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SAMMENDRAG 
 
Slovenien er et af de mindste lande blandt de ti ansøgerlande (2,0 mio. indbyggere på et areal, 
der svarer til to tredjedele af Belgien). 
 
Slovenien indgav sin anmodning om tiltrædelse den 10. juni 1996. Slovenien undertegnede 
samme dag en Europaaftale med EU; denne aftale træder i kraft den 1. februar 1999 og udgør det 
retslige grundlag for forbindelserne mellem EU og Slovenien. 
 
Slovenien er omfattet af gruppen af ansøgerlande i den "første bølge" med Polen, Den Tjekkiske 
Republik, Ungarn, Estland og Cypern. Tiltrædelsesforhandlingerne har været i gang siden den 
30. marts 1998. 
 
Som det var tilfældet med de andre ansøgerlande, vedtoges der et særligt tiltrædelsespartnerskab 
for Slovenien. Slovenien forelagde sit nationale program for vedtagelse af den etablerede EU-
politik (PNAA) i marts 1998. Den omfatter nødvendige foranstaltninger for at nå de mål, der er 
fastsat i tiltrædelsespartnerskabet. 
 
Siden april 1998 har der eksisteret en screening vedrørende forskellige kapitler i den etablerede 
fællesskabsret, hvilket har resulteret i væsentlige forhandlinger. 
 
I december 1998 forelagde Kommissionen sin første beretning for Rådet om de fremskridt, der er 
opnået vedrørende hvert enkelt land i Central- og Østeuropa i deres forberedelser med henblik på 
tiltrædelse. 
 
Kommissionen har i sin beretning om Slovenien anført de områder, hvor det er nødvendigt med 
foranstaltninger, f.eks. nødvendigheden af i højere grad at gennemføre markedsordninger, lægge 
hovedvægt på den retslige og parlamentariske proces og styrke den administrative kapacitet. 
 
 
I. DEN POLITISKE SITUATION 
 
a) Nyere historie 
 
- Den 25. juni 1991 erklærede Slovenien sin uafhængighed af Jugoslavien 

(Forbundsrepublikken Jugoslavien). Forud var gået månedlange forhandlinger. Under en 
folkeafstemning den 23. december 1990 havde 88,2% af Sloveniens valgberettigede borgere 
stemt for statens uafhængighed. Allerede en dag efter Sloveniens uafhængighedserklæring 
kom det til krigeriske handlinger mellem slovenske territorialenheder og forbundstropper. 
Kampene varede i ti dage, før slovenerne og forbundsregeringens kunne blive enige om en 
våbenstilstand samt en udsættelse af uafhængighedserklæringen. Med tilbagetrækningen af 
de jugoslaviske forbundstropper (den jugoslaviske forbundshær) accepterede den serbiske 
henholdsvis den jugoslaviske side de facto Sloveniens løsrivelse. 

 
I januar 1992 anerkendte Den Europæiske Union Sloveniens uafhængighed, lidt senere også 
USA, Kina og Rusland. Med Serbiens og Montenegros oprettelse af Forbundsrepublikken 
Jugoslavien anerkendte også den serbisk-jugoslaviske regering staten Slovenien; Slovenien 
anerkendte dog først i 1997 Forbundsrepublikken Jugoslavien. 

 



 

 7 PE 167.531/rév.2 

b) Institutioner 
 
- I henhold til forfatningen af 1993 er Slovenien en rets- og socialstat på grundlag af et 

parlamentarisk demokrati. Sloveniens parlament har to kamre. Førstekammeret, 
Nationalforsamlingen, vælges hvert fjerde år og består af 90 medlemmer, idet det italienske 
og ungarske mindretal i henhold til forfatningen får garanteret et mandat. Det andet kammer, 
Nationalrådet, vælges hvert femte år og består af 40 medlemmer, som repræsenterer de 
kommunale myndigheder samt social-, fag-, erhvervs- og handelsorganisationerne. 
Nationalrådet har i første linje rådgivende funktioner samt retten til lovgivningsinitiativer. 
Ved de sidste valg til Nationalforsamlingen i november 1996 fremkom følgende resultater: 

 
 
Politiske partier 

 
 % 

 
Mandater 

 
LDS (Sloveniens Liberaldemokratiske Parti) 

 
 27,01 

 
 25 

 
SLS (Det Slovenske Folkeparti) 

 
 19,38 

 
 19 

 
SDS (Sloveniens Socialdemokratiske Parti) 

 
 16,13 

 
 16 

 
SKD (Sloveniens Kristelige Demokratiske Parti) 

 
   9,62 

 
 10 

 
ZLSD (Den Socialdemokratiske Enhedsliste) 

 
   9,03 

 
  9 

 
DeSUS (Sloveniens Demokratiske Pensionistparti) 

 
   4,32 

 
  5 

 
SNS (Det Slovenske Nationalistparti) 

 
   3,22 

 
  4 

 
DS (Sloveniens Demokratiske Parti) 

 
   2,68 

 
 - 

 
Zeleni (De Grønne) 

 
   1,7 

 
 - 

 
I ALT (og andre) 

 
100 

 
 88 

 
- Slovenien bliver siden da regeret af en stor koalition bestående af Sloveniens 

Liberaldemokratiske Parti (LDS), Det Slovenske Folkeparti (SLS) og Sloveniens 
Demokratiske Pensionistparti (DeSUS). Premierminister er Janez Drnovsek (LDS), 
viceregeringschef er Marjan Podobnik (SLS). 

