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De briefinger, Arbejdsgruppen om Udvidelsen under Europa-Parlamentets Generalsekretariat har udarbejdet, skal i kortfattet, overskuelig form gøre status over 
´forhandlingerne om de forskellige temaer i forbindelse med Unionens udvidelse samt medlemsstaternes, ansøgerlandenes og EU-institutionernes forskellige holdninger. De 
ajourføres, efterhånden som forhandlingerne skrider frem. 
 
Nr.  Titel          PE nr.  Dato Sprog 
 
1  Cypern og tiltrædelsen af Den Europæiske Union      167.284/ændr.5 21.10.99 alle 
2  Ungarn og tiltrædelsen af Den Europæiske Union      167.296/ændr.2 01.02.99 alle 
3  Rumænien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union     167.297/ændr.2 26.02.99 alle 
4  Den Tjekkiske Republik og Den Europæiske Union     167.335/ændr.3 18.10.99 alle 
5  Malta og forbindelserne med Den Europæiske Union     167.350/ændr.3 01.07.99 alle 
6  Bulgarien og Den Europæiske Unions udvidelse      167.392/ændr.3 11.10.99 alle 
7  Tyrkiet og forbindelserne med Den Europæiske Union     167.407/ændr.2 17.06.99 alle 
8  Estland og Den Europæiske Unions udvidelse      167.409/ændr.1 08.10.98 alle 
9  Slovenien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union     167.531/ændr.1 08.02.99 alle 
10  Letland og Den Europæiske Unions udvidelse      167.532/ændr.2 27.09.99 alle 
11  Litauen og Den Europæiske Unions udvidelse      167.533/ændr.2 12.01.99 alle 
12  Polen og tiltrædelsen af Den Europæiske Union      167.587/ændr.3 25.10.99 alle 
13  Slovakiet og tiltrædelsen af Den Europæiske Union     167.609/ændr.2 20.08.99 alle 
14  Rusland og Den Europæiske Unions udvidelse      167.734/ændr.2 25.10.99 alle 
15  De institutionelle aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse    167.299/ændr.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontrol med og beskyttelse af EU's finanser med henblik på udvidelsen   167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljøpolitik og udvidelsen        167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europakonferencen og Den Europæiske Unions udvidelse     167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter i forbindelse med udvidelsen      167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokrati og respekt for menneskerettighederne i EU's udvidelsesproces   167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Udvidelsen og den økonomiske sociale samhørighed     167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Bilag med statistiske oplysninger om udvidelsen      167.614/ændr.6 13.10.99 EN 
23  Juridiske spørgsmål i forbindelse med udvidelsen      167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Førtiltrædelsesstrategien med henblik på EU's udvidelse     167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  RIA-samarbejdet som led i udvidelsen        167.690/ændr.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinders rettigheder og EU's udvidelse       167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  EU's udvidelse og landbruget        167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz og Den Europæiske Unions udvidelse      167.777/ændr.1 08.03.99 alle 
29  EU's udvidelse og fiskeriet        167.799 12.10.98 alle 
30  Fælles ekstern politik og sikkerhedpolitik og EU's udvidelse    167.822/ændr.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr. Titel           PE nr. Dato Sprog 
 
31  Sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og EU's udvidelse     167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og EU's udvidelse   167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet og udvidelsen af EU       167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Den Økonomiske og Monetære Union og udvidelsen af EU     167.962/ændr.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitikken og udvidelsen af EU       167.963/ændr.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 og tiltrædelsesprocessen af EU      168.008/ændr.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Udvidelsen og de eksterne økonomiske relationer      168.062/ændr.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  EP's rolle i forbindelse med EU's udvidelse      168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  De sociale aspekter i forbindelse med EU's udvidelse     168.115/ændr.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Den nukleare sikkerhed i de central- og østeuropæiske ansøgerlande    168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Offeltlighedens holdning til udvidelsen i medlemsstaterne og ansøgerlandene   168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Det russiske mindretal i de baltiske lande       168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitikken og EU's udvidelse       168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitikken og EU's udvidelse       168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Alle yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: E. Deguffroy, Luxembourg, SCH bureau 602, tél. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

Taskforcen"Udvidelset", Bruxelles, LEO 06D119, tél. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Taskforcen "Udvidelse", Strasbourg, IP2 447, tél. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I. RESUMÉ 
 
Estland gør stadige fremskridt, mens landet fortsætter tiltrædelsesforhandlingerne med EU. Ved 
afslutningen af det portugisiske formandskab vil forhandlingerne være i gang om alle 31 kapitler. 
 
Indenrigspolitisk bekræftede lokalvalgene stort set tendenserne fra parlamentsvalget. 
Centrumpartiet fik flest pladser, men havde svært ved at finde allierede. I Riigikogu blokerede 
oppositionen parlamentets arbejde på grund af lovforslaget om tilbagegivelse af ejendom. 
Blokaden blev først ophævet, efter at der var opnået enighed om at suspendere behandlingen af 
lovforslaget. Ændringer af sproglovgivningen vil sandsynligvis blive behandlet senere i år. 
 
