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De door de Task force "Uitbreiding" van het Secretariaat van het Europees Parlement opgestelde briefings hebben als doel een systematisch en beknopt overzicht te geven van de 
stand van de besprekingen inzake verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie, evenals de standpunten ter zake van de lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese 
instellingen. De briefings zullen worden bijgewerkt aan de hand van de tijdens de onderhandelingen geboekte vooruitgang. Reeds verschenen:  
 
Nummer Titel PE nr. DatumTalen 
 
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.5 21.10.99alle 
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU 167.296/rev.2 01.02.99alle 
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.297/rev.2 26.02.99alle 
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU 167.335/rev.3 18.10.99alle 
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev.3 01.07.99alle 
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev.3 11.10.99alle 
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev.2 17.06.99alle 
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev.2 18.11.99alle 
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531/rev.2 11.11.99alle 
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev.2 27.09.99alle 
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev.2 12.01.99alle 
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev.3 25.10.99alle 
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev.2 20.08.99alle 
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734/rev.2 25.10.99alle 
15 De institutionele aspecten van de uitbreiding van de EU 167.299/rev.1 21.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
16 De controle en bescherming van de financiën van de EU in het licht van de uitbreiding 167.330 09.03.98DE-EN-ES-FR-IT 
17 Het milieubeleid en de uitbreiding van de EU 167.402 23.03.98DE-EN-ES-FR-IT 
18 De Europese Conferentie en de uitbreiding van de EU 167.410 03.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
19 De begrotingsaspecten van de uitbreiding van de EU 167.581 12.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
20 Democratie en eerbied voor de mensenrechten in het proces van uitbreiding van de EU 167.582 01.04.98DE-EN-ES-FR-IT 
21 De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang 167.584 08.05.98DE-EN-ES-FR-IT 
22 Statistische bijlage over de uitbreiding van de EU 167.614/rev.6 13.10.99EN 
23 De juridische problemen van de uitbreiding van de EU 167.617 19.05.98DE-EN-ES-FR-IT 
24 De pretoetredingsstrategie voor de uitbreiding van de EU 167.631 17.06.98DE-EN-ES-FR-IT 
25 Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en de uitbreiding van de EU 167.690/rev.1 30.03.99DE-EN-ES-FR-IT 
26 De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de EU 167.735 14.07.98DE-EN-ES-FR-IT 
27 De uitbreiding van de EU en de landbouw 167.741 03.09.98DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev.1 08.03.99alle 
29 Uitbreiding en visserij 167.799 12.10.98alle 
30 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 167.822/rev.1 26.07.99DE-EN-ES-FR-IT 



 

 4 PE 167.409/rév.3 

Nummer Titel PE nr. DatumTalen 
 
31 Veiligheid en defensie en de uitbreiding van de Europese Unie 167.877 30.10.98DE-EN-ES-FR-IT 
32 De Europese Economische Ruimte (EER) en de uitbreiding van de Europese Unie 167.887 17.11.98DE-EN-ES-FR-IT 
33 Het PHARE-programma en de uitbreiding van de Europese Unie 167.944 04.12.98DE-EN-ES-FR-IT 
34 De Economische en Monetaire Unie (EMU) en de uitbreiding van de Europese Unie 167.962/rev.1 20.10.99DE-EN-ES-FR-IT 
35 Het industriebeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 167.963/rev.1 24.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 en de uitbreiding van de EU 168.008/rev.1 10.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
37 De uitbreiding en de externe economische betrekkingen 168.062/rev.1 08.09.99DE-EN-ES-FR-IT 
38 De rol van het Europees Parlement in de uitbreiding 168.065 27.01.99DE-EN-ES-FR-IT 
39 De sociale aspecten van de uitbreiding van de EU 168.115/rev.1 01.07.99DE-EN-ES-FR-IT 
40 Nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen van Midden- en Oost-Europa 168.257 22.03.99DE-EN-ES-FR-IT 
41 De publieke opinie en de uitbreiding in de EU-lidstaten en de kandidaat-landen 168.296 22.04.99DE-EN-ES-FR-IT 
42 De Russische minderheid in de Baltische staten en de uitbreiding van de EU 168.307 03.05.99DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energiebeleid en de uitbreiding van de EU 168.394 10.06.99DE-EN-ES-FR-IT 
44 Het vervoerbeleid en de uitbreiding van de EU 168.459 28.07.99DE-EN-ES-FR-IT 
45 De nationale parlementen en de uitbreiding van de EU 168.571 10.11.99DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
 
 
Bovengenoemde briefings zijn verkrijgbaar bij: 

Mevrouw E. Deguffroy, Luxemburg, gebouw SCH 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task Force "Uitbreiding", Brussel, gebouw LEO 06D119, tel.: (32) 2 284 2381 / fax: (32) 2 284 4984 
Task Force "Uitbreiding", Straatsburg, gebouw IP2 447, tel.: (33) 3 8817-4408 / fax: (33) 3 8817-9059 
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I. SAMENVATTING 
 
Estland blijft gestadig vorderingen maken terwijl het de toetredingsonderhandelingen met de EU 
voortzet. Tegen het einde van het Portugese voorzitterschap zullen de onderhandelingen over alle 31 
hoofdstukken zijn geopend. 
 