 
- Præsidenten har et mandat på fem år, som kan fornyes en gang. Ved de sidste præsidentvalg i 

1997 blev Milan Kucan genvalgt med over 55% af stemmerne. I henhold til den slovenske 
forfatning har Sloveniens præsident kun repræsentative opgaver. 

 
Inden de kommende valg i år 2000 kan valgsystemet ændres (til fordel for et flertalsvalg i to 
omgange) i overensstemmelse med forfatningsrådets afgørelse om resultatet af den 
folkeafstemning, der skal finde sted forinden. 

 
- Slovenien er medlem af De Forenede Nationer og dets organer. Slovenien er desuden 

medlem af Europarådet, IWF og CEFTA (Central European Free Trade Association). 
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- Sloveniens befolkning er på ca. 2 mio. indbyggere. Ud over de italienske og ungarske 
mindretal er også "Romaerne" (ca. 7.000 personer) anerkendt som befolkningsgruppe ifølge 
forfatningen. Det tysksprogede mindretal anerkendes for øjeblikket ikke som selvstændigt 
mindretal. Sloveniens og Østrigs regering er dog nået til enighed om, at der skal oprettes en 
tysk skole med tosproget undervisning, og at de tysksprogede slovenere skal have en så 
vidtgående kulturel selvstændighed som muligt. 

 
Den 25. marts 1998 ratificerede Slovenien konventionen om beskyttelse af nationale 
mindretal 

 
 

 
Befolkningens sammensætning 

 
I procent 

 
Personer i 
tusinder 

 
Slovenere 

 
87,8 

 
1.727.018 

 
Kroatere 

 
 2,8 

 
     54.212 

 
Serbere 

 
 2,4 

 
     47.911 

 
Muslimer (Bosnien og Sandjak) 

 
 1,4 

 
     26.842 

 
Ungarere 

 
 0,4 

 
       8.503 

 
Italienere 

 
 0,2 

 
       3.064 

 
Tyskere 

 
 0,1* 

 
500-1.500* 

 
I ALT (og andre) 

 
100 

 
1.965.986 

       Kilde: Folketælling 1991 * Skøn 
 
- Kommunevalgene fandt sted den 22. november 1998 (182 kommuner) med undtagelse af 

kommunen Koper/Capodistria. 
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c) Sloveniens forbindelser til republikkerne i det tidligere Jugoslavien 
 
- Slovenien har i nogle år forsøgt at bilægge følgende stridspunkter med Kroatien: 

- territoriale rettigheder over farvandene i Piran-bugten, som for Slovenien betyder 
adgangen til Adriaterhavet 

- grænsedragning på toppen af bjerget Trdin til Kroatien 
- tilbagebetaling af indskud i den tidligere Ljubljanska Banka til kroatiske kunder 
- nedlukning af atomkraftværket Krsko og kravet om, at Kroatien betaler drifts-

omkostningerne, vanskeliggøres af ejerforholdene 
- kroatiske virksomheders betaling af fordringer fra slovenske virksomheder 
- udvidelse af motorvejen Graz-Maribor-Zagreb. 

 
- Med undtagelse af Serbien har Slovenien normaliseret sine forbindelser til de øvrige 

republikker i det tidligere Jugoslavien. Til den nye Forbundsrepublik Jugoslavien har 
Slovenien som eneste stat i det tidligere Jugoslavien ingen diplomatiske forbindelser. Mens 
handelen allerede kan fortegne en vis fremgang, er de politiske forbindelser stadig belastede. 
Først og fremmest er der tale om uoverensstemmelser, som vedrører fordelingen af de 
jugoslaviske formueværdier, hvem der er retmæssig arvtager efter det tidligere Jugoslavien 
og fordelingen af henholdsvis adgangen til arkiverne. Hovedproblemet i denne forbindelse er 
Beograds holdning, som betragter sig som den eneste legitime arvtager til den tidligere 
føderation. 

 
 
II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
a) Økonomisk struktur 
 
I løbet af de sidste ca. 50 år har Slovenien været udsat for grundlæggende ændringer af sin 
økonomiske struktur. En økonomi, der hovedsagelig var baseret på landbrug, blev hurtigt 
industrialiseret under det kommunistiske styre med hovedvægten lagt på sværindustri, herunder 
jern- og stålproduktion. Politikken begyndte at ændres væsentligt i slutningen af 1980'erne, og 
processen fortsatte efter uafhængigheden. 
 
Produktion af renmetaller, metalprodukter, maskiner og udstyr faldt, samtidig med at 
produktionen af kemikalier, elektriske artikler, levnedsmidler og træprodukter steg. Samtidig gik 
landbrugsproduktionen tilbage, der i 1996 tegnede sig for lidt over 5% af BNP og kun 
beskæftigede 1,2% af arbejdsstyrken. Under kommunismen havde Slovenien et højere BNP pr. 
indbygger end gennemsnittet i Jugoslavien. Dette var stadig gældende i 1996, da landet desuden 
havde det højeste BNP pr. indbygger i de lande, der var omfattet af Central European Free Trade 
Agreement (CEFTA). 
 