 
 
II.  DEN POLITISKE SITUATION 
 
a) Den nyere historie 
 
Estlands historie har været præget af invasioner, og landet er gennem tiderne blevet styret af de 
fleste af sine nabolande. I slutningen af det 13. århundrede herskede de germanske riddere af den 
teutonske orden. Den russiske zar Ivan den Grusommes invasion i 1558 destabiliserede området, 
hvilket førte til Estlands indlemmelse i Sverige. Først da zar Peter den 1. (den Store) sejrede over 
Sverige i 1721, blev Estland en del af det russiske imperium i overensstemmelse med Nystad-
traktaten. Den tiltagende urbanisering i det 19. århundrede skubbede det tilbageværende tyske 
aristokrati ud af hovedstaden, Tallinn, hvilket gav Estland en national identitetsfølelse. 
 
Efter tre år med reelt selvstyre efter den russiske revolution i 1917 opnåede Estland fuld 
selvstændighed som følge af Tartu-traktaten, som blev undertegnet med det post-revolutionære 
Rusland i 1920. Derpå fulgte en kort periode med liberalt demokrati, som endte i 1934, da 
premierministeren, Konstantin Pats, med et ublodigt kup indførte et autoritært styre. Estland blev 
med magt annekteret af Sovjetunionen i 1940 med Tysklands billigelse i medfør af den 
hemmelige Molotov-Ribbentrop-pagt af august 1939. Et pseudovalg fulgte, og det nyvalgte 
parlament erklærede den 6. august Estland for en sovjetisk republik. I juli 1941 blev Estland 
besat af de tyske styrker på vej til Moskva, men Sovjetunionen overtog i august 1944 igen 
kontrollen over republikken, da den røde armé standsede den nazistiske fremrykning. Der skete 
en hurtig industrialisering af samfund, industri og infrastruktur, og såvel industri som landbrug 
indgik i den sovjetiske økonomiske plan. Politisk modstand blev slået ned, og Estlands 
kommunistiske parti (EKP) havde fuld kontrol over alle regeringsmæssige og administrative 
strukturer. 
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En mere tolerant politisk atmosfære opstod i slutningen af 1980’erne, da den daværende 
sovjetiske præsident, Mikhail Gorbatjov indførte perestroika- og glasnost-politikken for at give 
den centrale planøkonomi et nyt opsving. Grupper, der gik ind for selvstændighed, kom frem i 
Estland, navnlig Den Estiske Folkefront (EFF) og det radikale estiske nationale 
selvstændighedsparti. Selv EKP fulgte med strømmen. Estlands Øverste Sovjet erklærede landet 
suverænt den 16. november 1988 og opfordrede i februar 1990 de sovjetiske myndigheder til at 
indlede forhandlinger, der skulle sikre Estlands uafhængighed af Sovjetunionen. Efter et valg i 
marts 1990 overtog EFF og andre nationalistiske grupper kontrollen med regeringsstrukturerne. 
Estland erklærede sig fuldt uafhængigt den 20. august 1991 efter det mislykkede kup mod 
Gorbatjov i Moskva, og de sovjetiske myndigheder anerkendte uafhængigheden den 6. 
september 1991. 
 
 
b)  Institutioner 
 
Efter en overgangsperiode på to år, hvorunder Estland vendte tilbage til en mellemkrigs-
forfatning, blev en ny forfatning godkendt ved folkeafstemning den 28. juni 1992. Denne 
forfatning indebærer en forsamling med ét kammer (Riigikogu), bestående af 101 medlemmer, 
som vælges ved forholdstalsvalg. Partierne skal opnå mindst 5% af stemmerne for at blive 
repræsenteret i parlamentet, men kan indgå valgforbund i dette øjemed. Der er også mulighed for 
at være løsgænger. Den udøvende magt ligger hos Ministerrådet, som består af 
parlamentsmedlemmer fra det eller de partier, der deltager i regeringen. 
 
Statsoverhovedet er præsidenten, som i vidt omfang spiller en ceremoniel rolle. Imidlertid 
indbefatter hans beføjelser retten til at udnævne premierministeren, henvise lovgivningsforslag 
til parlamentet til fornyet behandling (og dermed forsinke gennemførelsen) samt erklære 
undtagelsestilstand. Præsidenten vælges ved hemmelig afstemning i Riigikogu for en fireårig 
periode og kan højst genvælges én gang. Den nuværende præsident, Lennart Meri, blev genvalgt 
i september 1996.  
 
