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De door de Task Force "Uitbreiding" van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement opgestelde briefings zijn bedoeld om een systematisch en beknopt overzicht te 
geven van de stand van de onderhandelingen over de diverse aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten van de lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese 
instellingen. Deze briefings zullen in de loop van de onderhandelingen steeds aan de nieuwe situatie worden aangepast. 
 
Nummer Titel PE-nummer Datum  Talen 
 
1. Cyprus en de uitbreiding van de Europese Unie  167.284/rev. 5 21.10.99  alle 
2. Hongarije en de uitbreiding van de Europese Unie 167.296/rev. 2 01.02.99  alle 
3. Roemenië en de uitbreiding van de Europese Unie  167.297/rev. 2 26.02.99  alle 
4. De Tsjechische Republiek en de uitbreiding van de Europese Unie  167.335/rev. 3 18.10.99  alle 
5. Malta en de uitbreiding van de Europese Unie  167.350/rev. 3 01.07.99  alle 
6. Bulgarije en de uitbreiding van de Europese Unie  167.392/rev. 3 11.10.99  alle 
7. Turkije en de uitbreiding van de Europese Unie  167.407/rev. 2 17.06.99  alle 
8. Estland en de uitbreiding van de Europese Unie  167.409/rev. 1 08.10.98  alle 
9. Slovenië en de uitbreiding van de Europese Unie  167.531/rev. 1 08.02.99  alle 
10. Letland en de uitbreiding van de Europese Unie  167.532/rev. 2 27.09.99  alle 
11. Litouwen en de uitbreiding van de Europese Unie  167.533/rev. 2 12.01.99  alle 
12. Polen en de uitbreiding van de Europese Unie  167.587/rev. 3 25.10.99  alle 
13. Slowakije en de uitbreiding van de Europese Unie 167.609/rev. 2 20.08.99  alle 
14. Rusland en de uitbreiding van de Europese Unie  167.734/rev. 2 25.10.99  alle 
15. De institutionele aspecten van de uitbreiding van de Europese Unie  167.299/rev. 1 21.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
16. Controle op en bescherming van de financiën van de EU met het oog op de uitbreiding  167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17. Het milieubeleid en de uitbreiding van de Europese Unie  167.402 23.03.98  DE-EN-ES-FR-IT 
18. De Europese Conferentie en de uitbreiding van de Europese Unie  167.410 03.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
19. De financiële aspecten en de uitbreiding van de Europese Unie  167.581 12.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
20. De mensenrechten en de uitbreiding van de Europese Unie  167.582 01.04.98  DE-EN-ES-FR-IT 
21. De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22. Statistische bijlage over de uitbreiding van de Europese Unie  167.614/rev. 6 13.10.99 EN 
23. De juridische aspecten van de uitbreiding van de Europese Unie  167.617 19.05.98  DE-EN-ES-FR-IT 
24. De pre-toetredingsstrategie voor uitbreiding van de Europese Unie  167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25. De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken in het kader van  
 het uitbreidingsproces 167.690/rev. 1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26. De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de Europese Unie  167.735 14.07.98  DE-EN-ES-FR-IT 
27. De uitbreiding van de Europese Unie en de landbouw 167.741 03.09.98  DE-EN-ES-FR-IT 
28. Zwitserland en de uitbreiding van de Europese Unie  167.777/rev. 1 08.03.99    alle 
29. Uitbreiding van de Europese Unie en de visserij 167.799 12.10.98  alle 
30. Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU 167.822/rev. 1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel PE-nummer Datum  Talen 
 