Den faste bruttoinvestering er øget fra 18,6% af BNP i løbende priser i 1992 til 22,1% i 1996, 
hvilket for størstedelens vedkommende blev finansieret gennem national opsparing. Men både 
opsparing og investering skal øges, såfremt Slovenien skal indhente det fremskridt de 
vesteuropæiske økonomier har opnået på dette område. En investering på over 25% af BNP vil 
bidrage til mere bæredygtige konkurrencefordele. 
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b) Økonomisk politik 
 
Regeringen har i stor udstrækning opnået positive resultater med hensyn til sit foreløbige og 
primære mål: at stabilisere økonomien og sænke inflationsraten (målt i forhold til 
detailprisindekset), som var voldsom i de sidste år i det tidligere Jugoslavien. Kampen mod 
inflationen er fortsat hovedmålet hos de slovenske monetære myndigheder.  
 
Den monetære stabilitet er primært Bank of Slovenias ansvar (centralbanken), som udøves ved at 
kontrollere den basale valuta, hovedsagelig ved långivning til banker, udstedelse af pengesedler, 
køb af udenlandsk valuta fra banker, fastlæggelse af krav til bankreserver og køb og salg af 
udenlandsk valuta. 
 
c) Den seneste udvikling 
 
I 1999 var bruttonationalproduktet pr. indbygger i Slovenien det samme som i EU's fattigste 
lande (Grækenland og Portugal) og 70% af det europæiske gennemsnit (i modsætning til 62% i 
Den Tjekkiske Republik). 
Den økonomiske vækst har i nogle år været stigende i Slovenien, selv om der i den senere tid har 
været tale om en mindre vækst: Væksten er faldet fra 4,6% til 3,9% i 1998. Det er især 
eksporten, som har udgjort drivkraften i væksten. Hvad angår den interne efterspørgsel, er den 
først og fremmest stimuleret af den offentlige efterspørgsel og investeringen, medens den private 
efterspørgsel er faldet som følge af en strammere lønpolitik og en svag stigning i beskæftigelsen. 
 
På trods af forringelsen af prisernes konkurrencedygtighed er vareeksporten steget med 8,4% i 
1998. Stigningen i importen har været større end stigningen i eksporten. Alligevel har Slovenien 
kunnet bevare handelsunderskuddet på samme niveau i 1997, dvs. 4,3%. 
 
Inflation: Priserne for varer og tjenesteydelser, som er fastlagt af staten, steg i 1997 med 16,5% - 
energipriserne steg med 20%. Sideløbende hermed har myndighederne liberaliseret en række 
priser. Siden da har regeringen fulgt en antiinflationspolitik, hvilket har gjort det muligt for den 
at sænke inflationsraten til 7,9% i 1998, sammenlignet med 8,4% i 1997 og 9,9% i 1996. 
Inflationen i 1999 vil sikkert ligge på 6,5%: Denne forholdsvis større rate forklares delvis med 
indførelsen af merværdiafgiften den 1. juli 1999. 
 
Lønpolitikken, som bidrog til stigningen i inflationen i den første tid, er bremset etapevis. Som 
eksempel kan angives stigningen i lønninger i 1999 på 1,6% mod 5,1% i 1996 og 2,4% i 1997. 
 
Den økonomiske vækst har ikke forbedret situationen på arbejdsmarkedet. 
Arbejdsløshedsprocenten liggger fortsat på 7,9% (7,4% i 1997). Betydningen for de 
langtidsarbejdsløse samt en svag erhvervsuddannelse af personer uden arbejde beviser, at 
arbejdsløsheden i Slovenien er et strukturfænomen. 
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Det offentlige underskud i 1997 fortsætter i 1998, hvilket udgør et knæk i sammenligning med 
de foregående år, hvor de offentlige finanser var kendetegnet af ligevægt. Siden 1997, hvor 
budgetunderskuddet nåede op på 1% af BNP, har den slovenske regering fulgt en restriktiv 
budgetpolitik ved at bringe underskudder ned på 0,8% af BNP i 1998. Budgettet for 1999 
forudså en sænkning af underskuddet til 0,6% takket være en begrænsning af de offentlige 
udgifter og en reform af afgiftssystemet. 
 
1999 har været kendetegnet af indførelsen af merværdiafgift og et system med punktafgifter. 
Disse reformer har en afgørende betydning for harmoniseringen med de gældende standarder i 
Den Europæiske Union. 
 
d) Fremtidsudsigter 
 
Processen med omstrukturering af virksomhederne er ved at stige. Rentabiliteten i 
erhvervsvirksomhederne vokser. De ikke-levedygtige virksomheder er gået konkurs. De direkte 
udenlandske investeringer nåede op på 0,8% af BNP i 1998. Dette skulle bidrage til at gøre 
virksomhedssektoren mere dynamisk og mere konkurrencedygtig i fremtiden. 
 