Den dømmende magt er uafhængig, og dens beføjelser er fastlagt i forfatningen. Distriktsretter 
varetager retsplejen på lokalt plan. Estlands Højesteret er den højeste domstol i landet. Det vil 
kræve flere midler og en bedre ansvarsfordeling, hvis retsvæsenets kapacitet og ydeevne skal 
bringes op på det niveau, der kræves af Kommissionen, som i sin udtalelse af juli 1997 udtrykte 
betydelig tvivl med hensyn til Estlands nuværende muligheder for at gennemføre 
fællesskabsretten, uden dog at sætte spørgsmålstegn ved systemets integritet. 
 
Det seneste valg i Estland blev afholdt den 7. marts 1999. Centrum-Højre-Partiet under ledelse af 
tidligere premierminister Edgar Savisaar vandt flest mandater, men oppositionskoalitionen 
bestående af tre centrum-højre-partier, nemlig Reformpartiet, De Moderate og Pro Patria 
Unionen opnåede tilsammen et flertal. Den nye premierminister er Mart Laar fra Pro Patria 
Unionen. Resultaterne fremgår af den nedenstående oversigt: 
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Politiske partier % Mandater 

Koalitionspartiet 7,58 7 
Centrumpartiet 23,41 28 
Pro Patria Union 16,09 18 
Reformpartiet 15,92 18 
De Moderates Parti 15,21 17 
Landbrugerpartiet 7,27 7 
Det Forenede Folkeparti 6,13 6 
Andre 8,39 - 
 
c)  Den seneste udvikling 
 
i)  Lokalvalg 
Resultatet af lokalvalgene i oktober afspejlede det sædvanlige mønster af politiske alliancer, der 
sejrede over enkeltpartier. Selvom Centrumpartiet samlet set vandt det største antal pladser ud af 
de 11 partier, der deltog i valget, lykkedes det ikke partiet at finde partnere, som det kunne danne 
funktionsdygtige flertal med. Det betød af den regerende koalition bestående af Pro Patria Union, 
De Moderates Parti og Reformpartiet fik kontrollen med 13 af de 15 byråd. Valgdeltagelsen var 
så lav som 49,4% sammenlignet med 50,9% ved de foregående lokalvalg i 1996. I modsætning 
til parlamentsvalgene kunne ikke-estere også stemme, og to russiske alliancer, Folkets Valg og 
Folkets Tillid, deltog. I modsætning til ved parlamentsvalget kunne partierne opstille som 
alliancer. 
 
Hovedstaden, som tidligere blev styret af Centrumpartiet, gav det mest kontroversielle resultat. 
Centrumpartiet fik 21 pladser, Pro Patria 14, Reformpartiet 10, det pro-russiske Folkets Valg ni 
og Folkets Tillid fire, De Moderates Parti fire og Koalitionspartiet to. Hverken Centrumpartiet 
eller de regerende koalitionspartier med 28 pladser i alt fik det samlede flertal i det 64-pladser 
store byråd. Koalitionspartierne indgik imidlertid en aftale med Folkets Tillid og en løsgænger 
for at opnå et funktionsdygtigt flertal. Deres aftale er baseret på bekæmpelse af korruption i 
byen. 
 
I koalitionsaftalen blev borgmesterposten reserveret til Pro Patria. Partiets kandidat, 
indenrigsminister Juri Mois, opnåede ikke flertal ved første afstemningsrunde, men blev valgt i 
anden runde, der blev afholdt umiddelbart efter. Centrumpartiet hævder, at dette var ulovligt, og 
har bedt domstolene annullere udnævnelsen. I mellemtiden er Juri Mois, der tidligere trådte 
tilbage som indenrigsminister, blevet erstattet af Tarmo Loodus, der er medlem af Pro Patria og 
viceborgmester i Viljandi. 
 
ii) Blokering af arbejdet i Riigikogu 
Repræsentanter for alle grupperinger i Riigikogu enedes om at standse behandlingen af 
lovforslaget om tilbagegivelse af ejendom og dermed løse op for den blokade, parlamentet har 
været ramt af i ugevis. Der opnåedes bred enighed om at fortsætte det parlamentariske arbejde, 
mens behandlingen af lovforslaget, der havde gennemgået to behandlinger, vil blive videreført 
på et senere tidspunkt. 
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Arbejdet i Riigikogu havde praktisk taget været sat i stå siden den 16. februar, hvor oppositionen 
begyndte at blokere parlamentets arbejde for at forhindre vedtagelsen af ændringsforslag til 
loven om tilbagegivelse af og kompensation for tyske emigranters ejendom. I de følgende uger 
lykkedes det ikke Riigikogu at behandle nogen af de 19 lovforslag på dagsordenen på grund af 
oppositionens forhalingstaktik. Det gik blandt andet ud over forslaget om ændring af loven om 
militærtjeneste, som ventedes vedtaget inden uafhængighedsdagen. 
 