Op binnenlands vlak hebben de gemeenteraadsverkiezingen de grote trends bevestigd die uit de 
algemene verkiezingen naar voren waren gekomen. De Centrumpartij behaalde het meeste aantal 
zetels, maar had het vervolgens niet gemakkelijk om bondgenoten te vinden. In de Riigikogu 
blokkeerde de oppositie de parlementaire werkzaamheden over de voorgestelde wet op de teruggave 
van onroerend goed. Er kwam pas een einde aan de impasse nadat was overeengekomen deze wet 
voorlopig in de ijskast te zetten. Later op het jaar zullen waarschijnlijk wijzigingen van de taalwet 
worden besproken. 
 
 
II. POLITIEKE SITUATIE 
 
a) Recente geschiedenis 
Estland werd in het verleden herhaaldelijk bezet en werd door de meeste van zijn buurlanden wel eens 
overheerst. Tegen het einde van de 13de eeuw maakte het deel uit van de landen van de Duitse ridders 
van de Teutoonse Orde. De invasie door de Russische tsaar Ivan de Verschrikkelijke in 1558 
destabiliseerde het gebied en leidde uiteindelijk tot de annexatie van Estland door Zweden. Pas toen 
tsaar Peter de Grote Zweden in 1721 overwon, werd Estland bij het Verdrag van Nystad een deel van 
het Russische keizerrijk. De toegenomen verstedelijking in de 19de eeuw dreef de overblijvende Duitse 
aristocraten uit de hoofdstad Tallinn en bracht in Estland een proces van nationaal bewustzijn op gang 
 
Na drie jaar van autonomie, volgend op de Russische revolutie in 1917, werd Estland volledig 
onafhankelijk uit hoofde van het Verdrag van Tartoe, dat in 1920 met het postrevolutionaire Rusland 
werd ondertekend. Er volgde een korte periode van liberale democratie, waaraan in 1934 een einde 
kwam toen premier Konstantin Pats via een bloedeloze coup een autoritair regime installeerde. In 
1940 werd Estland met geweld door de Sovjet-Unie geannexeerd, eigenlijk met het fiat van Duitsland 
overeenkomstig de bepalingen van het geheime Ribbentrop-Molotov-pact van augustus 1939. De 
vervalste verkiezingen resulteerden in een parlement dat Estland op 6 augustus tot een van de 
constituerende republieken van de Sovjet-Unie uitriep. Vanaf juli 1941 werd Estland bezet door de 
Duitse troepen, die naar Moskou oprukten, maar in augustus 1944 kwam het land weer in handen van 
de Sovjet-Unie toen het Rode Leger de opmars van de nazi’s terugsloeg. Samenleving, nijverheid en 
infrastructuur werden in snel tempo geïndustrialiseerd, waarbij zowel de industrie als de landbouw in 
het economische plan van de Sovjet-Unie werden opgenomen. Politieke dissidentie werd onderdrukt 
en de Communistische Partij van Estland (CPE) had alle structuren van de uitvoerende macht en de 
administratieve macht volledig in handen. 
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In de late jaren ’80 kwam een tolerantere politieke atmosfeer tot stand, toen de Russische president 
Michail Gorbatsjov een beleid van perestrojka en glasnost voerde om de centrale planeconomie 
nieuw leven in te blazen. Onafhankelijkheidsgezinde groeperingen traden op de voorgrond in Estland, 
met name het Volksfront van Estland (PFE) en de radicale Estlandse Nationale 
Onafhankelijkheidspartij. Zelfs de CPE ging met de stroom mee. De Estlandse opperste sovjet riep op 
16 november 1988 de soevereiniteit van het land uit en drong in februari 1990 bij de sovjetautoriteiten 
aan op onderhandelingen om de onafhankelijkheid van Estland van de Sovjet-Unie veilig te stellen. Na 
de verkiezingen van maart 1990 namen de PFE en andere nationalistische groeperingen het 
bestuursapparaat in handen. Op 20 augustus 1991, na de mislukte coup tegen Gorbatsjov in Moskou, 
verklaarde Estland zich volledig onafhankelijk van de USSR. De sovjetautoriteiten erkenden de 
onafhankelijkheid van het land op 6 september 1991. 
 
b) Instellingen 
Na een tweejarige overgangsperiode waarin Estland een grondwet uit het interbellum weer invoerde, 
werd op 28 juni 1992 een nieuwe grondwet bij referendum goedgekeurd. Het parlement, de 
Riigikogu, bestaat uit één kamer en telt 101 leden. De leden worden bij evenredige 
vertegenwoordiging gekozen waarbij de partijen een kiesdrempel van 5% dienen te halen, maar wel 
allianties kunnen aangaan om deze drempel te halen. De leden kunnen ook als onafhankelijken in het 
parlement zetelen. De uitvoerende macht berust bij de Raad van ministers, die bestaat uit 
parlementsleden van de regeringspartij of –partijen. 
 
Staatshoofd is de president, die een grotendeels ceremoniële rol heeft, maar toch verschillende 
bevoegdheden heeft waaronder het recht de premier te benoemen, wetgeving voor heroverweging 
naar het parlement terug te sturen en aldus de invoering van de wetgeving te vertragen, en de 
noodtoestand uit te roepen. De president wordt bij geheime stemming gekozen door de Riigikogu 
voor een ambtstermijn van vier jaar en kan maximaal twee opeenvolgende mandaten vervullen. De 
huidige president, Lennart Meri, werd in september 1996 herkozen. 
 
