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 3 PE 167.409/rév.3 

De översikter som den särskilda arbetsgruppen för utvidgningen givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna kring de olika aspekterna på 
utvidgningen av Europeiska unionen samt medlemsstaternas, kandidatländernas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Översikterna uppdateras allt eftersom förhandlingarna 
fortskrider. Hittills har följande översikter publicerats:

 
Nr.  Titel              PE-nr   Datum Språk  
 
1  Cypern och EU:s utvidgning 167.284/ändr.5  21.10.99    alla 
2  Ungern och EU:s utvidgning          167.296/ändr.2  01.02.99  alla 
3  Rumänien och EU:s utvidgning         167.297/ändr.2  26.02.99 alla 
4  Tjeckien och EU:s utvidgning          167.335/ändr.3   18.10.99 alla 
5  Malta och EU:s utvidgning          167.350/ändr.3  01.07.99 alla 
6  Bulgarien och EU:s utvidgning         167.392/ändr.3  11.10.99 alla 
7  Turkiet och EU:s utvidgning          167.407/ändr.2  17.06.99 alla 
8  Estland och EU:s utvidgning          167.409/ändr.2  18.11.99 alla 
9  Slovenien och EU:s utvidgning         167.531/ändr.2  11.11.99 alla 
10  Lettland och EU:s utvidgning          167.532/ändr.2  27.09.99 alla 
11  Litauen och EU:s utvidgning          167.533/ändr.2  12.01.99 alla 
12  Polen och EU:s utvidgning 167.587/ändr.3  25.10.99 alla
13  Slovakien och EU:s utvidgning         167.609/ändr.2  20.08.99 alla 
14  Ryssland och EU:s utvidgning          167.734/ändr.2  25.10.99 alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning        167.299/ändr.1   21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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.6  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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Nr.  Titel              PE-nr   Datum Språk  
 
31  Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU      167.877   30.10.98    DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU     167.887   17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet och utvidgningen av EU        167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och utvidgningen av EU          167.962/ändr.1  20.10.99  DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitiken och utvidgningen av EU        167.963/ändr.1  24.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU       168.008/ändr.1  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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 
39  Sociala aspekter på utvidgningen av EU        168.115/ändr.1  01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Kärnsäkerheten i de central- och östeuropeiska kandidatländerna     168.257   22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Allmänhetens syn på utvidgningen i EU:s medlemsstater och kandidatländerna   168.296   22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Den ryska minoriteten i de baltiska länderna        168.307   03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitiken och utvidgningen av EU        168.394   10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitiken och utvidgningen av EU        168.459   28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  De nationella parlamenten och utvidgningen / anslutning      168.571   10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
  
 
 
För kopior av dessa översikter, kontakta: 
 
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH 602, tfn (352) 4300 22906 / fax (352) 4300 29027 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Bryssel, LEO 06D119, tfn (32-2) 284 23 81 / fax (32-2) 284 49 84 
Särskilda arbetsgruppen för utvidgningen, Strasbourg, IP2 447, tfn (33-3) 88 17 44 08 / fax (33-3) 88 17 90 59 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement   EPADES: epades\public\elargiss 
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I. SAMMANFATTNING 
 
Estland fortsätter att göra stora framsteg samtidigt som anslutningsförhandlingarna med EU 
fortsätter. Vid det portugisiska ordförandeskapets slut kommer förhandlingar att ha inletts om alla 31 
kapitlen. 
 
De lokala valen inom det egna landet bekräftade i stor utsträckning de trenderna som framkom under 
de allmänna valen. Centerpartiet vann flest mandat men hade svårigheter med att hitta 
samarbetspartner. I Riigikogu (parlamentet) blockerade oppositionen parlamentets verksamhet i 
samband med den föreslagna propositionen om återlämnande av egendom. Blockeringen upphävdes 
endast efter en överenskommelse om att skjuta upp behandlingen av propositionen. Ändringsförslag 
till språklagen kommer förmodligen att behandlas senare i år. 
 
II. POLITISK SITUATION 
 
a) Historisk översikt 
 
Estlands historia präglas av invasioner, och landet under olika perioder styrts av de flesta av sina 
grannländer. Under slutet av 1200-talet blev Estland en del av det område som styrdes av Tyska 
orden. Den ryske tsaren Ivan IV:s (Ivan den förskräcklige) invasion 1558 destabiliserade området, 
vilket ledde till att Sverige annekterade Estland. Det var först efter att tsar Peter I (Peter den store) 
besegrat Sverige och freden i Nystad 1721 som Estland blev en del av det ryska kejsardömet. Den 
ökade urbaniseringen under 1800-talet trängde ut den återstående tyska aristokratin från huvudstaden 
Tallinn och gav Estland en nationell identitetskänsla. 
 