31. Veiligheids- en defensievraagstukken en de uitbreiding van de Europese Unie  167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32. De Europese Economische Ruimte en de uitbreiding van de Europese Unie  167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33. Het Phare-programma en de uitbreiding van de Europese Unie  167.944 04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34. De EMU en de uitbreiding van de Europese Unie   167.962 04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
35. Het industriebeleid en de uitbreiding van de Europese Unie  167.963/rev. 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36. Agenda 2000 en het toetredingsproces tot de Europese Unie  168.008/rev.1 10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
37. De uitbreiding en de externe economische betrekkingen  168.062/rev. 1 08.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
38. De rol van het Europees Parlement bij het uitbreidingsproces van de Europese Unie 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39. De maatschappelijke aspecten van de uitbreiding van de Europese Unie 168.115/rev. 1 01.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
40. De nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen van Midden- en Oost-Europa 168.257 22.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
41. De publieke opinie over de uitbreiding van de Europese Unie in de lidstaten en de  
 kandidaat-landen 168.296 22.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
42. De Russische minderheid in de Baltische landen en de uitbreiding van de Europese Unie 168.307 03.05.99  DE-EN-ES-FR-IT 
43. Het energiebeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 168.394 10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
44. Het transportbeleid en de uitbreiding van de Europese Unie 168.459 28.07.99  DE-EN-ES-FR-IT 
45. De nationale parlementen en de uitbreiding van de Europese Unie 168.571 10.11.99  DE-EN-ES-FR-IT 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Mevrouw E. Deguffroy, Luxemburg, Schumangebouw, kamer 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task-Force "Uitbreiding", Brussel, IEO-gebouw 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Uitbreiding", Straatsburg, gebouw IP 2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /fax: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement         INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement   EPADES:epades\public\elargiss 
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SAMENVATTING 
 
Slovenië is een van de kleinste kandidaat-lidstaten (met circa 2 miljoen inwoners en een oppervlakte 
die overeenkomt met twee derde van die van België). 
 
Op 10 juni 1996 heeft Slovenië zijn toetredingsaanvraag ingediend, en heeft bij die gelegenheid 
tevens met de Europese Unie een akkoord gesloten dat in werking is getreden op 1 februari 1999 en 
als rechtsgrondslag dient voor de betrekkingen tussen de EU en Slovenië.  
 
Slovenië is samen met Polen, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Estland en Cyprus opgenomen in 
de eerste groep van toetredingslanden. De toetredingsonderhandelingen lopen sedert 30 maart 1998. 
 
Zoals bij de andere kandidaat-lidstaten is met Slovenië een specifiek toetredingspartnerschap 
aangegaan. Slovenië heeft in dit verband een nationaal programma voor overneming van het acquis 
ingediend, waarvan de eerste versie dateert uit maart 1998. Dit programma, erop gericht de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de in het kader van het 
toetredingspartnerschap te bereiken doelstellingen, bleef beperkt tot doelstellingen op korte termijn. 
Er is een nieuwe versie van het nationaal programma opgesteld in overeenstemming met de 
opmerkingen van de Diensten van de Commissie waarin de doelstellingen voor het tijdvak 1999-
2002 worden gegeven. Deze nieuwe versie is op 27 mei 1999 door de Sloveense regering 
goedgekeurd en op 31 mei 1999 bij de Commissie ingediend. Een nieuwe herziening van het 
programma met de aanbevelingen in het verslag van de Commissie wordt eind 1999 aan het 
Sloveense parlement ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Sedert april 1998 heeft er een analytisch onderzoek (screening) plaatsgevonden over de verschillende 
hoofdstukken van het acquis communautaire, dat nog steeds loopt en dat in substantiële 
onderhandelingen is geresulteerd. 
 
In december 1998 heeft de Commissie haar eerste verslag aan de Europese Raad uitgebracht over de 
door elk van de Midden- en Oost-Europese landen bereikte vooruitgang bij hun voorbereiding op de 
toetreding. Het tweede verslag van de Commissie is op 13 oktober 1999 gepubliceerd met het oog op 
de Europese Raad van Helsinki. 
 