De rechterlijke macht is onafhankelijk en haar bevoegdheden zijn omschreven in de grondwet. Een 
stelsel van districtsrechtbanken staat in voor de rechtspleging op lokaal niveau. Het Nationale Hof is 
de hoogste rechterlijke instantie in Estland. Er zullen meer middelen en een betere toewijzing van 
verantwoordelijkheden nodig zijn om de gerechtelijke capaciteit en prestaties op te tillen tot het door 
de Europese Commissie vereiste niveau. In haar advies van juli 1997 stelde deze laatste de integriteit 
van het stelsel weliswaar niet ter discussie, maar uitte ze wel ernstige twijfels over het vermogen van 
Estland om de EU-wetgeving ten uitvoer te leggen. 
 
De recentste verkiezingen in Estland vonden op 7 maart 1999 plaats. De centrumrechtse partij, onder 
leiding van de voormalige premier Edgar Savisaar, verwierf de meeste zetels, maar de uit drie partijen 
bestaande centrumrechtse oppositiecoalitie (Hervormingspartij, Gematigden en Pro Patria Partij) 
verwierf een meerderheid. De nieuwe premier is Mart Laar van de Pro Patria Partij. De uitslagen 
waren: 
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Partij % stemmen aantal zetels 

Coalitiepartij  7,58  7 
Centrumpartij  23,41  28 
Pro Patria Partij  16,09  18 
Hervormingspartij  15,92  18 
Gematigden  15,21  17 
Plattelandspartij  7,27  7 
Verenigde Volkspartij  6,13  6 
Andere  8,39  - 
 
c) Recente ontwikkelingen 
i) Gemeenteraadsverkiezingen 
De uitslag van de in oktober gehouden gemeenteraadsverkiezingen vormde een weerspiegeling van 
het in Estland gebruikelijke patroon van politieke allianties die over de individuele partijen zegevieren. 
Hoewel de Centrumpartij het grootste aantal zetels behaalde van alle 11 partijen die aan de 
verkiezingen deelnamen, slaagde ze er niet in partners voor de vorming van een werkbare 
meerderheid te vinden. Het gevolg hiervan was dat de aan de macht zijnde coalitie van de Pro Patria 
Partij, de Gematigden en de Hervormingspartij in 13 van de 15 gemeenteraden de meerderheid 
haalde. De opkomst was met 49,4% nog lager dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 1996, 
toen 50,9% van de kiezers kwam opdagen. Anders dan bij de algemene verkiezingen mochten ook 
niet-staatsburgers aan de verkiezingen deelnemen en twee Russische allianties, de Keuze van het Volk 
en het Volkskartel stelden zich kandidaat, want electorale allianties van partijen waren bij deze 
verkiezingen toegelaten, wat evenmin het geval was bij de algemene verkiezingen. 
 
In de hoofdstad, die tot aan de verkiezingen door de Centrumpartij werd bestuurd, was de 
stembusuitslag het meest controversieel. De Centrumpartij behaalde 21 zetels, Pro Patria 14, de 
Hervormingspartij 10, de pro-Russische Keuze van het Volk 9 en het Volkskartel 4, de Gematigden 4 
en de Coalitiepartij 2. Noch de Centrumpartij, noch de aan het bewind zijnde coalitiepartijen, met 28 
zetels in totaal, behaalden dus een meerderheid in de 64 zetels tellende gemeenteraad. De 
coalitiepartijen ondertekenden een overeenkomst met het Volkskartel en een onafhankelijke om een 
werkbare meerderheid te kunnen vormen. De overeenkomst is gebaseerd op corruptiebestrijding in de 
stad. 
 
Volgens de coalitieovereenkomst zou de burgemeesterszetel naar Pro Patria gaan. De kandidaat van 
deze partij, Juri Mois, de minister van Binnenlandse Zaken, slaagde er niet in tijdens de eerste 
stemronde voldoende stemmen te halen. Tijdens de tweede ronde, die onmiddellijk na de eerste werd 
gehouden, had hij meer geluk. De Centrumpartij noemde de verkiezing onwettelijk en ging naar de 
rechtbank om de benoeming van de burgemeester ongeldig te laten verklaren. Ondertussen werd de 
heer Mois, die eerder ontslag nam als minister van Binnenlandse Zaken, vervangen door Tarmo 
Loodus, een lid van de Pro Patria Partij en loco-burgemeester van Viljandi. 
 
ii) Impasse in de Riigikogu 
Vertegenwoordigers van alle facties in de Riigikogu werden het erover eens de werkzaamheden met 
betrekking tot de wet op de teruggave van onroerend goed stil te leggen om een einde te maken aan 
de impasse waarin het parlement zich al weken bevond. Er werd een akkoord bereikt om het andere 
parlementaire werk voort te zetten, terwijl de werkzaamheden in verband met de omstreden wet, 
waarvan al twee lezingen achter de rug zijn, op een latere datum zullen worden hervat. 
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Het werk van de Riigikogu was in feite sinds 16 februari tot stilstand gekomen, toen de oppositie het 
parlementaire werk begon te blokkeren om te verhinderen dat de amendementen op de wet 
betreffende de teruggave van en de schadeloosstelling voor onroerend goed aan Duitse emigranten 
werden aangenomen. De week daarop kon de Riigikogu ingevolge vertragingsmanoeuvres van de 
oppositie geen van de 19 wetsontwerpen die op de agenda stonden behandelen. Een van deze 
wetsontwerpen was de gewijzigde wet op de militaire dienst, waarvan werd verwacht dat ze vóór 
onafhankelijkheidsdag aangenomen zou worden. 
 