Efter tre års faktisk självständighet till följd av den ryska revolutionen 1917 blev Estland helt 
självständigt genom freden i Tartu med Sovjetryssland 1920. Därefter följde en kort period med 
parlamentarisk demokrati, som upphörde 1934 då premiärminister Konstantin Päts införde en 
auktoritär regim genom en oblodig kupp. Estland annekterades 1940 med vapenmakt av 
Sovjetunionen, vilket i själva verket skedde med Tysklands stöd genom den hemliga  
Molotov-Ribbentrop-pakten från augusti 1939. Därpå genomfördes skenval, och det parlamentet som 
bildades efter dessa val förklarade den 6 augusti 1940 Estland som en av de konstituerande 
Sovjetrepublikerna. Från juli 1941 ockuperades Estland av tyska styrkor då de avancerade mot 
Moskva, men Sovjetunionen återtog kontrollen över republiken i augusti 1944 då röda armen drev 
tillbaka nazi-armén. Samhället, näringslivet och infrastrukturen industrialiserades snabbt, där både 
industrin och jordbruket integrerades i Sovjetunionens ekonomiska planering. All politisk opposition 
undertrycktes, och det estländska kommunistpartiet (EKP) hade absolut kontroll över alla regerings- 
och förvaltningsstrukturer. 
 
I slutet av 1980-talet utvecklades en mer tolerant politisk atmosfär då den dåvarande sovjetiska 
presidenten Michail Gorbatjov bedrev sin politik grundad på perestrojka och glasnost i syfte att 
återuppliva den centrala planekonomin. Självständighetsgrupper började framträda i Estland, och då 
framför allt Estlands folkfront och det radikala estländska nationella självständighetspartiet. Till och 
med EKP följde med strömmen. Estlands högsta sovjet utropade landets suveränitet den 16 november 
1988 och uppmanade i februari 1990 de sovjetiska myndigheterna att inleda förhandlingar med målet 
att säkra Estlands självständighet från Sovjetunionen. Efter ett val i mars 1990 tog folkfronten och 
andra nationalistiska grupper kontroll över regeringsstrukturerna. Estland utropade full 
självständighet den 20 augusti 1991 efter kuppförsöket mot Gorbatjov i Moskva, och de sovjetiska 
myndigheterna erkände dess självständighet den 6 september 1991. 
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b) Institutioner 
 
Efter en tvåårig övergångsperiod, då Estland tillämpade konstitutionen från mellankrigstiden, 
godkändes en ny konstitution i en folkomröstning den 28 juni 1992. I denna föreskrivs ett 
enkammarparlament, Riigikogu, med 101 ledamöter som väljs genom ett proportionellt valsystem. 
Partierna måste få minst 5 procent av rösterna för att representeras i parlamentet, men de kan bilda 
allianser i detta syfte. Ledamöterna kan också vara oberoende. Den verkställande makten vilar hos 
ministerrådet, som består av parlamentsledamöter från det styrande partiet eller de styrande partierna. 
 
Presidenten är statschef. Denne har i huvudsak en ceremoniell roll, men har också vissa befogenheter 
som inbegriper rätten att utnämna premiärministern, återremittera lagstiftning till parlamentet för ny 
behandling (dvs. försena dess genomförande) och proklamera undantagstillstånd. Presidenten väljs på 
fyra år genom en sluten omröstning i parlamentet och kan sitta i högst två på varandra följande 
ämbetsperioder. Den nuvarande presidenten, Lennart Meri, valdes om i september 1996. 
 
Den dömande makten är oberoende och dess befogenheter fastställs i konstitutionen. Ett system med 
domstolsdistrikt skipar rättvisa på lokal nivå. Den nationella domstolen är den högsta nationella 
domstolen. Ökade resurser och en förbättrad ansvarsfördelning kommer att krävas för att öka 
rättssystemets befogenheter och effektivitet till den nivå som krävs av Europeiska kommissionen, som 
i sitt yttrande från juli 1997 uttryckte ”avsevärda tvivel” beträffande Estlands nuvarande förmåga att 
genomföra gemenskapens lagstiftning, även om man inte ifrågasatte rättssystemets integritet. 
 
