAREN
JF/bo Luxemburg den 11 oktober 1999

Faktablad nr 6

BULGARIEN
OCH UTVIDGNINGEN

AV EUROPEISKA UNIONEN

(tredje uppdateringen)

* De åsikter som kommer till uttryck i detta dokument är inte nödvändigtvis
Europaparlamentets i dess egenskap av institution.

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

PE 167.392/rév.3
Or. EN

SV SV



3 PE 167.392/rév.3

De översikter som utarbetats av arbetsgruppen inom Europaparlamentets sekretariat om utvidgningen syftar till att i en systematisk och sammanfattande form presentera nuläget
i fråga om de diskussioner som förs om en rad olikaaspekter på unionens utvidgning samt medlemsstaternas, ansökarländernas och EU-institutionernas ståndpunkter. Översikterna
kommer att uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Följande översikter har redan publicerats :

Nummer Titel PE-nummer Datum Språk

 1 Cypern och anslutningen till Europeiska unionen 167.284/ändr.4 18.03.99 Alla
 2 Ungern och utvidgningen av Europeiska unionen 167.296/ändr.2 01.02,99 Alla
 3 Rumänien och utvidgningen av Europeiska unionen 167.297/ändr.2 26.02.99 Alla
 4 Tjeckiska republiken och utvidgningen av Europeiska unionen 167.335/ändr.3 18.10.99 Alla
 5 Malta och förbindelserna med Europeiska unionen 167.350/ändr.3 01.07.99 Alla
 6 Bulgarien och utvidgningen av Europeiska unionen 167.392/ändr.3 11.10.99 Alla
 7 Turkiet och förbindelserna med Europeiska unionen 167.407/ändr.2 17.06.99 Alla
 8 Estland och utvidgningen av Europeiska unionen 167.409/ändr.1 08.10.98 Alla
 9 Slovenien och utvidgningen av Europeiska unionen 167.531/ändr.1 08.02.99 Alla
10 Lettland och utvidgningen av Europeiska unionen 167.532/ändr.2 27.09.99 Alla
11 Litauen och utvidgningen av Europeiska unionen 167.533/ändr.2 12.01.99 Alla
12 Polen och anslutningen till Europeiska unionen 167.587/ändr.2 03.03.99 Alla
13 Slovakien anslutningen till Europeiska unionen 167.609/ändr.1 20.08.99 Alla
14 Ryssland och utvidgningen av Europeiska unionen 167.734/ändr.1 23.02.99 Alla
15 Institutionella aspekter av EU:s utvidgning 167.299/ändr.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 Kontroll och skydd av Europeiska unionens finanser med avseende på utvidgningen 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Miljöpolitik och EU:s utvidgning 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Europeiska konferensen och EU:s utvidgning 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Budgetaspekter vid EU:s utvidgning 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter och EU:s utvidgning 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 EU:s utvidgning och den ekonomiska och sociala sammanhållningen 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Statistikbilaga angående EU:s utvidgning 167.614/ändr.5 06.07.99 EN
23 De juridiska problemen vid EU:s utvidgning 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Förtursstrategin för EU:s utvidgning 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Samarbete i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för EU:s utvidgningsprocess 167.690/ändr.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Jordbruket och EU:s utvidgning 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Schweiz och EU:s utvidgning 167.777/ändr.1 08.03.99 alla
29 EU: s utvidgning och fiske 167.799 12.10.98 alla
30 Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU 167.822/ändr.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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31 Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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37 Utvidgningen och externa ekonomiska relationer 168.062/ändr.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SAMMANFATTNING

Den politiska situationen i Bulgarien är huvudsakligen stabil, och Ivan Kostovs regering tycks kunna
sitta kvar till nästa val. Reformprogrammet fortsätter fastän författningsdomstolen har bestridit
lagenligheten av vissa delar av programmet. Framtiden för kärnkraftsanläggningen i Kozloduy skall
granskas mot bakgrund av den omfattande energistrategin (energisektorn står för närvarande för 15
procent av BNP).

Kosovo-krisen är ett hårt slag mot Bulgariens ekonomi. Dock mottogs det stöd som den bulgariska
regeringen givit till NATO mycket väl och bulgarerna välkomnar att EU skall inleda förhandlingar
om ett fullvärdigt medlemskap inom kort.

II. DEN POLITISKA SITUATIONEN

a) Nutidshistoria

Bulgariens nutidshistoria går tillbaka till Berlinavtalet 1878, när Bulgarien bara var ett element i den
totala maktbalansen i regionen. En tysk prins importerades som kung i ett försök av stormakterna att
begränsa det ryska inflytandet. Bulgarien var tysk bundsförvant i båda världskrigen, men under andra
världskriget vägrade kung Boris III att förklara krig mot Ryssland och att gå med på att deportera
Bulgariens judar. Men i september 1944 genomfördes en anti-tysk statskupp, när ryska styrkor ryckte
in i landet. Detta förde Fosterlandsfronten till makten, en bred koalition av krafter, inklusive det
bulgariska kommunistpartiet (BCP). Kommunistpartiet stärkte gradvis sin ställning genom att
eliminera andra partier inom Fosterlandsfronten. Monarkin avskaffades genom en folkomröstning
1946, och kommunistpartiets maktmonopol symboliserades av skådeprocessen mot och avrättningen
av agrarpartiets ledare, Nikola Petrov 1948. Kollektivisering av jordbruket och nationalisering av
industrin genomfördes med en nivå på våldet och förtrycket som var ovanligt till och med mätt med
regionens standard vid den tiden.