Lovforslaget om tilbagegivelse af ejendom vedrører omkring 200 personer, der emigrerede til 
Tyskland i 1941. Oppositionen hævder, at disse personer ikke har ret til den pågældende 
ejendom, da de allerede dengang modtog erstatning fra den tyske regering. Samtidig i februar 
måned indledte den offentlige anklager en straffesag med påstand om, at det var ulovligt, at 
bystyret i Tallinn gav ejendom tilbage til tyske emigranter. Tilbagegivelsen af eller erstatningen 
for ejendom til emigranterne skal reguleres gennem en aftale mellem to lande, men der er endnu 
ikke underskrevet nogen aftale mellem Estland og Tyskland. 
 
iii) Direkte valg til præsidentposten 
Et forsøg på at indføre direkte valg til præsidentposten blev afvist af parlamentet (Riigikogu), 
som i øjeblikket vælger landets præsident. 44 stemte imod og 36 for. Lovforslaget om 
forfatningsændringen blev fremsat af Centrumpartiet, hvis ambitiøse leder Edgar Savisaar, er en 
af de førende kandidater til posten. De Moderates Parti, hvis leder Andres Tarrand også har 
ambitioner om præsidentposten, støtter ændringen. Begge partier har gennemført en kampagne 
for ændringen – og for deres kandidat til præsidentposten – under lokalvalgene i oktober. Ifølge 
den seneste meningsmåling gik 71% af de adspurgte vælgere ind for direkte valg, og 17% 
støttede Andres Tarrand og Edgar Savisaar. De Moderates Partis koalitionspartnere var 
imidlertid imod ændringen og fremførte under debatten, at der ikke burde foretages 
enkeltstående ændringer af forfatningen. Parlamentet forkastede ligeledes et forslag om at sætte 
spørgsmålet til folkeafstemning. 
 
iv)  Sproglovgivning 
 
Det forberedende arbejde med at bringe den estiske sproglovgivning i overensstemmelse med 
Den Europæiske Unions henstillinger er allerede gået i gang, men for indeværende planlægger 
Estland at nøjes med at lempe nogle af regeringens dekreter. 
 
Repræsentanter for udenrigsministeriet og statsministeriet samt parlamentsmedlemmet Mart Nutt 
mødtes med ministeren for etniske anliggender Katrin Saks for at drøfte ændringer af 
sproglovgivningen. Hvis sproglovgivningen skal ændres, bliver der ikke tale om større ændringer 
ifølge parlamentsmedlemmet Mart Nutt, som er medlem af parlamentets udvalg om europæiske 
anliggender. Samtidig ville man foretage en sammenligning mellem den estiske og den lettiske 
sproglovgivning. Arbejdsgruppen ventes at fremsætte sine forslag til en løsning på problemet 
inden påske. 
 
Fra udenrigsministeriet understreger man ligeledes, at den estiske sproglovgivning skal ændres. 
”I lighed med andre love må den estiske sproglovgivning ikke være i uoverensstemmelse med 
EU’s bestemmelser, og nogle af de nuværende tvivlsomme punkter skal fjernes for at opnå 
dette”, sagde udenrigsministerens pressesekretær Taavi Toom. Europa-Kommissionens kritik 
skyldtes navnlig frygten for begrænsninger af EU-borgeres muligheder for at drive forretning i 
Estland på grund af sprogkravene. 
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EU har udnævnt behovet for at bringe den estiske sproglovgivning i overensstemmelse med 
Unionens krav som en af de kortsigtede prioriteringer for optagelsesforhandlingerne. I et dekret 
af 27. juli 1999 om gennemførelsen af sproglovgivningen indførtes kravet om sprogfærdigheder 
på estisk, i øjeblikket kun for ansatte i den offentlige sektor. 
 
III. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
a) Resumé 
  
Siden Estland blev uafhængigt i 1991, har det konstant fulgt en stærkt markeds- og 
stabilitetsorienteret økonomi- og finanspolitik, som indebærer en åben toldfri handelspolitik, fuld 
konvertibilitet for transaktioner på de løbende poster og kapitalposterne, et valutaråd, som har 
bundet vekselkursen for den estiske kroone (EEK) til D-mark, og et aktivt privatiseringsprogram, 
der har resulteret i, at så godt som alle statsejede virksomheder nu er privatejede. Kombinationen 
af en konservativ finanspolitik og en stærk vilje til strukturreformer har skabt gode betingelser 
for et hurtigt opsving (væksten indledtes i 1995) og en faldende inflation. Imidlertid faldt BNP 
en smule i 1999, navnlig på grund af den økonomiske krise i Rusland, men væksten ventes at 
vende tilbage i 2000 og 2001. 
 