De senaste valen i Estland ägde rum den 7 mars 1999. Centerpartiet, under ledning av den förre 
premiärministern Edgar Savisaar, fick flest platser, men den oppositionella center-högerkoalitionen, 
som utgörs av Reformpartiet, De moderata och Fäderneslandet, fick tillsammans majoritet. Den nye 
premiärministern är Mart Laar från Fäderneslandet. Resultatet i valen blev följande: 
 
 
Parti  % av rösterna Antal ledamöter 
Samlingspartiet 7,58 7 
Centerpartiet 23,41 28 
Fäderneslandet  16,09 18 
Reformpartiet 15,92 18 
De moderata 15,21 17 
Landsbygdens folkunion  7,27 7 
Folkpartiet  6,13 6 
Övriga 8,39 - 
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c) Den senaste tidens utveckling 
 
i) Lokala val 
 
Resultatet vid de lokala valen i oktober återspeglade det sedvanliga mönstret, enligt vilket politiska 
allianser har större framgång än enskilda partier. Trots att Centerpartiet fick flest antal platser utav de 
11 partier som ställde upp i valen kunde det inte hitta samarbetspartner för att bilda en fungerande 
majoritet. Till följd av detta fick regeringskoalitionen med Fäderneslandet, De moderata och 
Reformpartiet kontrollen över 13 utav de 15 landskapen. Valdeltagandet var lågt, dvs. 49,4 procent 
jämfört med 50,9 procent i de föregående lokala valen som hölls 1996. I motsats till de allmänna valen 
fick icke-medborgare delta i omröstningen och två ryska allianser, Folkets val och Folkets tilltro, 
ställde upp. I olikhet med de allmänna valen kunde partierna ställa upp som allianser i detta val. 
 
Det var i huvudstaden, som tidigare styrts av Centerpartiet, som resultatet blev mest kontroversiellt. 
Centerpartiet fick 21 mandat, Fäderneslandet 14, Reformpartiet 10, de ryskvänliga partierna Folkets 
val och Folkets tilltro 9 respektive 4, De moderata 4 och Samlingspartiet 2. Varken Centerpartiet eller 
regeringskoalitionen, med sammanlagt 28 mandat, fick en majoritet av landskapets 64 mandat. 
Koalitionspartierna ingick emellertid ett avtal med Folkets tilltro och med en oberoende ledamot för 
att bilda en fungerande majoritet. Avtalet är baserat på bekämpningen av korruption i staden. 
 
I enlighet med det avtal som koalitionen ingått var borgmästarämbetet reserverat för Fäderneslandet. 
Dess kandidat, inrikesministern Juri Mois, vann inte den första omröstningen men lyckades vinna den 
andra omröstningen som hölls omedelbart efter den första. Centerpartiet påstår att detta var olagligt 
och har inför domstol begärt att utnämningen skall upphävas. Under tiden har Mois, som tidigare 
avgått som inrikesminister, ersatts av Tarmo Loodus, en ledamot från Fäderneslandet och 
ställföreträdande borgmästare i Viljandi. 
 
ii) Dödläge i Riigikogu 
 
Företrädare för alla partier i Riigikogu kom överens om att behandlingen av propositionen om 
återlämnande av egendom skulle skjutas upp, och därmed fick det dödläge som under veckor hade 
lamslagit parlamentet ett slut. Ett gemensamt beslut fattades om att parlamentets arbete skulle gå 
vidare medan propositionen, som hade gått igenom två behandlingar, skulle diskuteras vid ett senare 
tillfälle. 
 
Riigikogus verksamhet hade praktiskt taget legat nere sedan den 16 februari då oppositionen 
påbörjade blockeringen av parlamentets arbete för att inga ändringsförslag till lagen om att återlämna 
och ersätta tyska utvandrares egendom skulle antas. På grund av oppositionens förseningstaktik 
kunde Riigikogu under veckan som följde inte behandla någon av de 19 propositioner som fanns med 
på dagordningen. Bland de propositioner som drabbades fanns den ändrade propositionen om 
militärtjänst som skulle ha antagits före självständighetsdagen. 
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Propositionen om återlämnande av egendom berör ungefär 200 personer som utvandrade till Tyskland 
1941. Oppositionen påstod att dessa personer inte har någon rätt till egendomen eftersom de tidigare 
redan fått ersättning från den tyska staten. Vid samma tidpunkt i februari inledde riksåklagarämbetet 
straffrättsliga förfaranden med anledning av påstådda olagligheter i det förslag från stadsledningen i 
Tallinn som syftade till att  
återlämna egendom till tyska repatrierade. Återlämnande eller ersättning av egendom till repatrierade 
måste regleras genom avtal mellan två länder men inget avtal mellan Estland och Tyskland har ännu 
undertecknats. 
 