Kommunistpartiets ledare, Georgi Dimitrov, efterträddes 1948 av Vasil Kolarov och därefter Velko
Tjervenkov, som blev både premiärminister och partiets generalsekreterare. 1954 skildes de två
posterna åt och Todor Zjivkov blev partichef. Efter en maktkamp trängde Zjivkov undan Tjervenkov
som premiärminister. Han satt kvar vid makten i mer än tjugofem år och var ytterst lojal mot Kreml.
Inte desto mindre var Bulgarien en av de mindre extrema kommunistregimerna i regionen.  En
jämförelsevis öppen syn på ekonomiska reformer ledde till en relativt produktiv jordbrukssektor mätt
med kommunistiska mått, och förekomst av dynamism inom industrin. Men utlandsskulderna steg
brant under 80-talet som ett resultat av höjningen av oljepriserna, minskningen av stöd från Sovjet
och de underliggande strukturella ekonomiska problemen. Politiskt vacklade Zjivkov mellan
liberalisering och förnyade kontroller. En kampanj med påtvingad assimilering av etniska turkar under
mitten 80-talet ledde till internationella fördömanden.
I november 1989, dagen efter Berlinmurens fall, tvingade politbyråkollegor Zjivkov att avgå ?av
hälsoskäl". Massdemonstrationer ägde rum och Demokratiska krafternas union (UDF), en
paraplyorganisation för grupper som motsatte sig regeringen, bildades i december 1989.
Kommunistpartiet gjorde eftergifter. Klausuler i grundlagen som innehöll kommunistpartiets politiska
monopol avskaffades. Kommunistpartiet döpte om sig till Bulgariska socialistpartiet. En regering
under Andrei Lukanov installerades och oppositionen deltog i rundabordsdiskussioner.



7 PE 167.392/rév.3

De första sju postkommunistiska åren kännetecknades av politisk instabilitet. I valen 1990 erövrade
det bulgariska socialistpartiet 52 % av platserna, varefter Lukanov utan framgång försökte bilda en
nationell samlingsregering. I juli samma år tvingades president Petar Mladenov, ledaren för 1989 års
kupp bort och ersattes som president av Zjelyu Zjelev från Demokratiska krafternas union.
Antikommunistiska känslor flammade upp under hösten med angrepp på det bulgariska
socialistpartiets högkvarter och demonstrationer på gatorna. Med Lukanovs avgång bildades en
"expertregering" i december 1990 under ledning av en domare utan politiska kopplingar, Dimitur
Popov. Den innehöll representanter för socialistpartiet, Demokratiska krafternas union och Bulgariska
folket agrarunion. Regeringen har ett begränsat mandat med inriktning på nödåtgärder, grundlagen
och nya val. Bulgarien hade avstängts från internationella krediter föregående år efter åläggande att
betala räntor och amorteringar. Att nå en överenskommelse med utländska organ var därför högst
angeläget. 1991 lade regeringen fram ett liberaliseringspaket för valutahandel och priser som följdes
av en lag om utländska investeringar, en handelslagstiftning och en konkurrenslag. En ny grundlag
godkändes i juli 1991.

Valen i december 1991 ledde till ett parlament med oklara majoritetsförhållanden, men Demokratiska
krafternas union, som inte riktigt uppnådde majoritet, bildade regering med stöd av Rörelsen för
rättigheter och frihet. Regeringen stod inför växande meningsskiljaktigheter mellan Demokratiska
krafternas union och Rörelsen för rättigheter och frihet, och president Zjelev motsatte sig
Demokratiska krafternas unions extrema antikommunism. En skandal med anknytning till
vapenexport till f.d. Jugoslavien framkallade en förtroendeomröstning som regeringen förlorade. En
kompromiss nåddes i slutet av 1992 med ytterligare en "expertregering" under ledning av en
historiker, Ljuben Rubov. Den stöddes av Rörelsen för rättigheter och frihet, socialistpartiet och en
utbrytargrupp från Demokratiska krafternas union. Men i början av 1994 kritiserades regeringen hårt
av Zjelev, Rörelsen för rättigheter och frihet samt fackföreningarna. Efter att ha uppnått en länge
väntad uppgörelse med landets fordringsägare i juni 1994, avgick Berov.

Val följde i december 1994 vilka resulterade i en stor majoritet för socialistpartiet och dess allierade
på vänsterkanten. Socialistpartiet hade betonat sin förmåga att genomföra humana och kontrollerade
reformer, medan Demokratiska krafternas union framkallade en bild av de stora åthävornas politik.
Bulgariska företagarblocket med Georges Hantjev i ledningen, kom in i parlamentet. Socialistpartiet
under Zjan Videnov bildade en regering med stöd av Bulgariska företagarblocket i de flesta frågorna.
Men regeringen blev inte framgångsrik. Den koncentrerade sig alltför mycket på att rätta till sådant
som uppfattades som fel från det förgångna i stället för att genomföra de nödvändiga strukturella
reformerna. Misstanke om korruption inom regeringen växte i samband med att spannmål
exporterades mitt under spannmålsbristen vintern 1995. Ekonomin råkade i allvarliga svårigheter
under 1996.

I december 1996, efter ett år av allt djupare dysterhet inom ekonomin, och efter förlust i
presidentvalet i november, avgick Videnov både som statschef och partiledare. Hans hårdföre
polisminister, Nikolai Dobrev, utsågs av socialistpartiet till deras näste premiärminister, men
folkopinionen motsatte sig utnämningen. Vid en demonstration framför parlamentet i januari 1997
bröt demonstranter sig in i byggnaden och polisen använde våld mot massan. Fredliga
demonstrationer ökade i omfattning i hela landet med strejker, blockering av större vägar och
bränslebrist. Inför denna yttring av folkligt missnöje avböjde socialistpartiets ledare att bilda en ny
regering.
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Fram till valet leddes en expeditionsministär av Stefan Sofianski, borgmästare i Sofia, tillsammans
med Demokratiska krafternas union. Under denna regering återskapades en viss stabilitet i ekonomin,
och en kampanj mot brottslighet och korruption inleddes, vilket gav upphov till påståenden från
socialistpartiet om att en utrensning av deras anhängare i byråkratin höll på att genomföras. Valen
i april 1997 innebar en storseger för Demokratiska krafternas union och dess allierade i Förenade
demokratiska krafterna. Socialistpartiet var den näst största gruppen. Demokratiska krafternas union
med dess ledare Ivan Kostov bildade en regering bestående av Förenade demokratiska krafterna i maj
1997.