På trods af de positive resultater med privatisering i Slovenien udgør den private sektor i 
produktionen kun 50-55%. 
 
På nuværende tidspunkt forbereder regeringen en privatisering af finansieringsinstitutterne, bl.a. 
de vigtigste to statsbanker – Nova Ljubljanska Banka og Nova Kreditna Banka Maribor – hvilket 
på længere sigt vil gøre finanssektoren mere konkurrencedygtig. Der bør dog træffes vigtige 
foranstaltninger på området forsikringer. Lovgivningen om konkurser udgør ligeledes visse 
mangler. 
 
Konkurrencen er stadig begrænset på en række områder, bl.a. som følge af statsstøtte. Desuden 
er beskyttelsen af landbrugsprodukter stadig temmelig høj. 
 
 
III. FORBINDELSER TIL DEN EUROPÆISKE UNION 
 
a) Samarbejdsaftaler 
 
- Den 1. september 1993 overtog Slovenien rettighederne og pligterne, som følge af den 

samarbejdsaftale, der i 1980 blev indgået med Jugoslavien. Aftalens politiske del blev meget 
hurtigt forældet og afløst med udarbejdelsen af en Europaaftale. 
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b) Europaaftaler 
 
- Den 10. juni 1996 undertegnede Slovenien en Europaaftale med Den Europæiske Union, som 

samtidig erstattede den eksisterende samarbejdsaftale. Den 15. juli 1997 ratificerede den 
slovenske Nationalforsamling Europaaftalen efter at have vedtaget en ændring af artikel 68 i 
forfatningen. Denne ændring af forfatningen gør det muligt for udlændinge efter en 
overgangsperiode på fire år at erhverve fast ejendom i Slovenien. Aftalen trådte i kraft den 1. 
februar 1999. 

 
Europaaftalen består af 11 kapitler. Den kan faktisk deles i tre afsnit. I det første afsnit er der 
tale om politiske komponenter. Andet afsnit omhandler handelen med Den Europæiske 
Union og Slovenien. Tredje afsnit omhandler det tekniske og finansielle samarbejde. 

 
I handelsafsnittet er der først og fremmest tale om harmonisering af retsforholdene med 
hensyn til det indre marked. Aftalen fastsætter derfor, at der skal skabes en frihandelszone 
mellem EU og Slovenien inden for de kommende seks år efter Europaaftalens ikrafttrædelse. 

 
c) Handel 
 
- Den Europæiske Union (EU) er Sloveniens vigtigste handelspartner. I 1996 eksporterede 

Slovenien 64,6% (4,270 mia. ecu) af sine varer til EU og importerede 67,6% (5,337 mia. ecu) 
af alle varer fra Unionens medlemsstater. Selv om Sloveniens eksport til EU er steget med 
12% i forhold til 1997, har landet et handelsbalanceunderskud over for EU på 1,5 mia. euro. 

 
Sloveniens vigtigste handelspartner inden for EU er i rækkefølge: Tyskland, Italien og 
Frankrig. 
 
Sloveniens eksportstruktur i forhold til EU er som følger: maskiner og elektrisk udstyr (22% 
af den samlede eksport), udstyr til diverse transporttyper (16%), tekstilprodukter (13%). 
Slovenien importerer følgende fra EU: maskiner og elektrisk udstyr (25% af den samlede 
import), udstyr til diverse transporttyper (15%) og basismetal (11%). 

 
d) Institutioner 
 
- Rådet (på udenrigsministerplan) - det er det forum, hvor de kontraherende parter forelægger 

visse spørgsmål og i fællesskab udarbejder løsninger. 
 

Det første møde finder sted den 22. februar 1999. 
 
- Associeringsudvalget (på højt embedsmandsplan) mødes første gang den 25. marts 1999 i 

Ljubljana. 
 
- Det Blandede Parlamentariske Udvalg er sammensat af parlamentarikere fra det slovenske 

parlament og fra Europa-Parlamentet. Det første konstituerende møde afholdtes den 15.-16. 
december 1998 i Strasbourg. Det andet møde er fastsat til 17.-19. marts 1999 i Ljubljana 
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e) Phare 
 
- Slovenien modtager teknisk og finansiel bistand inden for rammerne af Phare-programmet. 

Phare-midlerne til Slovenien var fra 1992 til 1996 i alt 92 mio. euro (støtte der ikke kan 
refunderes). Programmerne i denne forbindelse hviler på tre søjler: 

 
- Det nationale Phare-program. Sloveniens nationale Phare-program fordelte sig på 

følgende sektorer: 
 
- Administration og offentlige institutioner, bl.a. på landbrugsområdet, offentlige finanser 

og finanskontrol, vedtagelse af lovgivning på det indre marked, støtte til investeringer på 
miljø- og transportområdet, uddannelse, forskning og videnskab, den private sektor, 
genopbygning og privatisering, støtte til sociale programmer og fremme af 
beskæftigelsen, samarbejde på det retslige område og på området indre anliggender 
(grænsekontrol, bekæmpelse af den organiserede kriminalitet, indvandringspolitik og 
visum). 