iii) Direkta presidentval 
 
Parlamentet (Riigikogu), som för närvarande utser landets president, har tillbakavisat ett försök att 
införa direkta presidentval med 44 röster mot och 36 röster för. Propositionen om att ändra 
författningen lades fram av Centerpartiet, vars ambitiösa ledare Edgar Savisaar är en av de främsta 
kandidaterna till befattningen. De moderata, vars ledare Andres Tarrand också hyser förhoppningar 
om att väljas till president, är positiv till ändringen. Båda partierna drev en kampanj för ändringen - 
och för sin presidentkandidat - under de lokala valen i oktober. Enligt en nyligen genomförd 
undersökning var 71 procent av de tillfrågade för direktval, och 17 procent gav sitt stöd till Tarrand 
medan 15 procent gav sitt stöd till Savisaar. Emellertid motsatte sig de partier som ingick i 
koalitionen med De moderata denna ändring och hävdade under debatten att författningen inte borde 
göras till föremål för enstaka ändringsförslag. Parlamentet tillbakavisade också ett förslag om att låta 
frågan avgöras i en folkomröstning. 
 
iv) Språklagen 
 
Det förberedande arbetet med att se till att den estniska språklagen stämmer överens med Europeiska 
unionens rekommendationer har redan inletts, men för tillfället avser Estland att begränsa sig till en 
uppmjukning av vissa regeringsdekret. 
 
Företrädare för utrikesministeriet och statskanslerns kansli, samt parlamentsledamot Mart Nutt, 
träffade ministern för etniska frågor, Katrin Saks, för att diskutera ändringen av språklagen. Enligt 
parlamentsledamot Nutt som ingår i parlamentets utskott för europafrågor, kommer ändringarna i 
språklagen, om den alls måste ändras, inte att vara stora. Man avsåg samtidigt att jämföra 
språklagarna i Estland och Lettland. Arbetsgruppen skulle före påsk lägga fram sina förslag om en 
lösning. 
 
Även utrikesministeriet betonade att Estlands språklag måste ändras. Utrikesministeriets 
pressekreterare Taavi Toom ansåg att som alla andra lagar måste även Estlands språklag stämma 
överens med EU:s regler och för att detta skall kunna uppnås måste vissa av de nuvarande 
tvivelaktiga punkterna strykas. Europeiska kommissionens kritik grundade sig framför allt på rädsla 
för att EU-medborgarnas möjligheter att bedriva verksamhet i Estland skulle begränsas på grund av 
språkkraven. 
 
EU har förklarat att behovet att se till att Estlands språklagstiftning stämmer överens med unionens 
krav utgör en av de kortsiktiga prioriteringarna i partnerskapet inför anslutningen. I ett dekret av den 
27 juli 1999 om inrättandet av språklagen angavs det att kraven om färdighet i estniska för närvarande 
endast gäller anställda inom den offentliga sektorn. 
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III.  EKONOMISK SITUATION 
 
a) Sammanfattning 
 
Sedan landet återfick sin självständighet 1991 har Estland konsekvent bedrivit en starkt marknads- 
och stabilitetsinriktad ekonomisk politik och finanspolitik. Detta inbegriper frihandelspolitik, full 
konvertibilitet i samband med valuta- och kapitaltransaktioner, ett valutasystem där den estniska 
kronan (EEK) är bunden till den tyska marken och ett aktivt privatiseringsprogram som innebär att 
nästan alla statliga företag har överförts i privat ägo. Kombinationen av en försiktig finanspolitik och 
ett starkt åtagande att genomföra strukturella reformer har skapat förutsättningar för en snabb 
ekonomisk återhämtning (som påbörjades 1995) och lett till lägre inflation. Under 1999 minskade 
BNP något, huvudsakligen på grund av den ekonomiska krisen i Ryssland, men tillväxten förväntas ta 
ny fart under 2000 och 2001. 
 
b) Den aktuella situationen 
 
Budgeten för 1999, som i slutet av året uppvisade ett underskott på ungefär 3,2 procent av BNP, 
uppvisade en avvikelse från Estlands traditionellt försiktiga statshushållning. En av orsakerna till detta 
var svårigheterna att förutse i vilken utsträckning den ryska krisen skulle påverka Estlands ekonomi. 
Den föregående regeringens populistiska åtgärder och orealistiska antaganden inför parlamentsvalet 
som inleddes i mars 1999 bidrog emellertid också till underskottet. Budgeten för 2000 är baserad på 
mer realistiska antaganden men regeringen tar stora risker genom att i mitten av år 2000 avskaffa 
företagsskatten på återinvesterade vinstmedel. För att regeringen skall kunna kompensera de 
förlorade inkomsterna från företagsskatten måste ekonomin på nytt ta fart så att inkomsterna från 
enskilda skattebetalare ökar, och handeln måste återuppta så att tullintäkterna blir större. Man 
kommer dessutom i allt större utsträckning att bli beroende av skatten på konsumtion, som i sin tur 
beror på om välfärden ökar. 
 