b) Institutioner

En postkommunistisk grundlag antogs i juli 1991, vilka föreskrev ett flerpartisystem, fria val på
grundval av allmän och lika rösträtt samt specifika mänskliga och medborgerliga rättigheter.
Styrelseskicket är parlamentariskt med en nationalförsamling med 240 platser, direkt vald genom
proportionell representation med en tröskel på 4 procent för inval. Mandatperioden är fyra år, fast
tidiga val kan hållas under vissa omständigheter som t.ex. förlust i en förtroendeomröstning, men inte
efter regeringens gottfinnande. Det finns strikta regler för regeringsbildningen. Den största gruppen
i parlamentet ombeds bilda regering först, därefter den näst största om den första misslyckas, och
först därefter en ny grupp som presidenten väljer. Enkel majoritet i parlamentet erfordras för att
godkänna en regering eller ministerråd. Tre fjärdedels majoritet behövs normalt för
grundlagsändringar.

Presidenten väljs direkt på fem år med möjlighet att sitta högst två perioder. Presidenten är mer än
en galjonsfigur och hans roll är klart definierad. Han genomför eller ratificerar vissa militära och
diplomatiska utnämningar, är överbefälhavare för krigsmakten, kan regera genom dekret i samband
med undantagstillstånd, kan utse en expeditionsministär inför val och har en vetorätt som kan fördröja
lagstiftning.

Både i konstitutionell teori och praktik är Bulgarien mycket centralstyrt. Samtidigt som direktvalda
kommunalråd och borgmästare finns på stadsnivå, stadsdelsnivå och bynivå är deras ekonomiska
beroende av centralregeringen markant och befogenheterna att uppbära egna inkomster knappa. Det
finns åtta större regioner (oblast), men dessa har inga direktvalda institutioner, utan de styrs av
guvernörer av prefekt-typ som utses av regeringen i Sofia.

Resultaten av valen i april 1997 var som följer:

Parti Förkortning % av rösterna Antal platser

Förenade demokratiska krafterna
(United Democratic Forces)

UtdDF 52,26 137

Bulgariska socialistpartiet BSP 22,07 58

Alliansen för landets räddning
(Alliance for National Salvation)

ANS 7,60 19

Euro-vänsterkoalitionen
(Euro-Left Coalition)

EuL 5,50 14

Bulgariska företagarblocket
(Bulgarian Business Bloc )

BBB 4,93 12
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c) Aktuell utveckling

Lokalt självstyre och förvaltningsreform
Förändringar i lagstiftningen om lokalt självstyre och förvaltning är de mest betydande reformerna,
tillsammans med ändringarna i lagen om offentlig anställning. Reformen av den nuvarande lagen från
1991 inleddes som en reaktion på de många olikheterna i fråga om villkor bland statstjänstemän som
innehade samma arbetsuppgifter, överanställningar, bristen på ekonomiska resurser och betydande
överlappningar i befattningar på alla nivåer, vilket sammantaget medförde ett icke acceptabelt lokalt
styre.

Den nya lagen, som trädde i kraft den 2 augusti 1999, syftar till att på ett mycket klarare sätt definiera
det lokala självstyret och förstärka de lokala myndigheterna, varvid det personliga ansvaret skall öka
genom maktfördelning och kommunerna ges ett faktiskt oberoende. För detta ändamål inför lagen
större autonomi åt kommunerna i fråga om skatteuppbörd, reducering av överlappande strukturer
(justering av antalet kommunalråd i förhållande till kommunernas storlek, upplösning av regionala
myndigheter), förbättrade territorialindelningar i de största städerna och utnämnande av regionala
borgmästare i dessa städer genom kommunfullmäktige (i linje med de traditioner som finns för lokalt
självstyre i EU:s medlemsstater). Dessa förändringar kommer också att återspeglas i grundlagen, som
inte i sin nuvarande form medger oberoende i fråga om beslutsfattande och införande av beslut på
lokal nivå.

Lagen antogs i juli 1999, trots den kontroversiella bestämmelsen om att borgmästare för orter med
mindre än 500 invånare (100 i den gamla lagen) skall utses av respektive kommunfullmäktige, i stället
för att väljas direkt. Detta kommer att beröva 610 000 medborgare (ca 4 procent av befolkningen)
rösträtten, eftersom det finns 3 318 små byar av 5 336 som har en befolkning på mindre än 500
invånare(1). En talesman för presidentens kansli sade att lagen måste antas så snart som möjligt,
eftersom all röstning i september när parlamentets höstsession påbörjas, skulle innebära en
senareläggning av lokalvalen till december. Oppositionen meddelade att de kan tänkas ta upp detta
vid Europarådet, eftersom bestämmelsen är ett klart brott mot de demokratiska principerna.

Reform av rättsväsende och förvaltning
Reformerna av domstolar och offentlig förvaltning (lagen om folkbokföring och lagen om offentlig
anställning) är väsentliga beståndsdelar i Bulgariens program för att uppfylla Köpenhamnskriterierna
för medlemskap i EU.