b)  Nuværende situation 
 
1999-budgettet, hvor årets resultat blev et underskud på omkring 3,2% af BNP, markerede et 
farvel til Estlands normalt forsigtige holdning til finanspolitiske indgreb. En af årsagerne var 
vanskelighederne med at forudsige omfanget af den russiske krises betydning for Estlands 
økonomi; men den tidligere regerings populistiske initiativer og urealistiske forudsigelser i 
valgkampen forud for parlamentsvalget i marts 1999 bidrog ligeledes til underskuddet. 2000-
budgettet er baseret på mere realistiske antagelser, men regeringen løber ikke desto mindre en 
stor risiko ved at afskaffe virksomhedsbeskatningen på geninvesterede indtægter i midten af 
2000. Regeringens evne til at udligne de mistede indtægter fra virksomhedsbeskatningen 
afhænger af, om der sker et opsving i økonomien, der kan føre til stigende indtægter fra 
personbeskatningen, et opsving inden for handel, der kan give øgede toldindtægter, samt en 
stigende afhængighed af forbrugsbeskatning, hvilket igen afhænger af stigende vækst. 
 
i) Prognoser 
 
Efter et skuffende 1999 ventes der en stabil vækst i økonomien, og BNP ventes at stige med 4% i 
2000 og 5% i 2001. Nedgangen synes at have nået et lavpunkt medio 1999, idet BNP i faste 
priser steg med 0,2% i tredje kvartal sammenlignet med året før. Ikke desto mindre skønnes det, 
at BNP er faldet med 0,5% i 1999. Opsvinget er fremkaldt af detailhandelen, transport og 
kommunikation samt industrien. En stigning i tredje kvartal inden for detail- og engroshandelen, 
der tegner sig for den største del af Estlands BNP, på 4,5% i forhold til året før, er tegn på, at 
forbrugerefterspørgslen er i bedring. Det næststørste område, transport og kommunikation, steg 
med 6,8% i tredje kvartal i forhold til året før, mens det tredjestørste område, 
fremstillingsindustrien, begyndte at stige i september-oktober. Selv den kriseramte byggesektor, 
som er yderst følsom over for de økonomiske forventninger, har i det mindste oplevet en 
opbremsning af faldet i produktionen. 
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ii) Landbrug 
 
I modsætning til de øvrige økonomiske sektorer ventes nedgangen af fortsætte inden for 
landbruget. Trods indførelsen af forskellige afgifter viser den nuværende regering ingen tegn på 
at ville give denne sektor nogen positiv forskelsbehandling. Regeringen har indrømmet, at 
landbrugsproduktionen faldt mere i Estland end i resten af Central- og Østeuropa, mens 
landbrugsstøtten i Estland er blandt de laveste i OECD-landene. Midt i 1999 var landbrugets 
bidrag til BNP allerede faldet til 3% i forhold til 17% i 1988, og i et land, hvor omkring to 
tredjedele af befolkningen bor i byerne, er der ikke den samme folkelige støtte til landbruget som 
andre steder i Østeuropa. Det er meget sigende, at den eneste betydningsfulde, fremtidige 
investering i denne sektor vil komme fra særlige EU-midler til brug forud for tiltrædelsen. 
 
iii) Handelsunderskud 
 
Efterhånden som økonomien bedres i 2000-01, ventes handelsunderskuddet at vokse som følge 
af en stigende import af kapitaludstyr som maskiner, der skal opfylde behovet hos en 
overgangsøkonomi, der har råd til at modernisere. De udenlandske direkte investeringer vil 
ligeledes bidrage til den voksende importregning. Det ventede økonomiske opsving i Rusland 
ventes også at sætte skub i eksporten af visse varer, navnlig fødevarer, dog ikke i samme omfang 
som før august 1998, da rublen er langt svagere i forhold til den estiske kroon. Den største 
hindring for eksport til Rusland er den dobbelte told på varer fra Estland, og det er stadig uklart, 
hvorvidt Estlands nylige indtræden i WTO vil tvinge Rusland til at opgive sine toldmure (se 
nedenfor). 
 
Sammenfattende prognose (EIU) 
(årlig %-vis ændring medmindre andet angivet )  
 

                                         1998(a)   1999(b)  2000(c)   2001(c) 
 
Realvækst i BNP                               4,0 - 0,5       4,0 5,0 
Faste bruttoinvesteringer                      8,1       -10,0  5,0          7,0 
Forbrugerprisinflation (gns.)                 8,2          3,4       3,5          5,3 
Vareeksport fob (USD mio.)                         2.690      2.531      3.013       3.622 
Vareimport cif (USD mio.)                         -3.805   -3.385    -4.066   -4.907 
Betalingsbalance (USD mio.)                   -478      -286      -372      -470 
Betalingsbalance (% af BNP)               -9,2         -5,3        -6,2         -7,0 
Industriproduktion     4,0   -4,0    5,0    8,0 
 

(a) Faktisk. (b) EIU-skøn. (c) EIU-prognoser. 
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iv) Landbrugshandel med EU 
 