i) Ekonomiska prognoser 
 
Efter att 1999 blivit en besvikelse förväntas en kraftig ekonomisk tillväxt äga rum med en  
BNP-ökning på 4 procent år 2000 och 5 procent år 2001. Nedgången verkar ha nått sin lägsta nivå 
under mitten av 1999 medan den reella tillväxten år efter år har uppgått till 0,2 procent under det 
tredje kvartalet. Den reella bruttonationalprodukten under 1999 beräknas dock ha minskat med 0,5 
procent. Återhämtningen drivs på av detaljhandelindustrin, transporter och kommunikationer samt av 
industrin. En ökning som från år till år legat på 4,5 procent under det tredje kvartalet för grosshandeln 
och detaljhandeln, vilka utgör den största delen av Estlands BNP, visar att efterfrågan från 
konsumenterna tagit fart. Den största delen, dvs. transporter och kommunikationer, har varje år ökat 
med 6,8 procent under det tredje kvartalet, medan den tredje största delen, dvs. tillverkningsindustrin, 
åter började växa under september-oktober. Även inom den hårt drabbade byggnadssektorn, som är 
mycket känslig för ekonomiska prognoser, har produktionsminskningen åtminstone avstannat. 
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ii) Jordbruk 
 
I motsats till övriga sektorer inom ekonomin, förväntas produktionsminskningen inom jordbruket att 
fortsätta. Trots att vissa tullavgifter införts visar den nuvarande regeringen inga tecken på att vilja ge 
sektorn någon förmånsbehandling. Regeringen har medgett att jordbruksproduktionen minskat mer i 
Estland än i resten av Central- och Östeuropa, samtidigt som Estland är det  
OECD-land som ger lägst stöd till jordbrukssektorn. I mitten av 1999 hade jordbrukets andel av BNP 
redan minskat till 3 procent jämfört med 17 procent år 1988, och i detta land där två tredjedelar av 
befolkningen bor i tätorter får inte jordbruket samma folkliga stöd som i övriga Östeuropa. Det är 
belysande att de enda framtida investeringarna av vikt inom denna sektor kommer att utgöras av de 
medel som EU anslår inför anslutningen. 
 
iii) Handelsunderskott 
 
Samtidigt som ekonomin förbättras under 2000-2001 förväntas handelsunderskottet att öka då 
importer av kapitalvaror, såsom maskiner, ökar för att tillgodose behoven i denna övergångsekonomi 
där folk har råd att modernisera. Utländska direktinvesteringar kommer också att bidra till 
importökningen. Den förutspådda ekonomiska återhämtningen i Ryssland förväntas också leda till 
ökad export, framför allt av livsmedel, men man kommer inte att uppnå samma nivå som före augusti 
1998 eftersom rubeln nu är mycket svagare i förhållande till kronan. Det största hindret för exporter 
till Ryssland utgörs av en dubbel importavgift på estländska varor och det återstår att se huruvida det 
faktum att Estland nyligen anslöt sig till WTO kommer att tvinga Ryssland att överge sina strafftullar 
(se nedan). 
 
Sammanfattning av prognoserna (procentuell årlig förändring såvida inte annat anges) 
 
 1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c) 
     
Reell tillväxt 4,0 -0,5 4,0 5,0 
Fasta bruttoinvesteringar 8,1 -10,0 5,0 7,0 
Konsumentprisindex (genomsnitt) 8,2 3,4 3,5 5,3 
Varuexport fob (milj. USD) 2 690 2 531 3 013 3 622 
Varuimport cif (milj. USD) 3 805 3 385 4 066 4 907 
Bytesbalans (milj. USD) -478 -286 -372 -470 
Bytesbalans (% av BNP) -9,2 -5,3 -6,2 -7,0 
Industriell produktion 4,0 -4,0 5,0 8,0 
 
(a) Faktiska uppgifter (b) EIU:s skattningar. (c) EIU:s prognoser. 
 



 12 PE 167.409/rév.3 

iv) Handel med jordbruksprodukter 
 
I slutet av november, efter den tredje förhandlingsrundan om jordbruksprodukter mellan Estland och 
Europeiska kommissionen, samtyckte kommissionen till att avskaffa vissa av de befintliga 
begränsningarna för estniska varor som säljs till EU. Detta innebär att alla begränsningar av importen 
avskaffas för kaffe, vissa kryddor, svamp och andra varor för vilka det för närvarande tas ut en 
importtull på 10 procent. Även tullavgifterna för vissa andra varor som nu är underkastade vissa 
kvoter, till exempel griskött, korv, fjäderfä, ost och äpplen, slopas samtidigt som EU upphör med att 
ge exportstöd till dessa varor. Översvämningen av de central- och östeuropeiska marknaderna med 
kraftigt subventionerade överskott av griskött från EU i början av 1999, efter att den ryska 
nyckelmarknaden kollapsat, väckte stor förbittring bland lokala jordbrukare och ledde till en våg av 
EU-fientliga känslor i hela regionen. EU har också gått med på att höja Estlands kvoter för vissa 
produkter, inklusive vissa mejeriprodukter, honung, surkål, havre och bär. 
 
 
c) WTO-medlemskap 
 
I november 1999 blev Estland den 135:e medlemmen i Världshandelsorganisationen och den tredje 
från före detta Sovjetunionen efter Lettland och Kirgizistan. 
 