Trots den tidsödande processen med att rösta om alla bestämmelser i lagen om folkbokföring och
lagen om offentlig anställning, har båda lagarna antagits av parlamentet. För första gången fastställs
struktur, organisation och funktion för statsförvaltningen i lag, där rättigheter, status, tjänstevillkor
och ersättningar för statstjänstemän specificeras, och kontrollmekanismer, graderingar och
rekryteringsförfaranden definieras klart och tydligt. En ny statsförvaltningskommission håller på att
bildas vilken, tillsammans med ministerrådet, kommer att utöva en övergripande kontroll av
administrationen. Första steget mot att åstadkomma en interinstitutionell samordning har fullbordats
med upprättandet av ett integrerat informations- och kommunikationssystem.

Båda lagarna antogs av parlamentet i början av juli, men president Stoyanov lämnade in veto den 16
juli på grund av några omdiskuterade föreskrifter som bedömdes vara för stränga och svåra att

                                               
1  Trud, 30 juli 1999.
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införliva(2). Lagarna måste nu returneras till parlamentet som kommer att rösta om dem i början av
sin höstsession. Båda akterna skall träda i kraft en månad efter sitt offentliggörande i Official Gazette,
medan de budgetmässiga specifikationerna endast träder i kraft den 1 januari 2000, samma dag som
den nya statsbudgeten kommer att börja gälla.

Kärnkraft

Bulgarien är starkt beroende av kärnenergi, och över 40 % av landets kraftproduktion härrör från
denna källa. 1998 genererade Kozloduy 16 899 MkWh elektricitet, som motsvarar 40,5 procent av
den totala energi som genererades i landet och 45,5 procent av genereringskapaciteten från NEK (det
statliga elföretaget). Det råder dock stor oro angående säkerheten kring de 6 enheter som är i drift
vid Kozloduy kärnkraftsanläggning. 1993 undertecknade de bulgariska myndigheterna ett avtal med
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) om avveckling av de äldsta enheterna
1-4 och modernisering av enheterna 5 och 6.

Det statliga bulgariska elföretagets strategi är att driva enheterna 1 och 2 fram till 2005 och enheterna
3 och 4 åtminstone till 2012 för att möta energibehovet i landet och främja stabiliteten. Efter EU:s
begäran om avveckling av enheterna 1 – 4, har över 1 000 uppgraderingar av säkerheten genomförts
nyligen till en kostnad av över 100 miljoner dollar med ytterligare 150 miljoner dollar planerade för
ytterligare förbättringar. I sitt beslut av den 14 april 1999 godkände ministerrådet stängningen av
enheterna 1-4 år 2010 och utnämnde en regeringsdelegation till EBRD för detta ändamål.
Uppbyggnaden av en anläggning för hantering av det låga och medellåga radioaktiva avfall som
alstras vid kärnkraftsframställningen förväntas bli klar i slutet av 1999 och tas i drift i början av år
2003(3). I februari 1999 reserverade regeringen medel i den statliga budgeten för förvaring av kärnavfall,
för att främja kärnkraftssäkerheten.

Moderniseringsprogrammet för enheterna 5 och 6 är NEK:s högsta prioritet. För detta ändamål
kommer ytterligare kontrakt (två av de största vanns i internationella anbudsförfaranden och
undertecknades i juli 1999) att genomföras av ledande europeiska och globala företag, inklusive ett
Siemens/Framatoms konsortium och Westinghouse. De olika faserna av projektet omfattar analys,
forsknings- och tekniska aspekter, varvid de största kontrakten läggs upp för perioden 1999-2005.

Det första mötet i arbetsgruppen EU-Bulgarien om förberedelserna för avvecklingen av enheterna
1 –4 ägde rum den 21 maj 1999 i Sofia. Dess främsta uppgift är att undersöka och förbereda en
redovisning av den ekonomiska, miljömässiga och finansiella konsekvenserna av avvecklingen.
Förutom att formellt ha ordnat förfarandet för stängning av alla fyra enheterna, antog regeringen den
1 april 1999 ett beslut om att inrätta en statlig byrå för kärnkraft som skall övervaka
kärnkraftssäkerheten och som kommer att vara ekonomiskt oberoende och självständigt kunna fatta
beslut.

                                               
2 När det gäller lagen om offentlig anställning är den kontroversiella punkten den godtyckliga karaktären när det
gäller vilka uppgifter som klassifficeras som B-konfidentiella, vad som skall klassas som intern konfidentiell information
borde fastställas enhetligt genom lagstiftning, snarare än att bli föremål för bedömning av respektive departement inom
statsförvaltningen. Vad avser lagen om folkbokföring är tvistefrågan den avslutande bestämmelsen om registrering av en
medborgares bostadsadress. I den omtvistade texten måste enskilda medborgare ändra sitt adressregister inom 24
timmar efter det att de har bytt adress, vilket enligt Stoyanov antyder att man har med en polisiär regim att göra.
Rekommendationer finns om att ändra denna punkt till 30 dagar. 
3 EBRD-rapport
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Regionala frågor

Kosovo och stabilitetspakten i södra Europa
Bulgariens direkta och indirekta förluster har varit avsevärda (se avsnittet om ekonomi nedan). Dock
sade chefen för IMF-kontoret i Bulgarien, Juha Kahkonen, den 12 juli 1999 att Bulgarien trots krisen
i Kosovo gör “tillfredsställande ekonomiska framsteg”. Som sådant kommer landet att vara en partner
för Europa vid omvandlingen av regionen, snarare än ett föremål för stabilitetspakten.

Den stabilitetspakt för återuppbyggnad som avtalades i Köln den 10 juni 1999 syftar till att reformera
regionen på alla områden alltifrån demokratisering och mänskliga rättigheter, ekonomisk
återuppbyggnad och samarbete till säkerhetsfrågor. Vid paktens första officiella toppmöte den 30 juli
1999 i Sarajevo, gjorde stats- och regeringscheferna gällande sin ståndpunkt att en mer omfattande
planering för återuppbyggnad av regionen endast skulle genomföras efter det att de två huvudsakliga
villkoren hade uppfyllts – uppnåendet av demokrati i Jugoslavien och uppbyggandet av starka
demokratiska institutioner, och fastställandet av grunder för samarbete och goda grannförbindelser.