Sidst i november 1999 efter tredje runde af forhandlingerne mellem Estland og Europa-
Kommissionen om landbrugsprodukter accepterede Kommissionen at fjerne nogle af de 
eksisterende restriktioner på salg af estiske varer til EU. Dette indebærer afskaffelsen af alle 
restriktioner på import af kaffe, visse krydderier, champignons og andre varer, der i øjeblikket 
pålægges en 10% importtold. Tolden på visse andre varer, der i øjeblikket er underlagt 
kvoteaftaler, for eksempel svinekød, fjerkræ, ost og æbler, afskaffes ligeledes, mens EU selv vil 
fjerne den støtte, der udbetales ved eksport af disse varer. EU oversvømmede de central- og 
østeuropæiske markeder med kraftigt subventioneret svinekød i starten af 1999 efter 
sammenbruddet på det centrale russiske marked, og det vakte stor harme hos de lokale 
landmænd og førte til voksende EU-fjendtlige følelser i hele regionen. EU har også accepteret at 
øge Estlands kvoter for visse produkter, blandt andet visse mælkeprodukter, honning, syltede 
kålprodukter, havre og bær. 
 
c) WTO-medlemskab 
 
I november 1999 blev Estland det 135. medlem af Verdenshandelsorganisationen og det tredje 
medlem fra det tidligere Sovjetunionen efter Letland og Republikken Kirgistan. 
 
I henhold til WTO-aftalen har Estland accepteret at sænke importtolden til 0-10% på de fleste 
industrivarer og til 15-45% på de fleste landbrugsvarer. Inden 2003 skal Estland lade 
udenlandske virksomheder byde på mellembys og international telekommunikation, både på 
mobil- og fastnet, samt på finansielle, turistrelaterede, uddannelsesmæssige og miljømæssige 
tjenesteydelser. En af de første fordele ved WTO-medlemskabet bliver måske, at Rusland må 
afskaffe den dobbelte straftold, som landet opkræver på importvarer fra Estland. Rusland har 
meddelt, at landet ikke vil anvende høje toldsatser over for WTO-medlemmer. 
 
d) Handelspartnere 
 
Som i tidligere år var Estlands vigtigste handelspartner i 1998 i Finland, der stod for 23% af 
importen og 19% af eksporten. Rusland beholdt sin vigtige position (11% af importen og 13% af 
eksporten), men har fået mindre betydning efter landets monetære krise. Andre betydningsfulde 
handelspartnere var Tyskland (11% og 6%), Sverige (9% og 17%), Japan og USA (hver med 5% 
af importen) og Letland (9% af eksporten). 
 
 
IV. FORBINDELSER MED EU 
 
a) Kommissionen 
 
Kommissionen offentliggjorde den 13. oktober 1999 den anden periodiske rapport om Estlands 
fremskridt mod tiltrædelse. I konklusionerne nævnes, at Estland opfylder de politiske 
Københavnskriterier. Vedtagelsen af sprogloven, der begrænser ikke-estisk talende personers 
adgang til det politiske og økonomiske liv, er et tilbageskridt og bør ændres. Kommissionen vil i 
mellemtiden nøje følge lovens gennemførelse for at undersøge, hvilken indvirkning den vil have 
i praksis. Opmærksomheden bør også rettes imod bekæmpelse af korruption. 
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Ifølge konklusionerne er Estland en fungerende markedsøkonomi, hvor markedskræfterne fuldt 
ud opfylder deres rolle. Landet bør være i stand til at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne inden for EU på mellemlang sigt under forudsætning af, at det gennemfører de 
resterende vigtige strukturreformer. 
 
Ifølge konklusionerne er den makroøkonomiske stabilitet øget. De tidligere store eksterne 
uligevægte er blevet mindre, og stigningen i udlandsgælden er blevet bremset. Selvom 
budgetunderskuddet steg kraftigt, er der blevet truffet foranstaltninger for at rette op på dette. 
Der er gjort fremskridt med at omstrukturere og konsolidere den finansielle sektor, samtidig med 
at landet fortsat har tiltrukket udenlandske direkte investeringer i stort omfang. Til trods for 
opbremsningen i EU's økonomi har Estland fortsat med at øge sin eksport til Den Europæiske 
Union. 
 
I konklusionerne anbefales, at gennemførelsen af de resterende strukturreformer bør prioriteres, 
navnlig en gennemskuelig omstrukturering af olieskifersektoren, færdiggørelse af pensions- og 
sundhedsreformerne og styrkelsen af tilsynet med den finansielle sektor. Hastigheden for 
privatisering af jordbesiddelser bør fremskyndes navnlig for at fremme udviklingen af 
landbruget. Investering i infrastruktur og udvikling af arbejdsstyrkens kvalifikationer bør 
fortsættes således, at produktivitetsvæksten kan opretholdes på lang sigt og tiltrække 
udenlandske direkte investeringer. Streng kontrol med offentlige udgifter på mellemlang sigt er 
nødvendig for at drage de fulde fordele af de foreslåede reformer inden for skattepolitikken, den 
offentlige forvaltning og sundhedssektoren. 
 