 
- Cross-border Cooperation Program (CBC). Disse programmer baserer på bilaterale 

samarbejdsaftaler med Italien, Østrig og Ungarn. Desuden findes der siden 1995 en 
trilateral samarbejdsaftale med Ungarn og Østrig. 

 
- Multi-Country Program. Slovenien deltager i multinationale programmer, der støtter 

udvikling af de små og mellemstore virksomheder samt infrastrukturen i ansøgerlandene. 
 

 
IV. ANSØGNING OM TILTRÆDELSE 
 
- Den 10. juni 1996, dagen for undertegnelsen af Europaaftalen, indgav Slovenien sin 

ansøgning om tiltrædelse af EU. 
 
a) Kommissionens udtalelse 
 
- I Agenda 2000, som blev præsenteret den 15. juli 1997, foreslog Kommissionen at indlede 

tiltrædelsesforhandlinger med Slovenien. Ifølge Kommissionens vurdering er Slovenien i 
besiddelse af de nødvendige garantier for en demokratisk udvikling, som respekterer 
menneskerettighederne og er godt på vej til at opfylde det økonomiske kriterium samt til at 
overtage Fællesskabets regelværk. Disse forbindelser giver Kommissionen mulighed for at 
fremsætte kritik over for de slovenske myndighederer og påpege de vigtigste områder, der 
har behov for supplerende foranstaltninger. 
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b) Europa-Parlamentets udtalelse 
 
- En beslutning om Agenda 2000 af 4. december 1997, hvori det konstateres, at Unionens 

udvidelse med de tiltrædelsesvillige lande udgør en yderligere etape på vej hen imod 
skabelsen af et forenet og frit Europa. 

  
 I sin beslutning af 15. april 1999 mindede Europa-Parlamentet om, at Slovenien rådede over 

demokatiske strukturer, som garanterer retsstaten, og at Slovenien havde nået et 
tilfredsstillende niveau, hvad angår overholdelse af de økonomiske betingelser for 
tiltrædelsen, som blev fastlagt i København. Men Europa-Parlamentet beklagede mangelen 
på fremskridt vedrørende integrering af EU's regelværk, bl.a. på særligt følsomme områder 
såsom retsvæsen, indre anligender og det indre marked, Europa-Parlamentet understregede, 
at det var nødvendigt med en alvorlig og dybtgående reform af forvaltningen af retsvæsenet. 
Europa-Parlamentet er overbevist om, at de slovenske myndigheder var i stand til at 
indhente den opståede forsinkelse.  

 
c) Rådets udtalelse 
 
- Den 12.-13. december 1997 vedtog Det Europæiske Råd i Luxembourg, at 

tiltrædelsesprocessen indledes den 30. marts 1998 med et møde for de 15 EU-landes 
udenrigsministre, de 10 central-østeuropæiske ansøgerlande og Cypern med skabelsen af en 
ensartet ramme for de nævnte ansøgerlande. 

 
- Der etableres en Europa-konference, hvori Unionens medlemsstater samt de europæiske 

stater finder sammen, som kommer i betragtning for en tiltrædelse og som har de samme 
værdier samt interne og eksterne mål som Unionen. Det første møde finder sted den 12. 
marts 1998 i London, og det andet møde finder sted den 5. december 1998 i Luxembourg. 

 
- Det Europæiske Råd pålagde under mødet i Luxembourg Kommissionen at fremlægge årlige 

beretninger for Rådet samt forelægge henstillinger til de bilaterale regeringskonferencer med 
ansøgerlandene. 

 
d) Sloveniens udtalelse 
 
- Statspræsident Milan Kucan ved tiltrædelsestalen den 22. december 1997: 

Indbydelsen til Slovenien om at deltage i tiltrædelsesforhandlingerne om medlemskab af EU 
i den første gruppe af ansøgerlande er i øjeblikket måske det bedste bevis på vores 
vellykkede politik og den slovenske stats store troværdighed, demokrati, dens økonomiske 
succes og dens overholdelse af menneskerettighederne. 

 
- Ministerpræsident Janez Drnovsek den 13. december 1997 i Luxembourg: 

Slovenien håber at kunne afslutte sine forhandlinger inden år 2002 og blive fuldt medlem af 
EU. Slovenien håber desuden, at det samtidig kan opfylde forudsætningerne for Den 
Monetære Union. 
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V. FØRTILTRÆDELSESSTRATEGIERNE 
 
- Kommissionens førtiltrædelsesstrategi efter aftale med Rådet og under inddragelse af 

Europa-Parlamentet i henhold til artikel 235 i EF-traktaten 
 

Det Europæiske Råd vedtog bilaterale tiltrædelsespartnerskaber for hurtigst muligt at gøre 
det muligt for staterne at tilpasse sig EU's forhold. Den 31. marts 1998 indledes de officielle 
tiltrædelsesforhandlinger i form af 6 bilaterale regeringskonferencer. 