Inom ramen för stabilitetspakten kommer Bulgarien att spela en ledande roll som en stabiliserande
faktor i södra Europa. Med anledning av detta håller handelsdepartementet på att upprätta en
förteckning av bulgariska företag (224 hittills) som önskar delta i återuppbyggnadsprocessen genom
att delta i den upphandling på den öppna marknaden som organiseras av internationella
biståndsgivare. Ett förslag om att inrätta ett nytt finansiellt instrument – en särskild regionalfond för
förmånsfinansiering av projekt i regionen – lades fram i Bryssel den 21 april 1999.

Ytterligare en prioritet i regionen är uppbyggandet av den så kallade Paneuropeiska
transportkorridoren – en kombination av väg- järnvägs- och kommunikationslänkar. För det
ändamålet satsar den nyligen utnämnde samordnaren för stabilitetspakten, Bodo Hombach, på att
övertyga Rumänien om att omvärdera sin ståndpunkt i den tio år gamla tvisten mellan Rumänien och
Bulgarien om att bygga en andra bro över Donau. Bulgarien insisterar på att den ska gå över floden
mellan Vidin och Calafat – det två största hamnarna i väster, medan Rumänien motsätter sig att en
ny bro byggs på denna plats av politiska skäl.

Bulgarien - Makedonien
Den långvariga språktvisten mellan Bulgarien och Makedonien löstes i februari 1999 när Bulgariens
premiärminister Ivan Kostov och hans makedonska motpart Lyubcho Georgievski undertecknade den
bilaterala förklaringen om erkännande av det makedonska språket. Båda sidorna förklarade att de
varken skulle stödja ovänskapliga förbindelser eller söka finna skäl för att interferera i det andra
landets interna politik. Ministrarna skrev också under fem andra avtal (4) som hade försenats sedan
1994 och inledde förhandlingar som syftade till ett fastställande av ett frihandelsområde mellan de två
länderna år 2000. 

                                               
4 -avtal om främjande och skydd av investeringar, undvikande av dubbelbeskattning, handelssamarbete och ett
protokoll för samarbete mellan utrikesministrarna samt ett avtal om uppbyggnad av gemensamma passkontrollstationer.
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III. EKONOMISK SITUATION

a) Vägen mot jämvikt (1991 – 1997)
Bulgarien inledde sina ekonomiska reformer i februari 1991 genom att släppa priserna fria och
upphäva det statliga monopolet på utrikeshandeln. Det stabiliseringsprogram som senare antogs
stödde sig på en strikt valuta- och budgetpolitik och en drastisk inkomstpolitik.

Denna politik som hade frambringat sociala spänningar förmildrades något från september månad
1991. Den åtföljdes av försämrade ekonomiska förhållanden som kunde observeras från 1994:
- en allvarlig kris inom utrikeshandeln,
- hyperinflation: 90 % om året.

1996 blev ett år med stark ekonomisk tillbakagång:
- BNP minskade med 11%,
- årsinflationen uppgick till 310%,
- den nationella valutan (lev) devalverades nio gånger sitt värde,
- bankerna drabbades av en allvarlig kris.
- 
Inför en sådan situation uppsköts planerna på återuppbyggnad och privatisering. Men på begäran av
IMF antogs en åtstramningsplan och ett Monetärt råd inrättades den 1 juli 1997.

b) Jämvikt (1998):
Den nya ekonomiska politiken hade Monetära rådet som sitt främsta verktyg, Detta fastställde en
strategi som grundade sig på kontroll av valutamängden i syfte att bringa jämvikt i statsbudgeten och
få den inhemska valutan stabil. För detta ändamål vidtogs följande åtgärder:

- Fast växelkurs gentemot den tyska marken sedan den 1 januari 1999; denna kurs baseras på
den officiella kursen vid konvertering av tyska mark till euro, en åtgärd som skall tjäna den
politiska målsättningen om anslutningen till Europeiska unionen. Centralbanken tvingas då
sälja eller köpa inhemsk valuta eller en viss valuta till detta fasta värde.

- Centralbanken belades med förbud mot utlåning till stat eller offentliga institutioner, med
undantag för de medel som erhållits från IMF och som återbetalas till regeringen;
Centralbanken belades också med förbud mot utlåning till kommersiella banker.

- Inkomstpolitiken i den offentliga sektorn: indexreglering av lönerna i förhållande till inflation
och skatteintäkter.

Mer än ett år efter genomförandet av denna politik uppnåddes den makroekonomiska jämvikten och
vissa indikatorer tyder till och med på en spektakulär förbättring av ekonomin:

- BNP har ökat med 3,5% 1998 efter att ha erfarit en tillbakagång på 17% under perioden
1991-1997. Denna tillväxt grundar sig huvudsakligen på konsumtion och i mindre grad även
på investeringar. Detaljhandeln som är en indikator på hushållens konsumtion ökade med
5,1% 1998. Konsumtionen har lett till att realinkomsterna ökat, att konsumtionskrediter
utvecklats och att arbetslösheten minskat och lagt sig vid 12,2% 1998, trots att den hade
uppgått till 13,7% 1997.
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- Årsinflationen sjönk från 1085% 1997 till 22,3% 1998 och detta resultat, som är det mest
anmärkningsvärda, återspeglar väl effektiviteten hos det fasta växelkurssystem som infördes
av det monetära rådet.

- Budgetunderskottet, som 1997 motsvarade 2,6% av BNP, fick 1998 ge plats åt ett överskott
som uppgick till 0,9% av BNP, trots att den officiella prognosen hade pekat på ett underskott
på 1,7%.