I sitt avtal med WTO har Estland gått med på att begränsa importavgifterna till 0-10 procent på de 
flesta industrivaror och till 15-45 procent på de flesta jordbruksprodukter. Senast 2003 måste Estland 
låta utländska företag konkurrera om inrikes fjärrtelekommunikationer och utrikes 
telekommunikationer med mobila och fasta förbindelser samt om tjänster på områdena finans, turism, 
utbildning och miljö. En av de första fördelarna med ett WTO-medlemskap kan vara att Ryssland 
måste avskaffa de dubbla straffavgifterna på importer från Estland. Ryssland har meddelat att landet 
inte kommer att tillämpa höga avgifter för WTO-medlemmar. 
 
d) Handelspartner 
 
Precis som tidigare år var Finland, som stod för 23 procent av importen och 19 procent av exporten, 
Estlands viktigaste handelspartner under 1998. Ryssland var fortfarande en viktig handelspartner 
(11 procent av importen och 13 procent av exporten), men har minskat i betydelse efter valutakrisen. 
Andra viktiga handelspartner var Tyskland (11 procent respektive 6 procent), Sverige (9 procent 
respektive 17 procent), Japan och USA (vardera 5 procent av importen) samt Lettland (9 procent av 
exporten). 
 
 
IV. FÖRBINDELSERNA MED EU 
 
a) Europeiska kommissionen 
 
Den 13 oktober offentliggjorde Europeiska kommissionen sin andra återkommande rapport om 
Estlands framsteg på vägen mot anslutning. Kommissionen konstaterade i sina slutsatser att "Estland 
uppfyller de politiska Köpenhamnskriterierna. Den språklag som antagits och som medför att de icke-
estnisktalandes tillträde till det politiska och ekonomiska livet begränsas innebär dock ett steg bakåt 
och bör ändras. Under tiden kommer kommissionen att noggrant övervaka genomförandet av lagen 
för att se vilket genomslag den får i praktiken. Bekämpningen av korruptionen måste ägnas 
uppmärksamhet." 
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"Estland är en fungerande marknadsekonomi och bör ha förmågan att på medellång sikt hantera 
konkurrenstryck och marknadskrafter inom unionen, förutsatt att man genomför de viktiga 
strukturreformer som återstår." 
 
"Den makroekonomiska stabiliteten har ökat. Den tidigare så stora externa obalansen är nu under 
kontroll och utlandsskulden har slutat att öka. Underskottet i de offentliga finanserna har ökat 
kraftigt, men man har vidtagit åtgärder för att det åter skall minska. Omstruktureringen och 
konsolideringen av den finansiella sektorn har fortsatt. Estland har också fortsatt att dra till sig ett 
stort inflöde av utländska direktinvesteringar. Trots den ekonomiska avmattningen inom EU har 
Estlands export till unionen fortsatt att öka." 
 
Estland bör nu prioritera genomförandet av de återstående strukturreformerna, framför allt en öppen 
omstrukturering av oljeskifferindustrin, reformering av pensionssystemet och hälso- och sjukvården 
samt en stärkt övervakning av den finansiella sektorn. Marken bör privatiseras i snabbare takt, framför 
allt för att främja jordbrukets utveckling. Estland bör fortsätta att investera i infrastruktur och i 
utbildning av arbetskraften för att på lång sikt kunna upprätthålla produktivitetsökningen och dra till 
sig utländska direktinvesteringar. På medellång sikt krävs en sträng kontroll över de offentliga 
utgifterna för att man skall kunna tillgodogöra sig alla fördelar med de föreslagna reformerna av 
skattepolitiken, den offentliga förvaltningen och hälso- och sjukvården." 
 