Ifølge konklusionerne har Estland fortsat sin tilnærmelse inden for det indre marked på stabil vis, 
men langsomt, navnlig med hensyn til intellektuel ejendomsret og databeskyttelse, fri 
bevægelighed for varer og tilsyn med statsstøtte. Med hensyn til den nye og samlede strategi for 
certificering og standardisering har mangelen på menneskelige ressourcer forsinket reformen. 
Der er også behov for en betydelig indsats inden for statsstøtte. Der er blevet konstateret store 
fremskridt inden for energi- og transportsektoren, hvor tilnærmelsen af lovgivningen og 
liberaliseringen er blevet udvidet. Den gennemskuelige omstrukturering af olieskifersektoren bør 
imidlertid være en prioritet såvel som den fiskale harmonisering inden for vejtransporten. Evnen 
til at håndhæve Fællesskabets regelsæt på miljøområdet hænger sammen med den 
finansieringsplan for investeringer, der stadig mangler. 
 
I konklusionerne nævnes det, at selvom der er opnået nogle fremskridt inden for landbrug, fiskeri 
og regionaludvikling, er der behov for en betydelig indsats for at etablere de nødvendige 
institutionelle strukturer og udvikle kapaciteten til at forvalte midler. Forsinkelser på toldområdet 
giver anledning til bekymring. Der er brug for en betydelig indsats inden for toldkodeksen og 
toldsatser og kapacitetsopbygning. Estland har fulgt de fleste af henstillingerne i rapporten fra 
1998 inden for retlige og indre anliggender, hvor indsatsen bør opretholdes, navnlig med hensyn 
til politiet. 
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Ifølge konklusionerne har Estland samlet fortsat med at gøre fremskridt med i højere grad at 
tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets regelværk. Der har været begrænsede fremskridt med 
at forbedre administrationens og retsvæsenets kapacitet, hvor tiltrædelsespartnerskabets 
kortsigtede prioriteringer kun delvist er blevet opfyldt. Det er stadig vanskeligt at rekruttere og 
beholde kvalificeret personale, hvilket bevirker, at kapacitetsopbygningen forsinkes, og dette bør 
prioriteres både i forbindelse med budgettet og ansættelse af personale for at rette op på 
situationen. Der bør gøres en betydelig indsats i denne forbindelse, navnlig hvad angår den frie 
bevægelighed for varer, statsstøtte, landbrug, told, regionalpolitik, miljø, finanskontrol og det 
sociale område. 
 
b) Europa-Parlamentet 
 
Parlamentet vedtog i april 1999 en beslutning om Kommissionens periodiske rapport om 
Estlands fremskridt mod tiltrædelse (A4-0149/99). I sin beslutning glædede Parlamentet "sig 
over ændringerne af statsborgerskabsloven, der vedtoges i december 1998, og som bragte 
Estlands love i overensstemmelse med OSCE-standarder, og noterer sig det vigtige bidrag, som 
den nye statsborgerskabslov vil yde til den yderligere integration af de estisk- og russisksprogede 
i dette multikulturelle og multietniske samfund". Parlamentet understregede også, at "EU lægger 
stor vægt på at skabe sikre eksterne grænser". 
 
Det fjerde møde i det blandede parlamentariske udvalg EU-Estland fandt sted i Bruxelles den 30. 
november 1999. I konklusionerne hedder det blandt andet, at det blandede parlamentariske 
udvalg: 
 
- bemærkede med tilfredshed, at i henhold til Kommissionens periodiske rapport om 

Estland fra 1999 er det nationale program for indførelse af acquis communautaire 
grundlæggende i overensstemmelse med kravene i EU’s forberedelser til udvidelsen, og 
at landet derfor fik en positiv bedømmelse af Kommissionen; 

- hilste det velkommen, at Estland har fortsat med at anvende Europaaftalen korrekt og 
bidrage til, at de forskellige fælles institutioners kan fungere gnidningsløst; 

- erindrede om, at Estland opfylder de politiske Københavnskriterier; bemærkede, at 
sproglovgivningen ikke har til formål at begrænse ikke-estisk talendes adgang til det 
politiske og økonomiske liv; erkendte den enestående situation i Estland med hensyn til 
den etniske sammensætning og historiske baggrund for dette spørgsmål; 

- glædede sig over Estlands fremskridt på energiområdet, men understregede behovet for at 
fortsætte tilpasningen af bestemmelserne inden for energisektoren med EU-
bestemmelserne; 

- tilskyndede Estland til at fortsætte den gradvise tilnærmelse af visalovgivning og –praksis 
med den tilsvarende lovgivning og praksis i EU; 