- Vad beträffar utrikeshandeln registrerades 1998 negativa resultat, och fastän
betalningsbalansen under flera år hade varit jämn eller alstrat ett överskott blev det 1998 ett
underskott på 2,4% av BNP. 1998 minskade exporten med 13% fastän importen, som
stimulerats av den inhemska efterfrågan, hade ökat med 1,4%. Denna situation som hittar sina
omedelbara orsaker i fastställandet av den fasta växelkursen hos den inhemska valutan
aggraverades av faktorer utifrån:

-den allmänna nedgången på den internationella marknaden,
-den ekonomiska krisen i Ryssland, som Bulgarien, mer än andra länder i regionen,

är beroende av på området för handelsutbyte.

- Vad gäller sysselsättningen hamnade arbetslöshetssiffrorna, som tidigare låg på 11 – 14%,
1998 på 12,2%. Företagens återuppbyggnadsprocess borde inte ha medfört någon väsentlig
minskning av arbetslösheten. Regeringen antog ett stort spektrum av åtgärder knutna till
arbetsmarknadsutbildning och begivet med en sysselsättningspolitisk budget på 0,5% av BNP.
Världsbanken beviljade ett lån för inrättandet av en regional sysslesättningsfond. Parallellt
håller den bulgariska regeringen på att arbeta fram en plan för en reform av
utbildningssystemet som särskilt skall grundas på en tidigareläggning av undervisning i
främmande språk och informationsteknologi samt en omstrukturering av utbildningen i
förvaltningskunskap.

Vad gäller strukturreformer är det viktigt att observera att den privatiseringsprocess som blev särskilt
långsam under de senaste åren plötsligt accelererade 1997, ett år under vilket intäkterna i den privata
sektorn uppgick till 360 miljoner dollar, dvs. 3,6% av BNP.

1998 blev rytmen i privatiseringsåtgärderna långsammare: 30% av tillgångarna i de statliga företagen
i vilka privatisering hade planerats såldes.

I banksektorn hade alla reformer som genomförts legat inom ramen för Monetära rådets åtgärder.
Detta råd hade som mål att sanera bankernas verksamheter och förvaltning: sexton banker blev
tvungna att lägga ner sin verksamhet. Dessutom beslöt regeringen inom ramen för ett avtal som hade
slutits med IMF att privatisera sex statliga banker.

c) Hotet utifrån: Kosovo-krisen (1999):
Regeringen hade antagit en ambitiös plan för 1999 som grundades på ett investeringsprogram som
uppgick till 2,5% av BNP och på en ökning av efterfrågan. Den hade utgått från en budgettillväxt
under detta budgetår på 3,7%.

Under loppet av det tredje kvartalet 1999 sjönk BNP med 0,7% i förhållande till det första kvartalet
förra året. Tillväxten av den privata konsumtionen har hållit sig på en hög nivå, men en allvarlig
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minskning av exportvolymen har kunnat iakttas, vilket fått följden av en försämring av underskottet
i handelsbalansen under denna period.
Under den nämnda perioden har de tre viktiga sektorer som representeras av gruvdrift, energi och
tillverkningsindustrin erfarit en avsevärd försämring, men alla industribranscherna har påverkats av
denna nedgångsprocess.

Krisen i Kosovo försämrade den ekonomiska tendens som hade observerats:

- 60 procent av utrikeshandeln sker med Europeiska unionen. På grund av att så stor del av
exporten har denna destination, görs transporterna via Serbien. Under kriget var vägarna och
floden Donau omöjliga att använda och övriga transportrutter innebar en merkostnad för
frakten på 30 procent. Denna situation har ytterligare betungat läget i handelsbalansen, som
redan var svag.

- I detta sammanhang har Bulgarien varit tvunget att skjuta upp genomförandet av sina planer
på att ge ut obligationer i euro som skulle uppbringa 200 miljoner dollar. Landet måste för
närvarande söka andra former av inlåningskällor.

- Nedgången i de direkta utlandsinvesteringarna som iakttogs 1998 har förvärrats genom krisen
på Balkan, som medfört stagnation i kapitaliseringen. Bulgariens höga utlandsskuld (9
miljarder euro 1998) gör att det inte är möjligt för landet att genomföra någon
inlåningsåtgärd.

- Läget har medfört att regeringen skjutit upp privatiseringarna, något som inte kommer att
tillföra statsbudgeten nya intäkter.

Mot bakgrund av hur länge konflikten i Kosovo varar kommer effekterna på den bulgariska ekonomin
1999 enligt Oxford Analytica Data Base att bli följande.

- BNP kommer att minska med 2%,
- Exporten kommer att minska med 10% med hänsyn till behovet av att bygga upp vägar och

återöppna Donau, underskottet i saldobalansen kommer att förvärras med 20%,
- Det kan komma att ske en ökning av arbetslösheten med 2%,
- Budgetutgifterna kan komma att öka med omkring 2% av BNP.

IV. FÖRBINDELSERNA MED EU OCH UTVIDGNINGEN

a) Kommissionen

Information om kommissionens uppfattning från juli 1997 återfinns i tidigare dokument PE
167.392/rev.1. Samma dokument innehåller också information om partnerskapet inför anslutningen,
som antogs i början av 1998.

Regelbunden rapport

I november 1998 publicerade kommissionen sin första regelbundna rapport om de framsteg som
Bulgarien gjort med tanke på en anslutning. I sin slutsats angav kommissionen att Bulgarien uppfyller
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de politiska kriterierna från Köpenhamn, även om det krävs fortsatta ansträngningar mot korruptionen
och för att reformera rättsväsendet.
Fastän Bulgarien nyligen har gjort framsteg när det gäller att skapa en marknadsekonomi, skulle man
på medellång sikt råka ut för allvarliga svårigheter när det gällde att stå emot trycket från
konkurrensen och marknadskrafterna inom unionen. De framsteg man uppnått när det gäller att ändra
lagstiftningen skulle, om man samtidigt stärkte ifrågavarande institutioner, möjligen kunna medge att
Bulgarien tar på sig ansvaret av ett medlemskap. Det krävs emellertid ytterligare ansträngningar, i
synnerhet på den inhemska marknaden och i fråga om standarder och certifiering, granskning av
statligt stöd, framtiden för Kozloduy samt rättsväsende och inre angelägenheter.