Estland har sakta men säkert fortsatt anpassningen på området för den inre marknaden, i synnerhet 
vad gäller de immateriella rättigheterna och dataskyddet, den fria rörligheten för varor och kontrollen 
av statligt stöd. När det gäller den nya och övergripande metoden för certifiering och standardisering 
har bristen på mänskliga resurser gjort att reformen försenats. Det krävs också stora insatser på 
området för statligt stöd. Det har även konstaterats goda framsteg på energi- och transportområdena, 
inom vilka anpassningen och liberaliseringen av lagstiftningen har gått framåt. En öppen 
omstrukturering av oljeskiffersektorn bör emellertid prioriteras, liksom även en harmonisering av 
beskattningen inom vägtransportsektorn. Förmågan att genomföra gemenskapens regelverk på 
miljöområdet är fortfarande ett problem och det saknas en finansieringsplan för investeringar." 
 
Även om det har gjorts vissa framsteg inom jordbruket, fisket och den regionala utvecklingen, krävs 
det betydande insatser för att de institutionella strukturer som krävs skall kunna byggas upp och för 
att förmågan att hantera medel skall kunna förbättras. Förseningarna på tullområdet är ett bekymmer. 
Det krävs avsevärda insatser vad gäller tullagstiftningen, tullsatserna och uppbyggnaden av kapacitet. 
Det har konstaterats mycket begänsade framsteg när det gäller finansiell kontroll och på det sociala 
området, inom vilket genomförandekapacitet bör uppmärksammas. Estland har hörsammat de flesta 
av rekommendationerna i rapporten från 1998 vad gäller rättsliga och inrikes frågor och insatserna 
bör fortsätta, i synnerhet vad gäller polisen." 
 
"På det hela taget har Estland gjort fortsatta framsteg i fråga om att ytterligare anpassa den estländska 
lagstiftningen till gemenskapens regelverk. Framstegen har varit begränsade vad gäller förbättringen 
av den administrativa och rättsliga förmågan, beträffande vilken prioriteringarna på kort sikt i 
partnerskapet för anslutning endast delvis har tillgodosetts. Det är fortfarande svårt att rekrytera 
kvalificerad personal och att få den att stanna, vilket innebär att kapacitetsuppbyggnaden fördröjs, 
och denna fråga bör prioriteras både i budget- och rekryteringssammanhang för att man skall kunna 
komma till rätta med detta problem. Det bör göras omfattande insatser i detta avseende, i synnerhet 
vad gäller standarder och certifiering, statligt stöd, jordbruk, tull, regionalpolitik och på det sociala 
området." 
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b) Europaparlamentet 
 
I april 1999 antog parlamentet en resolution om den återkommande rapporten från kommissionen om 
Estlands framsteg på vägen mot anslutning (A4-0149/99). I resolutionen ”välkomnas den ändring i 
medborgarskapslagen som antogs i december 1998 genom vilken den estniska lagstiftningen 
anpassades till OSSE:s rekommendationer, och noteras det viktiga bidrag den nya 
medborgarskapslagen kommer att utgöra för ytterligare integrering av de estnisktalande och de 
rysktalande i detta mångkulturella och mångetniska samhälle.” Parlamentet underströk också ”den 
betydelse som skapandet av säkra yttre gränser har för EU.” 
 
Det fjärde sammanträdet för den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Estland ägde rum i 
Bryssel den 30 november 1999. Slutsatserna innehöll bland annat följande: 
 
- Det blandade parlamentariska utskottet noterade med tillfredsställelse att Estlands nationella 

program för antagande av gemenskapens regelverk, enligt 1999 års återkommande rapport 
från kommissionen om Estland, i stort uppfyller kraven i samband med förberedelserna inför 
anslutningen till EU, och att Europeiska kommissionens bedömning av landet följaktligen var 
positiv, 

- välkomnade det faktum att Estland har fortsatt att på ett korrekt sätt tillämpa Europaavtalet 
och att landet har bidragit till att de olika gemensamma institutionerna fungerat friktionsfritt, 

- påminde om att Estland uppfyller den politiska delen i Köpenhamnskriterierna; noterade att 
språklagen inte syftar till att begränsa icke estnisktalande personers tillträde till det politiska 
och ekonomiska livet; erkände att Estland i denna fråga befinner sig i en unik situation med 
tanke på landets etniska sammansättning och historiska bakgrund, 

- välkomnade de framsteg som Estland gjort på energiområdet men betonade behovet av att 
fortsätta med EU-anpassningen av reglerna inom energisektorn, 

- uppmuntrade Estland att fortsätta med att gradvis anpassa lagstiftning och praxis i fråga om 
visering till vad som gäller inom Europeiska unionen, 

- välkomnade Estlands strävan efter att bidra till regional stabilitet genom en politik som syftar 
till god grannsämja och regionalt samarbete i östersjöområdet, 

- hoppades att toppmötet i Helsingfors i december - som förstärkte innehållet i kommissionens 
rapport - kommer att leda till viktiga beslut när det gäller utvidgningen, både i fråga om en 
fortsatt tidsplan för anslutningsförhandlingarna och i fråga om en utvidgning av 
förhandlingarnas omfattning. 

 
c) Ministerrådet 
 
Anslutningsförhandlingarna med Estland inleddes i mars 1998. Hittills har förhandlingar påbörjats om 
25 av de 31 kapitlen och diskussioner om de 6 övriga förväntas inledas under det portugisiska 
ordförandeskapet. Förhandlingarna har slutförts om 8 kapitel. 
 