De wet op de teruggave van onroerend goed heeft betrekking op ongeveer 200 personen die in 1941 
naar Duitsland emigreerden. De oppositie beweerde dat deze personen geen recht op de eigendom 
hebben, aangezien zij er destijds reeds door de Duitse regering voor werden vergoed. Nog in februari 
zette de openbare aanklager een strafrechtelijke procedure in over de vermeende onwettelijkheid van 
de teruggave van onroerend goed aan Duitse repatrianten door het gemeentebestuur van Tallinn. De 
teruggave van of schadeloosstelling voor eigendommen aan repatrianten moet worden geregeld door 
een overeenkomst tussen twee landen; er is ter zake echter nog geen overeenkomst tussen Estland en 
Duitsland ondertekend. 
 
iii) Rechtstreekse presidentsverkiezingen 
Een poging om rechtstreekse presidentsverkiezingen in te voeren strandde in het parlement. De 
Riigikogu, die momenteel de president kiest, verwierp het voorstel met 44 stemmen tegen en 36 voor. 
Het wetsontwerp tot wijziging van de grondwet werd ingediend door de Centrumpartij. Edgar 
Savisaar, de ambitieuze leider van de Centrumpartij, is een van de belangrijkste kandidaten voor het 
ambt. Het voorstel kreeg de steun van de Gematigden, wier leider Andres Tarrand ook presidentiële 
ambities koestert. Beide partijen voerden in oktober tijdens de lokale verkiezingen campagne voor de 
grondwetswijziging en voor hun kandidaat als de volgende president. Volgens een recente 
opiniepeiling zou 71% van de ondervraagde kiezers voor rechtstreekse verkiezingen zijn; 17% van 
hen steunde Tarrand en 15% Savisaar. De coalitiepartners van de Gematigden waren echter tegen de 
wijziging en voerden tijdens het debat aan dat de grondwet niet voor dergelijke accidentele 
wijzigingen vatbaar mag zijn. Het parlement verwierp tevens een voorstel om een referendum over de 
kwestie te houden. 
 
iv) Taalwet  
Het voorbereidende werk om de Estlandse taalwet in overeenstemming te brengen met de 
aanbevelingen van de Europese Unie is al begonnen, maar momenteel is Estland voornemens zich ter 
zake te beperken tot een versoepeling van enkele decreten. 
 
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de staatskanselarij, alsmede 
parlementslid Mart Nutt hebben een ontmoeting gehad met onderminister van Etnische 
aangelegenheden Katrin Saks om een wijziging van de taalwet te bespreken. Als er een wijziging van 
de taalwet nodig is, zal het volgens parlementslid Nutt, die deel uitmaakt van de parlementaire 
commissie voor Europese aangelegenheden, niet om grote wijzigingen gaan. De Estlandse taalwet zal 
tegelijkertijd met de Letlandse taalwet worden vergeleken. Van de werkgroep wordt verwacht dat hij 
vóór Pasen met voorstellen voor een oplossing van het probleem komt. 
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wees er zijnerzijds op dat de Estlandse taalwet moet worden 
gewijzigd. De persattaché van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Taavi Toom zei daaromtrent: 
“Zoals andere wetten mag ook de Estlandse taalwet niet in strijd zijn met de voorschriften van de EU; 
daartoe moeten een aantal punten waarover nog twijfel bestaat uit de wet worden geschrapt”. De 
kritiek van de Europese Commissie was in de eerste plaats te wijten aan de vrees dat de taaleisen 
resulteren in een beperking van de mogelijkheden van de EU-burgers om in Estland zaken te doen. 
 
De EU noemt de noodzaak de Estlandse taalwetgeving in overeenstemming te brengen met de 
voorschriften van de Unie een van de kortetermijnprioriteiten van het toetredingspartnerschap. Een 
decreet van 27 juli 1999 betreffende de tenuitvoerlegging van de taalwet voerde de vereiste van 
kennis van het Ests, tot dusver enkel voor werknemers in de overheidssector, in. 
 
 
III. ECONOMISCHE SITUATIE 
 
a) Samenvatting 
Sinds Estland in 1991 opnieuw onafhankelijk werd, heeft het consequent een sterk op de markt en 
stabiliteit gericht economisch en financieel beleid gevolgd, met inbegrip van een open handelsbeleid 
zonder douanerechten, volledige convertibiliteit voor lopende- en kapitaalrekeningtransacties, een 
monetaire commissie die de wisselkoers van de kroon (EEK) aan de Duitse markt koppelde, en een 
actief privatiseringsprogramma dat resulteerde in de overgang van zo goed als alle staatsbedrijven in 
particuliere handen. De combinatie van een conservatief financieel beleid en een grote inzet voor 
structurele hervormingen schiep de voorwaarden voor een vroeg herstel van de economische groei 
(begin 1995) en een daling van het inflatiepercentage. In 1999 viel het BBP, hoofdzakelijk ingevolge 
de economische crisis in Rusland, wat terug, maar er wordt verwacht dat de groei zich in 2000 en 
2001 zal herstellen. 
 