Ytterligare ett viktigt steg i Bulgariens förbindelser med EU var undertecknandet av den
gemensamma utvärderingen av Bulgariens ekonomiska prioriteringsfrågor på medellång sikt den 8
juni 1999 i Bryssel mellan Bulgariens finansminister, Muravey Radev och Yves-Thibault de Silguy,
tidigare europeisk finanskommissarie.

Dokumentet, som är en av de prioriteringar för partnerskapet inför anslutningen som avtalades med
kommissionen, redogjorde för de huvudsakliga reformer som var nödvändiga för uppfyllandet av
anslutningskriterierna. Vid sidan av de ekonomiska indikatorerna lades den huvudsakliga fokuseringen
vid det tidsödande fullföljandet av privatiseringsreformen, upphandling av direkta utländska
investeringar och förbättringar av tillträdet till exportmarknader för små och medelstora företag.
Genom utvärderingen sattes ett makroekonomiskt scenario upp för perioden 1999-2001. I slutet av
1999 bör alla kommersiella företag vara privatiserade och de icke-lönsamma företagen likviderade.
För detta ändamål  privatiserades 41 av de företag som gick med förlust och som inte kunde få
banklån under de första månaderna av 1999. Den gemensamma utvärderingen kommer att ses över
regelbundet och uppdateras av kommissionen.

Ett andra genombrott för Bulgarien är det nyligen tagna beslutet av kommissionen om att öppna upp
det femte ramprogrammet för forskning och utveckling (1998 – 2000) för ansökarländer. Processen
inleddes formellt den 20 maj i Bryssel, när beslutet om inrättandet av förfarandena antogs. I motsats
till ganska nyligen när Bulgarien (tillsammans med andra  länder i Central- och Östeuropa) deltog i
den tredje och fjärde ramprogrammet på ett projekt-till-projekt basis med blygsamma budgetanslag,
kommer landet nu att kunna svara på alla anbud att delta och inneha samma rättigheter och samma
ansvar  som EU:s medlemsstater. Som kandidatland, kommer Bulgarien också att bidra till en FoTU-
budget, men kommer att få en sänkt bidragskvot under de första åren. Med anledning av detta har
redan de finansiella anslagen avtalats genom det nya strukturinstrumentet ISPA (Instrumentet för
strukturåtgärder inför anslutningen), som kommer att träda i kraft år 2000.

b) Europaparlamentet

När Europaparlamentet övervägde sitt yttrande om kommissionens agenda 2000 och yttrande om
medlemskapsansökningarna, var det parlamentets åsikt att en utvidgningsprocess borde vara så
omfattande som möjligt. Den 4 december 1997 antog parlamentet "Resolution om kommissionens
meddelande Agenda 2000 - En förstärkt och utvidgad union" (C4-0371/97). Resolutionen säger att
parlamentet "anser att alla länder som för närvarande uppfyller kriteriet med en stabil demokratisk
ordning, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd av minoriteter som fastställdes i
Köpenhamn har rätt att inleda den förstärkta anslutnings- och förhandlingsprocessen samtidigt, och
att denna process bör vara omfattande, resolutionen bekräftade parlamentets åsikt "att intensiva
förhandlingar på individuell bas bör inledas med de länder som har gjort de största framstegen och
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- samtidigt som man noterar vissa sakfel - stöder kommissionens utvärderingar av vad dessa länder
för närvarande är". Vad gäller Bulgarien framhålls i resolutionen att parlamentet "anser att Bulgarien
på senare tid har gjort avsevärda ansträngningar mot en övergång till marknadsekonomi, fast
kraftfulla åtgärder fortfarande behöver vidtas beträffande miljö, transport, jordbruk, energi och
rättsväsende, anser parlamentet att även en utbredd administrativ reform på alla nivåer behövdes om
gemenskapens regelverk skall tillämpas korrekt." Man betonar även "Bulgariens uppfyllande av de
huvudsakliga politiska kriterierna och parlamentet är i den meningen övertygat om att inledandet av
förhandlingar skulle gynna och uppmuntra fortsättandet av de  reformer som har genomförts och
skulle hindra att  det bulgariska folket kände sig uteslutet, samtidigt som man bekräftade unionens
närvaro i en region med stor instabilitet."

Parlamentet betonade även vikten av Europeiska konferensen (till vilken alla ansökarländer och
Turkiet har inbjudits), som man ser som "ett väsentligt instrument för politiskt samarbete".

c) Ministerrådet

I Madrid kom rådet överens om att anslutningsförhandlingar med Cypern och Malta skulle starta sex
månader efter avslutandet av regeringskonferensen (IGC). Rådet förklarade även att det skulle fatta
de beslut som erfordrades för att inleda anslutningsförhandlingar med de central- och östeuropeiska
länderna i ljuset av resultatet från regeringskonferensen. Rådet hoppades att "det preliminära stadiet
av förhandlingarna kommer att sammanfalla med starten av förhandlingarna med Cypern och Malta".
Vid rådets möte i Florens stärktes detta åtagande genom bekräftelsen att förhandlingar med de
central- och östeuropeiska länderna skulle starta samtidigt som förhandlingarna med Cypern och
Malta, dvs. sex månader efter att regeringskonferensen hade avslutats.