Vid toppmötet i Helsingfors den 10-11 december 1999 diskuterade Europeiska rådet de framsteg som 
gjorts i samband med utvidgningen. "Europeiska rådet bekräftar vikten av den utvidgningsprocess 
som inleddes i Luxemburg i december 1997 för hela den europeiska kontinentens stabilitet och 
välfärd. En effektiv och trovärdig utvidgningsprocess måste upprätthållas." 
 
"Europeiska rådet bekräftar anslutningsprocessens allomfattande natur, och den inbegriper nu 
13 kandidatstater inom en och samma ram. Kandidatstaterna deltar i anslutningsprocessen under 
samma förutsättningar. De måste dela Europeiska unionens värderingar och mål enligt fördragen. 
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Dessutom påminner Europeiska rådet om att uppfyllande av de politiska kriterierna från 
Europeiska rådet i Köpenhamn är ett villkor för inledande av anslutningsförhandlingar och att 
uppfyllande av alla Köpenhamnskriterier utgör grunden för tillträde till unionen." 
 
"Europeiska unionen har gjort ett bestämt politiskt åtagande anstränga sig till det yttersta för att 
avsluta regeringskonferensen om reformering av institutionerna senast i december 2000 varefter 
ratificering följer. Efter ratificeringen av konferensens resultat bör unionen kunna välkomna nya 
medlemsstater från och med slutet av 2002, så snart de har visat att de kan ta på sig medlemskapets 
förpliktelser och så snart förhandlingarna har slutförts framgångsrikt." 
 
"Kommissionen har gjort en ny detaljerad bedömning av kandidatländernas framsteg mot ett 
uppfyllande av anslutningskriterierna. I denna bedömning visas att det gjorts framsteg när det gäller 
att uppfylla anslutningskriterierna. Med hänsyn till att svårigheter återstår inom vissa sektorer 
uppmuntras kandidatstaterna samtidigt att fortsätta att öka sina ansträngningar för att uppfylla 
anslutningskriterierna. Det framgår att en del kandidater inte kommer att kunna uppfylla alla 
Köpenhamnskriterierna på medellång sikt. Kommissionens avsikt kommer att vara att i början av år 
2000 rapportera till rådet om vissa kandidatstaters framsteg med uppfyllandet av de ekonomiska 
Köpenhamnskriterierna. Nästa omgång av återkommande rapporter kommer att läggas fram i god tid 
före Europeiska rådet i december 2000." 
 
"Europeiska rådet erinrar om vikten av en hög standard när det gäller kärnsäkerhet i Central- och 
Östeuropa. Det uppmanar rådet att överväga hur frågan om kärnsäkerhet skall tas upp inom ramen 
för anslutningsprocessen i enlighet med relevanta slutsatser av rådet." 
 
"Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse det betydande arbete som har utförts och de framsteg 
som har uppnåtts i anslutningsförhandlingarna med Cypern, Ungern, Polen, Estland, Tjeckiska 
republiken och Slovenien." 
 
"I förhandlingarna bedöms varje kandidatstat efter sina egna meriter. Denna princip skall gälla både 
för att öppna de olika förhandlingskapitlen och för att driva förhandlingarna. För att bibehålla 
dynamiken i förhandlingarna bör omständliga förfaranden undvikas. De kandidatstater som nu har 
tagits med i förhandlingsprocessen kommer att inom rimlig tid kunna komma ikapp dem som redan är 
inne i förhandlingarna, om de har gjort tillräckliga framsteg i sina förberedelser. Framstegen i 
förhandlingarna måste gå hand i hand med framstegen när det gäller att införliva regelverket i 
lagstiftningen, faktiskt genomföra det och se till att det efterlevs." 
 
 

*  *  * 
 
Ytterligare information kan fås från 
Adam Isaacs, Europaparlamentet, GD IV, Bryssel 
Parlamentariska forsknings- och dokumentationstjänsten 
Tfn (32-2) 284 30 72 / Fax (32-2) 284 90 63 / e-post: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Ytterligare information om det ekonomiska avsnittet kan fås från 
John Wittenberg, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Avdelningen för institutionella och konstitutionella frågor 
Tfn (352) 4300 22447 / e-post: jwittenberg@europarl.eu.int 
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