b) Huidige situatie 
Eind 1999 gaf de begroting een tekort van ongeveer 3,2% van het BBP te zien. Estland was in dat 
jaar van zijn traditioneel voorzichtig financieel beleid afgestapt. Er kan weliswaar worden aangevoerd 
dat het moeilijk was de omvang van de gevolgen van de Russische crisis voor de Estlandse economie 
te voorspellen, maar de populistische maatregelen van de vorige regering en de onrealistische 
hypothesen aan de vooravond van de parlementaire verkiezingen van maart 1999 hebben ook 
bijgedragen tot het begrotingstekort. De begroting voor 2000 is op realistischere hypothesen 
gebaseerd, maar de regering neemt toch een groot risico door vanaf midden 2000 de 
vennootschapsbelasting af te schaffen op winst die opnieuw wordt geïnvesteerd. Of zij erin zal slagen 
het verlies aan inkomsten uit de vennootschapsbelasting te compenseren, is nog de vraag. Dit zal 
afhangen van verschillende factoren: economisch herstel, waardoor de belastinginkomsten uit de 
personenbelasting zouden toenemen; wederopleving van de handel, waardoor de inkomsten uit 
douanerechten zouden stijgen; meer inkomsten uit de verbruiksbelasting, wat alleen maar mogelijk is 
als de welvaart stijgt. 
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i) Vooruitzichten 
Na een teleurstellend 1999 wordt verwacht dat de economie vanaf 2000 weer fors zal groeien. In de 
prognoses voor 2000 en 2001 wordt uitgegaan van een stijging van het BBP met respectievelijk 4% 
en 5%. De recessie blijkt midden 1999 haar dieptepunt te hebben bereikt, in het derde kwartaal ging 
het weer opwaarts met een reële groei van het BBP van 0,2% vergeleken bij dezelfde periode van het 
voorgaande jaar. Volgens ramingen zou het reële BBP in 1999 toch met 0,5% zijn gedaald. Het 
herstel wordt aangedreven door de detailhandel, de vervoer- en communicatiesector, de industrie. Uit 
de stijging met 4,5% die zich tijdens het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 1998 
voordeed in de groot- en kleinhandel - de grootste component van het Estlandse BBP - blijkt dat de 
vraag van de consument zich heeft hersteld. De tweede grootste component, vervoer en 
communicatie, groeide in het derde kwartaal met 6,8% vergeleken bij dezelfde periode in 1998, 
terwijl de derde grootste component, de verwerkende industrie, in september-oktober weer begon op 
te leven. Zelfs in de slabakkende bouwsector, die zeer gevoelig is voor economische verwachtingen, 
is de daling van de productie tot stilstand gekomen. 
 
ii) Landbouw 
Van de landbouw wordt, anders dan van de andere economische sectoren, verwacht dat hij verder 
achteruit zal gaan. Ondanks de invoering van enkele tarieven is de huidige regering blijkbaar niet 
voornemens de sector een bevoorrechte behandeling te geven. De regering geeft toe dat de 
landbouwproductie in Estland meer is afgenomen dan in de rest van Midden- en Oost-Europa, terwijl 
de steun voor de landbouw de laagste van de OESO-landen is. Midden 1999 was de bijdrage van de 
landbouw tot het BBP reeds tot 3% geslonken, terwijl ze in 1988 nog 17% bedroeg, en in een land 
waar ongeveer tweederde van de bevolking in steden woont, krijgt de landbouw niet de steun van de 
bevolking die hij elders in Oost-Europa wel krijgt. Zoals het er nu naar uitziet, zullen in de toekomst 
de enige investeringen van betekenis in de landbouwsector uit de pretoetredingsfondsen van de EU 
komen. 
 
iii) Handelstekort 
Van het handelstekort wordt verwacht dat het, bij een herstellende economie in 2000-2001, zal 
toenemen, aangezien Estland meer kapitaalgoederen, zoals machines, zal moeten invoeren om te 
voorzien in de behoeften van een overgangseconomie die in staat is om zich te moderniseren. Ook 
buitenlandse directe investeringen zullen ertoe bijdragen dat de invoerfactuur van het land stijgt. Van 
het voorspelde herstel van de Russische economie wordt verwacht dat het de export, met name van 
voedingsmiddelen, zal doen stijgen. Het niveau van vóór augustus 1998 zal evenwel niet worden 
bereikt, omdat de roebel veel zwakker is dan de kroon. De belangrijkste hinderpaal voor de uitvoer 
naar Rusland zijn de dubbele invoerrechten die op Estlandse goederen worden geheven en het valt 
nog af te wachten of Rusland zich door de recente toetreding van Estland tot de WTO gedwongen zal 
zien zijn bestraffende handelsbarrières (zie hierna) op te heffen. 
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Overzicht vooruitzichten (EIU) 
(% wijziging van jaar tot jaar tenzij anders aangegeven) 
 1998 (a) 1999 (b) 2000 (c) 2001 (c) 
Reële groei BBP 4,0 -0,5 4,0 5,0 
Bruto investeringen in vaste activa 8,1 -10,0 5,0 7,0 
Inflatie consumptieprijzen (gemid.) 8,2 3,4 3,5 5,3 
Goederenexport f.o.b. (mln. $) 2.690 2.531 3.013 3.622 
Goederenimport c.i.f. (mln. $) -3.805 -3.385 -4.066 -4.907 
Balans lopende rekening (mln. $) -478 -286 -372 -470 
Balans lopende rekening (% BBP) -9,2 -5,3 -6,2 -7,0 
Industriële productie 4,0 -4,0 5,0 8,0 
(a) reële cijfers (b) ramingen EIU (c) prognoses EIU 
 