 
De andre områder for udvidelsen hviler på de tre søjler fra København: demokrati, 
retsstatslighed, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal, erhvervslivet, 
overensstemmelse med et medlemskabs forpligtelse . 

 
a) Partnerskabet for tiltrædelsen/PNAA 
 
Kommissionen har for hver enkelt ansøgerland fastlagt et partnerskab, som omfatter: 
- De prioriteringer, som er fastsat i Kommissionens udtalelse 
- de finansielle midler, der giver hver enkelt ansøgerland mulighed for at anvende disse 

prioriteringer 
- vilkårene for ansøgning om støtte. 
 
Som modydelse opfordres hver enkelt ansøgerland til at forelægge et nationalt program til 
vedtagelse af den etablerede fællesskabsret, forelæggelse af en tidsplan for prioriteringerne 
påbegynde de iværksatte finansielle midler. 
 
Disse dokumenter bør tages op til overvejelse og tilpasses hvert år for hvert enkelt ansøgerland. 
 
Kommissionen forelagde den 15. marts 1998 de prioriteringer på kort og mellemlang sigt fra 
Rådet, som Slovenien skal opfylde. Efter at have afsluttet sin beretning den 13. oktober 1999 
offentliggjorde Kommissionen desuden sit forslag til Rådets afgørelse vedrørende de nye 
principper, prioriteringer, midlertidige mål og betingelser for partnerskab for Republikken 
Sloveniens tiltrædelse. 
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- Prioriteringer på kort sigt (frem til udgangen af år 2000) 

 
- Økonomisk reform: Omstrukturering af virksomheder, påbegyndelse af iværksættelse af 

privatiseringsprogrammer for banker og forsikringer, iværksættelse af 
omstruktureringsprogrammer inden for jern- og stålindustrien, fortsættelse af processen 
med omstrukturering af de offentlige finanser, bl.a. pensioner, forbedring af procedurerne 
i forbindelse med konkurs 

- Det indre marked: Styrkelse af beskyttelsen af intellektuelle og industrielle 
ejendomsrettigheder: Indførelse af lovgivning i forbindelse med den frie bevægelighed af 
varer, fremskyndelse af processen med tilpasning af lovgivningen vedrørende fri 
kapitalbevægelse, indførelse af antitrustlove, vedtagelse af den nye lov om 
telekommunikation, fuldstændig tilpasning af lovgivningen vedrørende det audiovisuelle 
område, lukning af afgiftsfrie butikker ved landegrænser 

- Beskæftigelse og sociale anliggender: Udarbejdelse af en national strategi for 
beskæftigelse, styrkelse af den bilaterale sociale dialog 

- Reform af administrationens og retsvæsenets muligheder, bl.a. med hensyn til 
forvaltning af kontrollen med EU's fonde: Fremskyndelse af reformen af den offentlige 
administration, fortsættelse af udbygningen af en udviklingsplan på nationalt plan og for 
landbrugsområder, vedtagelse af foranstaltninger med henblik på at gennemføre 
lovgivningen vedrørende finanskontrol 

- Fortsættelse af tilpasningen af lovgivningen på miljøområdet (vedtagelse af en ny lov 
om vand, afslutning af detaljerede programmer om tilnærmelse "direktiv for direktiv") 
samt på landbrugsområdet (det veterinære og fytosanitære område). 

 
- Prioriteringer på mellemlang sigt: 

 
- Politiske kriterier: Fortsættelse af bestræbelserne på at fremskynde tilbageførsel af 

kulturgoder 
- Økonomisk politik: Omstrukturering, handelsmæssig omlægning og fuldstændig 

liberalisering af offentlige virksomheder til sikring af samlede tjenesteydelser: 
Fortsættelse af reformen af kapitalmarkederne, indførelse af en årlig 
budgetkontrolprocedure 

- Indre marked: Ophævelse af præferenceprisen på 10% til nationale udbydere: 
Liberalisering af finansmarkedet og forbedring af lovgivningen vedrørende udenlandske 
investeringer, styrkelse af instanser og kontrolprocedurer for aftaler og statsstøtte, 
ophævelse af eksisterende forskelle mellem merværdiafgiftsordninger, fortsættelse af 
processen med tilpasning af lovgivningen vedrørende forbrugerbeskyttelse 

- Retsvæsen og indre anliggender: Fortsættelse af styrkelsen af repressive organer og 
bekæmpelse af den organiserede kriminalitet, handlen med kvinder og børn, narkotika 
og korruption, fortsættelse af den progressive tilpasning af lovgivningen om praksis 
vedrørende visum, så dette kommer til at ligge på linje med EU's ordninger 

- Energi: Fastholdelse af sikkerhedsnormerne på det nukleare område i atomkraftværket i 
Krsko, iværksættelse af normer vedrørende olielagre, forberedelse af det indre 
energimarked og især direktiverne vedrørende gas og elektricitet 

- Landbrug: Styrkelse af forvaltningsordningerne vedrørende den fælles landbrugspolitik 
og de hermed forbundne administrative strukturer 

- Transport: Tilpasning på lufttransportområdet, vejtransport og søtransport 
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- Beskæftigelse og sociale anliggender: Udarbejdelse af en national samhørighedspolitik 
på det økonomiske og sociale område med henblik på at tilnærme 
bruttonationalproduktet pr. indbygger til fællesskabsgennemsnittet 