- glædede sig over Estlands bestræbelser på at bidrage til regional stabilitet gennem en 
politik for godt naboskab og regionalt samarbejde i Østersøområdet; 

- udtrykte håb om, at Rådet på Helsinki-topmødet i december – med en styrkelse af 
Kommissionens rapport – vil træffe vigtige beslutninger vedrørende udvidelsen både om 
en yderligere tidsplan for tiltrædelsesforhandlingerne og en udvidelse af emneområderne 
for forhandlingerne. 
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c) Rådet 
 
Tiltrædelsesforhandlingerne med Estland blev indledt i marts 1998. Man har hidtil indledt 
forhandlinger om 25 af de 31 kapitler, og det ventes, at de resterende seks vil blive indledt under 
det portugisiske formandskab. I øjeblikket er der ikke behov for yderligere forhandlinger for otte 
kapitlers vedkommende. 
 
På topmødet i Helsinki den 10.-11. december 1999 drøftede Det Europæiske Råd fremskridtene 
med hensyn til udvidelsen. I formandskabets konklusioner understregede Det Europæiske Råd 
”på ny betydningen af den udvidelsesproces, der blev indledt i Luxembourg i december 1997, for 
stabiliteten og velfærden i hele Europa. En effektiv og troværdig udvidelsesproces må fastholdes. 
 
Det Europæiske Råd bekræfter, at tiltrædelsesprocessen er en inklusiv proces, som nu omfatter 
13 kandidatlande inden for en fælles ramme. Kandidatlandene deltager i tiltrædelsesprocessen på 
lige fod. De skal dele Den Europæiske Unions værdier og mål som fastsat i traktaterne. Desuden 
understreger Det Europæiske Råd på ny, at overholdelse af de politiske kriterier, som blev fastsat 
af Det Europæiske Råd i København, er en betingelse for at kunne indlede 
tiltrædelsesforhandlingerne, og at overholdelse af alle Københavnskriterierne er grundlaget for 
tiltrædelse af EU. 
 
EU har afgivet det klare politiske løfte, at den vil gøre sit yderste for at afslutte 
regeringskonferencen om institutionelle reformer, som herefter skal ratificeres, i december 2000. 
Når resultaterne af denne konference er ratificeret, bør EU være klar til at modtage nye 
medlemsstater fra udgangen af 2002, så snart de har vist, at de er i stand til at påtage sig de 
forpligtelser, der følger med et medlemskab, og forhandlingsprocessen er afsluttet med et 
positivt resultat. 
 
Kommissionen har foretaget en ny detaljeret gennemgang af kandidatlandenes fremskridt. Denne 
gennemgang viser, at der er sket fremskridt hen imod opfyldelse af tiltrædelseskriterierne. Da der 
fortsat er vanskeligheder inden for visse sektorer, tilskyndes kandidatlandene samtidig til at 
fortsætte og øge deres indsats for at opfylde tiltrædelseskriterierne. Det fremgår, at nogle 
kandidatlande ikke vil kunne opfylde alle Københavnskriterierne på mellemlang sigt. Det er 
Kommissionens hensigt at aflægge rapport til Rådet i begyndelsen af 2000 om de fremskridt, 
som visse kandidatlande har gjort med hensyn til at opfylde de økonomiske kriterier, der blev 
fastlagt i København. De næste regelmæssige fremskridtsrapporter vil blive forelagt i god tid 
inden Det Europæiske Råd i december 2000. 
 
Det Europæiske Råd understreger på ny betydningen af høje standarder for nuklear sikkerhed i 
Central- og Østeuropa. Det opfordrer Rådet til at overveje, hvordan spørgsmålet om nuklear 
sikkerhed kan gribes an inden for rammerne af udvidelsesprocessen i overensstemmelse med de 
relevante rådskonklusioner. 
 
Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed det store arbejde, der er gjort, og de fremskridt, 
der er opnået i tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske 
Republik og Slovenien. 
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Under forhandlingerne vil hvert enkelt kandidatland blive vurderet på grundlag af sine egne 
resultater. Dette princip gælder både i forbindelse med indledningen af forhandlingerne om de 
forskellige kapitler og under selve forhandlingsforløbet. For at fastholde tempoet i 
forhandlingerne bør omstændelige procedurer undgås. De kandidatlande, der nu er inddraget i 
forhandlingsprocessen, vil have mulighed for inden for en rimelig periode at indhente de lande, 
der allerede er i gang med forhandlingerne, hvis de har gjort tilstrækkeligt store fremskridt i 
deres forberedelser. Fremskridtene i forhandlingerne skal følges af fremskridt med hensyn til 
indarbejdelsen af gældende fællesskabsret i lovgivningen og den faktiske gennemførelse og 
håndhævelse deraf.” 

 
*  *  * 
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