iv) Handel in landbouwproducten met de EU 
Eind november 1999, na de derde onderhandelingsronde tussen Estland en de Europese Commissie 
over landbouwproducten, stemde de Commissie ermee in een deel van de bestaande beperkingen op 
Estlandse goederen die aan EU-landen worden verkocht af te schaffen. Hierdoor komt er onder meer 
een einde aan alle beperkingen op de invoer van koffie, een aantal specerijen, champignons en andere 
goederen waarvoor thans een invoertarief van 10% geldt. Het tarief voor een aantal andere goederen 
die momenteel aan quotaovereenkomsten zijn onderworpen, bijvoorbeeld varkensvlees, worst, 
gevogelte, kaas en appelen, wordt ook afgeschaft; de EU zal harerzijds de subsidies afschaffen die zij 
op deze goederen verleent als zij voor de export worden bestemd. Dat de EU begin 1999, na de 
ineenstorting van de heel belangrijke Russische markt, de Midden- en Oost-Europese markten met 
zwaar gesubsidieerde varkensvleesoverschotten overspoelde, heeft veel kwaad bloed gezet bij de 
plaatselijke landbouwers. Het gaf aanleiding tot een opwelling van anti-EU-gevoelens in de hele regio. 
De EU heeft er ook mee ingestemd de quota voor een aantal producten, waaronder bepaalde 
zuivelproducten, honing, zuurkool, haversoorten en bessen op te trekken. 
 
c) WTO-lidmaatschap 
In november 1999 werd Estland het 135ste lid van de Wereldhandelsorganisatie. Het was, na Letland 
en Kirgizië, het derde land van de voormalige Sovjet-Unie dat tot de organisatie toetrad. 
 
In zijn WTO-overeenkomst heeft Estland ermee ingestemd de invoertarieven op de meeste industriële 
goederen tot 0-10% en op de meeste landbouwproducten tot 15-45% te beperken. Tegen 2003 moet 
Estland zijn markten voor interlokale en internationale mobiele en vaste telecommunicatie en 
financiële, toeristische, educatieve en milieudiensten openstellen voor de concurrentie van 
buitenlandse bedrijven. Een van de eerste voordelen die het WTO-lidmaatschap Estland waarschijnlijk 
zal opleveren, is dat Rusland een einde zal moeten maken aan het bestraffende dubbele tarief dat het 
op invoer uit Estland toepast. Rusland heeft bekendgemaakt dat het op WTO-leden geen hoge 
tarieven zal toepassen  
 
d) Handelspartners 
Zoals de voorgaande jaren was ook in 1998 Finland de belangrijkste handelspartner van Estland, met 
23% van de invoer en 19% van de uitvoer. Rusland bleef belangrijk (11% van de invoer en 13% van 
de uitvoer), maar is sinds de monetaire crisis achteruitgegaan. Andere belangrijke handelspartners 
waren Duitsland (11% en 6%), Zweden (11% en 17%), Japan en de VS (ieder 5% van de invoer) en 
Letland (9% van de uitvoer). 
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IV. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
a) Europese Commissie 
Op 13 oktober publiceerde de Commissie haar tweede periodieke verslag over de vorderingen op de 
weg naar toetreding. Zij concludeert daarin: “Estland voldoet aan de politieke criteria van 
Kopenhagen, maar de goedkeuring van de wet op de taal, die de toegang van niet-Estischsprekenden 
tot het politieke en economische leven beperkt, is een stap achteruit en deze moet gewijzigd worden. 
De Commissie zal ondertussen van nabij toezien op de tenuitvoerlegging van de wet om te zien wat 
de gevolgen ervan in de praktijk zullen zijn. Aandacht moet worden besteed aan de 
corruptiebestrijding”. 
 
“Estland is een functionerende markteconomie waarin alle marktkrachten een volwaardige rol spelen. 
Het wordt geacht de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie op de middellange termijn 
aan te kunnen, mits de belangrijke resterende structurele hervormingen worden afgerond. 
 
“De macro-economische stabiliteit is verbeterd. Het aanzienlijke externe onevenwicht is beteugeld en 
de groei van de externe schuld is tot staan gebracht. Het begrotingstekort is fors gestegen. Ter 
vermindering van het tekort zijn derhalve correctieve maatregelen genomen. Op het gebied van de 
herstructurering en consolidering van de financiële sector zijn de nodige vorderingen geboekt, en het 
land trekt nog steeds aanzienlijke buitenlandse directe investeringen. Ondanks de vertraging van de 
economie in de EU, is de export van Estland naar de EU blijven stijgen. 
 
“Prioriteit dient nu te worden verleend aan de tenuitvoerlegging van de resterende structurele 
hervormingen, met name de transparante herstructurering van de leisteenolieproducerende sector, de 
afronding van de pensioen- en ziektekostenhervormingen en de versterking van het toezicht op de 
financiële sector. De privatisering van de grond moet eveneens in een hoger tempo worden 
voortgezet, teneinde met name de ontwikkeling van de landbouw te stimuleren. De investeringen in 
infrastructuur en de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers moeten worden 
gecontinueerd met het oog op de verduurzaming van de groei van de productiviteit en teneinde de 
nodige buitenlandse directe investeringen aan te trekken. Strenge controle van de overheidsuitgaven 
op de middellange termijn is noodzakelijk, teneinde ten volle te kunnen profiteren van de 
voorgenomen hervormingen van het belastingbeleid, de overheidsadministratie en de 
gezondheidszorg.” 
 