- Miljø: Iværksættelse af lovgivning vedrørende forvaltning af affald, bekæmpelse af den 
industrielle forurening, forvaltning af risici 

- Styrkelse af administrationens og retsvæsenets muligheder samt mulighederne for 
forvaltning af EU's fonde: Forbedring af retsvæsenets effektivitet, vedtagelse af en 
lovgivning vedrørende offentlige organer, styrkelse af kontrollen med offentlige finanser 

- Økonomisk og social samhørighed: Udarbejdelse af en national politik med henblik på 
at begrænse forskellene mellem de forskellige regioner, 

 
Slovenien forelagde den 30. marts 1998 sit nationale program for vedtagelse af den etablerede 
fællesskabsret, Dette dokument indeholder de målsætninger, der svarer til partnerskabet for 
tiltrædelse. Alligevel har Slovenien begrænset sig til målsætninger på kort sigt. Den nye 
vurdering af nationale programmer, der er udarbejdet i overensstemmelse med de bemærkninger, 
som Kommissionens tjenestegrene har fremsat, og som omfatter målene for perioden 1999-2002, 
blev vedtaget af den slovenske regering den 27. maj 1999 og forelagt for det slovenske 
parlament i april 1999 og forelagt for Kommissionen den 31. maj 1999. 
 
Kommissionen har vurderet, at målene er godt fastsat i det ændrede partnerskab for tiltrædelse. 
Til gengæld bebrejder Kommissionen de slovenske myndigheder, at de ikke klart har defineret 
vilkårene og tidsplanen for gennemførelsen. 
 
Partnerskabet for tiltrædelse, som ifølge Kommissionen udgør det vigtigste og væsentligste 
dokument for processen med tiltrædelse, skal tages op til fornyet behandling ved udgangen af 
hvert år og forelægges Parlamentet samtidig med budgetforslaget for at sikre samhørighed 
mellem de to dokumenter og for at integrere henstillingerne i Kommissionens beretning. 
 
En ny revision af programmet, som inkorporerer de henstillinger, der fremgår af den seneste 
rapport fra Kommissionen, skal forelægges til godkendelse i det slovenske parlament ved 
udgangen af 1999. 
 
b) Screening 
 
Lige fra den officielle begyndelse af tiltrædelsesforhandlingerne har den omtalte "selektive" 
behandling været tilrettelagt. Det drejer sig om at behandle hvert kapitel vedrørende den 
etablerede fællesskabsret, at fastlægge de problemer, som kan nødvendiggøre en 
overgangsperiode i påkommende tilfælde og at forhandle endeligt, så snart der er vedtaget en 
fælles holdning (ansøgerland plus EU-medlemsstater) (i alt 31 kapitler skal behandles). 
 
Det drejer sig også om at fastslå, hvorvidt der eksisterer en ensartet lovgivning, eller om den skal 
etableres og for hvert ansøgerland at undersøge de administrative kapaciteter for at vedtage den 
etablerede fællesskabsret. 
 
Hvad angår Slovenien (og de andre syv lande i den første bølge), er der af 15 færdigbehandlede 
kapitler for øjeblikket afsluttet ti, som ikke behøver yderligere forhandlinger, bl.a.: forskning og 
videnskab, uddannelse, kultur, små og mellemstore virksomheder, selskabsret, 
forbrugerbeskyttelse og sundhedsbeskyttelse, toldunion, eksterne handelsforbindelser, 
telekommunikation. 
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Under regeringskonferencen, som fandt sted i Bruxelles fra 30. september til 4. november 1999, 
skulle der forhandles otte nye kapitler, bl.a.: Økonomisk og Moneteær Union, fri 
kapitalbevægelse, social- og beskæftigelsespolitik, energi, fri bevægelighed for tjenesteydelser, 
transport, miljø, afgiftspolitik. 
 
Rådet af udenrigsministre fra EU samt landene 5+1 afholder møde den 7. december 1999 i 
Bruxelles med henblik på en forhandlingsrunde. 
 
Det er det finske formandskabs mål at afslutte flest mulige kapitler under dette møde. 
 
I mellemtiden er færdigbehandlingen af de 31 kapitler næsten afsluttet mellem Task Force 
Udvidelse og landene 5+1. 
 
c) Førtiltrædelsesbistand 
 
I Phare-programmet, der allerede er tilpasset målsætningerne i forbindelse med tiltrædelsen, er 
der tilføjet en yderligere førtiltrædelsesstøtte, hvis beløb fordobles i perioden 2000-2006. Den 
omfatter støtte til landbruget og udvikling af landdistrikter (SAPARD) og et strukturinstrument 
(ISPA), finansiering af lignende foranstaltninger i samhørighedsfondene inden for miljø og 
transport. Den fastsatte økonomiske støtte for perioden 2000-2002 skal fordeles, som følger: 
Phare – 25 mio. euro pr. år, støtte til landbrug og landdistrikter – 6,6 mio. euro pr. år 
strukturinstrument – mellem 10 og 20 mio. pr. år. 
 