Regeringskonferensen avslutades i Amsterdam i juni 1997. Detta öppnade vägen för förhandlingar
efter sex månader i enlighet med slutsatserna i Madrid. I Luxemburg i december 1997 beslöt rådet
att "inleda en anslutningsprocess som omfattade de tio central- och östeuropeiska
anslutningsansökande staterna och Cypern". Dessutom "beslöt rådet att sammankalla bilaterala
regeringskonferenser våren 1998 för att inleda förhandlingar med Cypern, Ungern, Polen, Estland,
Tjeckien och Slovenien om villkoren för deras tillträde till unionen samt de  ändringar av fördraget
som detta innebär". Utvidgningsprocessen inleddes vederbörligen i London den 12 mars 1998 med
den första Europeiska konferensen.

Europeiska rådet i Luxemburg i december 1997 godkände också den förstärkta
föranslutningstrategin, som har den dubbla målsättningen att slå samman unionens former av stöd till
partnerskapen inför anslutningen (som skall uppdateras i oktober 1999) och öppna upp
gemenskapsprogrammen för ansökarländerna för att vänja dem vid EU:s politik och förfaranden. Den
nya möjligheten med ett föranslutningsstöd antogs också i Luxemburg, efter kommissionens förslag
till tre förordningar i mars 1998.  Dessa var ett förslag att skapa ett system för samordning av stöden
till ansökarländerna och förhindra överlappningar av stöd från andra internationella organisationer,
införandet av jordbruksfonder och fonder för landsbygdsutveckling i dessa länder under
föranslutningsperioden och inrättandet av ISPA – en mekanism analog med sammanhållningsfonden.
De åtgärder som skall finansieras genom detta stöd, som utformats för att få upp kandidatländernas
infrastruktur till de standarder som finns inom EU, måste  uppfylla de villkor som fastställts i
Europaavtalen. Den 21 juni 1999, antog rådet förordningarna om samordning av stöd till
kandidatländerna, inrättandet av ISPA och om föranslutningsstöd till jordbruk och
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landsbygdsutveckling (5). Rådet har beslutat att utdelningen av stöd kommer att följa principen om
likabehandling, oavsett anslutningsdatum.

En viktig fråga för Bulgarien är huruvida landet kommer att inbjudas att inleda
anslutningsförhandlingar vid toppmötet i december i Helsingfors. Även om antalet länder som har
uttryckt sitt stöd har ökat kommer mycket att bero på den kommande bedömningen av kommissionen
av huruvida landet uppfyller de ekonomiska Köpenhamnskriterierna (nästa uppdatering av den
återkommande lägesrapporten ges ut i oktober 1999).

d) Den bulgariska regeringens ståndpunkt

Den bulgariska regeringen betraktar anslutning till EU som ett viktigt strategiskt mål, som kommer
att hjälpa till att öka välståndet och stärka rättssäkerheten och marknadsekonomins roll. Bulgarerna
erkände de svårigheter som betonades i kommissionens yttrande och välkomnade det faktum att
yttrandet tar hänsyn till de framsteg som har gjorts på senare tid i stabiliseringen av ekonomin och
genomförandet av nödvändiga reformer.

Den bulgariska regeringen tror att utsikterna för anslutning till EU bör formuleras på ett klart och
definitivt sätt för var och en av kandidaterna. Den välkomnar beslutet att ha en så omfattande
utvidgningsprocess som möjligt, men accepterar att anslutning inte bara är en enda politisk handling
utan en långvarig process, som kräver mobilisering av hela det bulgariska samhället i en ansträngning
att omfatta europeiska värden.

Den 24 juni 1999 godkände regeringen en rapport om hur Bulgarien lyckats uppfylla kriterierna för
ett medlemskap i Europeiska unionen i samband med kommissionens kommande årsrapport, som
skall granska den framsteg som gjorts från oktober 1998 till juni 1999. Bulgariens regering förväntar
sig en positiv bedömning för ett snabbt införlivande (före juni 1999) av den lagstiftning som är
oumbärlig för medlemskapet (6) och stöd från Världssamfundet i att lösa krisen i Kosovo.

* * *
För vidare information var vänlig kontakta:
Adam Isaacs, Europaparlamentet, GD IV, Bryssel
Avdelningen för internationellt samarbete, analys och dokumentation
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int

För vidare information angående det ekonomiska avsnittet var vänlig kontakta:
Mourad Mustapha-Pacha, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg
Avdelningen för Interinstitutionella frågor
Tel: (352) 4300 2 3506 /e-post: mmustapha@europarl.eu.int

____________________
Källor: Oxford Analytica Data Base,

European Economy – Economic Reform Monitor (European Commission),
Economist Intelligence Unit,
BBC Monitoring Service,
Reuters
Bulgariska radiosändningar,
Centraleuropeiska radiosändningar.

                                               
5 Rådets förordningar  nr. 1266/99, 1276/99 och 1268/99 ofentliggjordes i EGT L 161, 26.6.1999.
6  - energi och energiresurser, standardisering, miljö, transport, konsumentskydd och gränskontroller.
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Försvar Georgi ANANIEV
Miljö och vatten Evdokia MANEVA
Utbildning och forskning Se biträdande premiärministrar
Finans Muravei RADEV
Utrikespolitik Nadezhda MIHAILOVA
Vård Petar BOYADZHIEV
Industri Se biträdande premiärministrar
Inrikes frågor Bogomil BONEV
Justitie- och integrationsfrågor Vassil GOTSEV
Arbetsmarknads- och sociala frågor Ivan NEIKOV
Offentlig förvaltning Mario TAGARINSKI
Landsbygdsutveckling och strukturarbeten  Se biträdande premiärministrar
Handel och turism Valentin VASSILEV
Transport Wilhelm KRAUS

Parlamentets talman Yordan SOKOLOV

Riksbankschef Svetoslav GAVRIISKI