“Estland heeft de aanpassing van de wetgeving op het gebied van de interne markt voortgezet in een 
traag, maar regelmatig tempo, in het bijzonder met betrekking tot intellectuele eigendom en 
gegevensbescherming, vrij verkeer van goederen en toezicht op overheidssteun. Ten aanzien van de 
nieuwe en globale aanpak voor certificering en normalisatie dient te worden opgemerkt dat de 
hervormingen zijn vertraagd door een tekort aan human resources. Aanzienlijke inspanningen zijn 
vereist op het gebied van overheidssteun. De nodige vooruitgang is geboekt in de sectoren energie en 
vervoer, waar de aanpassing van de wetgeving en de liberalisering zijn voortgezet. De transparante 
herstructurering van de leisteenolieproducerende sector is een prioriteit, alsmede fiscale harmonisatie 
in het wegvervoer. Het vermogen om het acquis op milieugebied te handhaven blijft een belangrijk 
vraagstuk, alsmede het tot dusver nog steeds ontbrekende financieringsplan voor investeringen.” 
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“Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van landbouw, visserij en regionale ontwikkeling, 
zijn aanzienlijke inspanningen vereist voor de opbouw van de nodige institutionele structuren en de 
ontwikkeling van het vermogen om fondsen te beheren. De vertragingen op douanegebied zijn een 
bron van zorg. Aanzienlijke inspanningen zijn noodzakelijk met betrekking tot het douanewetboek, de 
tarieven en de opbouw van capaciteit. Er is in zeer beperkte mate vooruitgang geboekt op het gebied 
van de financiële controle en op sociaal vlak, waar aandacht dient te worden besteed aan de 
tenuitvoerleggingscapaciteit. Estland heeft de in het verslag van 1998 genoemde aanbevelingen op het 
gebied van justitie en binnenlandse zaken grotendeels opgevolgd. Het is nu zaak de geleverde 
inspanningen te verduurzamen, met name wat de politie betreft. 
 
“Estland is in het algemeen vooruitgang blijven boeken bij het verder aanpassen van de wetgeving aan 
het acquis. De vooruitgang is te beperkt op het niveau van de verbetering van de bestuurlijke en 
justitiële capaciteit, een gebied waarop de kortetermijndoelstellingen van het partnerschap voor 
toetreding slechts gedeeltelijk zijn gehaald. Het blijft moeilijk gekwalificeerd personeel aan te werven 
en te behouden, een situatie waarin de opbouw van capaciteit vertraagd wordt. Derhalve dient, zowel 
in begrotingsopzicht als vanuit het oogpunt van het personeel, prioriteit te worden verleend aan de 
verbetering van deze situatie. Aanzienlijke inspanningen zijn nodig in dit verband, in het bijzonder op 
het gebied van normen en certificering, overheidssteun, landbouw, douane en regionaal beleid, 
alsmede op sociaal vlak.” 
 
b) Europees Parlement 
In april 1999 nam het Parlement een resolutie aan over het periodiek verslag van de Commissie over 
de vorderingen van Estland op de weg naar toetreding (A4-0149/99). Hierin verwelkomt het 
Parlement “de wijzigingen van de Wet op het burgerschap die in 1998 zijn aangenomen en waarmee 
de Estlandse wetgeving in overeenstemming werd gebracht met de normen van de OVSE en wijst 
(het) op de belangrijke bijdrage die de nieuwe Wet op het burgerschap zal leveren aan de verdere 
integratie van sprekers van de Estische taal en de Russische taal in deze multiculturele en multi-
etnische samenleving”. Voorts benadrukte het Parlement “het belang voor de EU van het opbouwen 
van veilige buitengrenzen”. 
 
Op 30 november 1999 vond in Brussel de vierde vergadering van de Gemengde Parlementaire 
Commissie EU-Estland plaats. De conclusies van de GPC waren positief. De GPC: 
 
- gaf onder meer uiting aan haar:voldoening omdat de Europese Commissie in haar periodiek 

verslag over Estland zegt dat het nationale programma voor de overname van het acquis voldoet 
aan de vereisten met betrekking tot de voorbereiding van de toetreding tot de EU en omdat het 
land bijgevolg een positieve evaluatie van de Europese Commissie heeft gekregen; 

- sprak haar tevredenheid uit over het feit Estland de Europa-Overeenkomst correct is blijven 
uitvoeren en heeft bijgedragen tot de vlotte werking van de verschillende gemengde instellingen; 

- bracht in herinnering dat Estland voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen; merkte op dat 
de taalwet niet bedoeld is om beperkingen te leggen op de toegang van niet-Estischsprekenden 
tot het politiek en economisch leven; erkende dat in Estland een unieke situatie bestaat wat 
betreft de etnische samenstelling van de bevolking en de historische achtergrond van de kwestie; 

- juichte de vooruitgang toe die Estland heeft gemaakt in de energiesector, maar beklemtoonde dat 
het land de voorschriften voor de energiesector nog verder moet aanpassen aan die van de EU; 

- moedigde Estland aan de geleidelijke aanpassing van de visawetgeving en –praktijk aan die van 
de EU voort te zetten; 