Princippet om ligebehandling vedrørende ansøgerlandene skal overholdes. Phare-programmet 
har to hovedmålsætninger: styrkelse af den administrative og retslige kapacitet (ca. 30% af det 
samlede omfang), investeringer vedrørende overtagelse af den etablerede fællesskabsret (70%). 
Ansøgerlandene kan deltage i visse fælles programmer (uddannelse, forskning) og i visse 
fællesskabsorganisationer. 
 
d) Evaluering af de fremskridt, som Slovenien har gjort med hensyn til tiltrædelse 
 
I december 1998 fremsendte Kommissionen sin første beretning om de fremskridt, som 
ansøgerlandene havde gjort med hensyn til tiltrædelse efterfulgt af en anden beretning, der blev 
offentliggjort den 13. oktober 1999. Alt i alt blev der taget hensyn til de informationer, som 
Kommissionen havde modtaget med hensyn til disse evalueringer i Europa-Parlamentets 
betænkninger. 
 
Den første evaluering, som Kommissionen har forelagt, var genstand for drøftelser under det 
første møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg den 15.-16. december 1998, som 
understregede, at det er nødvendigt med en større politisk enhed med hensyn til Slovenien for at 
fremskynde de lovgivningsmæssige reformer, og at Slovenien skal forbedre sin administrative 
kapacitet. 
 
Den beretning, der blev forelagt i 1999, bekræftede, at Slovenien opfyldte de politiske kriterier, 
der var fastlagt på mødet i København, samt to vigtige økonomiske kriterier, dvs. eksistensen af 
markedsøkonomi og muligheden for at modstå konkurrencepres og markedskræfter inden for 
EU. 
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Den sidste evaluering, som Kommissionen har forelagt, har givet mulighed for at gøre status 
over Sloveniens bestræbelser for at udfylde de huller, der blev afsløret i den foregående 
beretning. Kommissionen har desuden konstateret, at: 
- processen med overførsel af yderligere magtbeføjelser til de lokale myndigheder er afsluttet 

efter valgene den 22. november 1998 
- Slovenien har bevist yderligere bestræbelser ved at vedtage love vedrørende banksystemet, 

vekseloperationer og afgiftsreform 
- regeringen, repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger har indgået en 

aftale om reform af pensionsordningen. 
 
Med hensyn til vedtagelsen af den etablerede fællesskabsret, har Slovenien meget forsigtigt 
fremskyndt sine bestræbelser med hensyn til at vedtage love om: 
- det indre marked (på området normer og attestering) 
- beskyttelse af data 
- liberalisering af kapital, banksektoren og ejendomsværdier (der er på forhånd indført en lang 

række restriktioner for udenlandske virksomheders aktivitet i Slovenien) 
- på retsområdet og på området indre anliggender (love vedrørende udlændinge og asylret, 

foranstaltninger til bekæmpelse af den kriminaliserede kriminalitet og korruption) 
- området beskæftigelse og sociale anliggender 
- miljøområdet (vand, luft, forvaltning af affald) 
- told (ændring af loven, så den bliver i overensstemmelse med de gældende normer i EU). 
 
Kommissionen har dog ligesom det foregående år understreget den langsommelighed, der 
kendetegner den slovenske lovgivnings harmonisering med den etablerede fællesskabsret samt 
langsommeligheden i retsproceduren. Rent faktisk er lovgivningsreformen ikke altid sket med 
den ønskede hastighed, selv om der blev truffet visse foranstaltninger i marts 1999 med henblik 
på at lette vedtagelsen af de love, der var fastsat i det nationale program om vedtagelse af den 
etablerede fællesskabsret. 
 
Kommissionen mener, at Slovenien kun har gjort små fremskridt med hensyn til: 
- den generelle reform af den offentlige administration og retsapparatet 
- tilbageførsel af kulturgoder 
- situationen vedrørende det rumænske mindretal er stadig problematisk til trods for 

regeringens bestræbelser på at forbedre levevilkårene for denne del af den slovenske 
befolkning. 

 
Slovenien bør: 
- følge strukturreformerne i sin økonomi ved at lægge hovedvægt på privatisering af statens 

aktiver og især de to offentlige banker 
- forbedre virksomhedernes juridiske situation 
- gennemføre juridiske foranstaltninger med hensyn til statsstøtte. 
 
Slovenien har gennemført hovedparten af prioriteringerne på kort sigt, som er fastsat i 
partnerskabet for tiltrædelse, men det er stadig nødvendigt at udfylde visse huller: 
- på bank- og forsikringsområdet 
- med hensyn til den administrative og retslige kapacitet (vedtagelse af en lov om den 

offentlige sektor, matrikelfortegnelser, finanskontrol). 
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Slovenien deler Kommissionens opfattelse, hvad angår landets manglende effektivitet i den 
offentlige sektor - Slovenien venter på mange partnerskabsprogrammer med medlemsstaternes 
administrationer, og Kommissionen foreslår også dette i førtiltrædelsesstrategien. 
 * * * 

* Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Martine Charriot, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg, 
Afdelingen for Internationale og Institutionelle Anliggender 
Tlf. (352) 4300 2 2908 / fax (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharrio@europarl.eu.int 
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