- toonde zich tevreden over de inspanningen van Estland om bij te dragen tot de regionale 
stabiliteit via een beleid van goede nabuurschap en regionale samenwerking in de Oostzeeregio; 
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- sprak de hoop uit dat op de Top van Helsinki in december – om het verslag van de Commissie 
kracht bij te zetten – een aantal belangrijke beslissingen zouden worden genomen met betrekking 
tot de uitbreiding, en met name over het verdere tijdschema voor de toetredingsonderhandelingen 
en de uitbreiding van de draagwijdte van de onderhandelingen. 

 
c) Raad 
De toetredingsonderhandelingen met Estland werden in maart 1998 geopend. Tot dusver zijn 
onderhandelingen over 25 van de 31 hoofdstukken geopend. Er wordt verwacht dat de resterende 6 
hoofdstukken tijdens het Portugese voorzitterschap zullen worden aangesneden. Momenteel zijn er 
over acht hoofdstukken geen verdere onderhandelingen nodig. 
 
Op de Top van Helsinki op 10 en 11 december 1999 besprak de Europese Raad de vorderingen op de 
weg naar toetreding. In de conclusies van het voorzitterschap bevestigt de Europese Raad: “het 
belang van het in december 1997 te Luxemburg gestarte uitbreidingsproces voor de stabiliteit en de 
welvaart van het gehele Europese continent. Er moet een doeltreffend en geloofwaardig 
uitbreidingsproces in stand worden gehouden. 
 
“De Europese Raad bevestigt het inclusieve karakter van het toetredingsproces, dat thans 13 
kandidaat-lidstaten in één enkel kader omvat. De kandidaat-lidstaten nemen op voet van gelijkheid 
aan het toetredingsproces deel. Zij dienen de waarden en doelstellingen van de Europese Unie zoals 
die zijn neergelegd in de Verdragen, te onderschrijven. […] Bovendien herinnert de Europese Raad 
aan de eis dat aan de politieke criteria die zijn vastgesteld door de Europese Raad van Kopenhagen 
moet zijn voldaan voordat toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend en dat het voldoen 
aan alle criteria van Kopenhagen de basis is voor toetreding tot de Unie. 
 
“De Unie is een vast politiek engagement aangegaan alles in het werk te stellen om de 
Intergouvernementele Conferentie over institutionele hervormingen uiterlijk in december 2000 af te 
ronden, waarna tot ratificatie zal worden overgegaan. Na de ratificatie van de resultaten van die 
Conferentie zou de Unie in staat moeten zijn vanaf eind 2002 nieuwe lidstaten op te nemen zodra 
deze aangetoond hebben dat zij in staat zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te 
nemen zodra het onderhandelingsproces met succes is afgesloten. 
 
“De Commissie heeft een nieuwe gedetailleerde evaluatie verricht van de vorderingen van de 
kandidaat-lidstaten. Daarnaast blijkt dat er vorderingen zijn gemaakt wat betreft het voldoen aan de 
toetredingscriteria. Gezien het feit dat er in bepaalde sectoren nog problemen bestaan, worden de 
kandidaat-lidstaten tegelijkertijd aangemoedigd hun inspanningen om te voldoen aan de 
toetredingscriteria voort te zetten en op te voeren. Het blijkt dat enkele kandidaten niet in staat zullen 
zijn om op de middellange termijn aan alle criteria van Kopenhagen te voldoen. De Commissie is 
voornemens om begin 2000 aan de Raad verslag uit te brengen over de vorderingen van bepaalde 
kandidaat-lidstaten bij het voldoen aan de economische criteria van Kopenhagen. De volgende 
periodieke voortgangsverslagen zullen tijdig vóór de Europese Raad in december worden voorgelegd. 
 
“De Europese Raad herinnert aan het belang van hoge normen op het gebied van nucleaire veiligheid 
in Midden- en Oost-Europa. Hij roept de Raad op na te gaan op welke wijze het vraagstuk van de 
nucleaire veiligheid in het kader van het uitbreidingsproces moet worden aangepakt overeenkomstig 
de desbetreffende Raadsconclusies. 
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“De Europese Raad neemt met voldoening nota van het substantiële werk dat is verricht en de 
vooruitgang die is geboekt bij de toetredingsonderhandelingen met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, 
de Tsjechische Republiek en Slovenië. 
 
“In de onderhandelingen wordt iedere kandidaat-lidstaat op zijn eigen merites beoordeeld. Dit 
beginsel zal gelden voor het openen van de diverse onderhandelingshoofdstukken en voor het voeren 
van de onderhandelingen. Teneinde vaart in de onderhandelingen te houden, dienen omslachtige 
procedures te worden vermeden. De kandidaat-landen die nu bij het onderhandelingsproces worden 
betrokken, zullen de mogelijkheid hebben om binnen een redelijk tijdsbestek op hetzelfde niveau te 
komen als de kandidaat-landen waarmee de onderhandelingen reeds lopen, indien zij bij hun 
voorbereidingen voldoende vorderingen hebben gemaakt. Vorderingen bij de onderhandelingen 
moeten samengaan met vorderingen bij de overneming van het acquis in de wetgeving en de 
daadwerkelijke uitvoering en handhaving daarvan.” 
 

 
 

* * * 
 
 
 
Verdere informatie is verkrijgbaar bij: 
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel 
Dienst Internationale samenwerking, analyse en documentair onderzoek 
Tel.: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacsi@europarl.eu.int 
 
Informatie over de economische situatie is verkrijgbaar bij: 
John WITTENBERG, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
Tel.: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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