In deze verslagen wordt de balans opgemaakt van de door Slovenië geleverde inspanningen met het 
oog op de toetreding tot de Europese Unie en worden de sectoren aangegeven waar Slovenië nog 
inspanningen moet leveren. 
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I. POLITIEKE SITUATIE  
 
a) Recente geschiedenis 
 
- Op 25 juni 1991 verklaarde Slovenië zich onafhankelijk van Joegoslavië (de Socialistische 

Federatieve Republiek Joegoslavië). Op 23 december 1990 spraken 88,2% van de Sloveense 
kiezers zich bij een referendum uit voor nationale onafhankelijkheid. Direct na de uitroeping 
van de onafhankelijkheid van Slovenië kwam het tot conflicten tussen Sloveense 
legereenheden en federale troepen. De gevechten duurden tien dagen, totdat de Slovenen en de 
federale regering overeenstemming bereikten over een wapenstilstand en een moratorium voor 
de onafhankelijkheidsverklaring. Met de terugtrekking van de JLA (Joegoslavisch Federaal 
Leger)-troepen aanvaardden de Servische en Joegoslavische partijen de facto de afscheiding 
van Slovenië.  

 
In januari 1992 erkende de Europese Unie de onafhankelijkheid van Slovenië. Korte tijd later 
volgden de VS, China en Rusland. Met de heroprichting van de federale staat Joegoslavië 
(Servië en Montenegro) erkende ook de Joegoslavische regering de staat Slovenië; Slovenië 
erkende de federale staat Joegoslavië echter pas in 1997. 
De onafhankelijkheid van Slovenië was de eerste stap op weg naar de toetreding tot de 
Europese en Euro-Atlantische structuren (Slovenië is kandidaat-lid van de NAVO). 
Hoewel Slovenië niet direct grenst aan de Federatieve Republiek Joegoslavië, wordt het 
beïnvloed door diens instabiliteit. Aan het eind van de oorlog van Kosovo is een 
stabiliteitspact in het leven geroepen dat betrekking heeft op de voormalige republieken van de 
Federatieve Republiek Joegoslavië. De deelname van Slovenië en andere lidstaten van de EU 
aan het stabiliteitspact moet garanties bieden voor veiligheid. 
Op 23 november jl. is te Ljubljana de eerste internationale conferentie gehouden over 
"Slovenië en de andere kandidaat-landen van de Europese Unie: de rol van de parlementen in 
het uitbreidingsproces". Door de organisatie van deze conferentie heeft Slovenië zich in zekere 
zin beter willen voorstellen ("we zijn weinig bekend volgens de voorzitter van de 
parlementaire commissie Buitenlandse zaken") en tevens de nadruk willen leggen op het 
democratisch aspect dat het uitbreidingsproces moet bezitten. 
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b) Instellingen  
 
- Volgens de grondwet van 1993 is Slovenië een rechtsstaat en een democratie op basis van een 

parlementaire democratie. Er bestaat een tweekamerstelsel. De eerste kamer, de Nationale 
Assemblee, bestaat uit 90 leden en wordt voor vier jaar gekozen waarbij de Italiaanse en 
Hongaarse minderheden constitutioneel elk recht hebben op een zetel. De tweede kamer, de 
Nationale Raad, wordt om de vijf jaar gekozen en telt 40 leden die gerekruteerd worden uit 
gemeenteraden alsmede uit maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen, economische 
en handelsverenigingen. In feite vervult de Nationale Raad vooral adviserende functies en 
heeft hij tevens het recht met wetgevingsinitiatieven te komen. Bij de laatste in november 
1996 gehouden verkiezingen voor de Nationale Assemblee zijn de volgende resultaten 
bereikt: 

 
 
Politieke partijen 

 
Percentage 

 
Zetels 

 
LDS (Liberale Democratie van Slovenië) 27,01 % 25 
 
SLS (Sloveense Volkspartij) 

 
19,38 % 

 
19 

 
SDS (Sociaal-democratische Partij) 

 
16,13 % 

 
16 

 
SKD (Sloveense Christen-democraten) 

 
  9,62 % 

 
10 

 
ZLSD (Reformatorische Communisten)   9,03 % 9 
 
DeSUS (Partij van Gepensioneerden)  4,32 % 5
 
SNS (Sloveense Nationale Partij) 

 
  3,22 % 

 
4 

 
DS (Democratische Partij van Slovenië) 

 
  2,68 % 

 
- 

 
Zeleni (Groenen)   1,76 % - 
 
TOTAAL (inclusief andere) 100 % 88 

 
- Sedertdien wordt Slovenië geregeerd door een grote coalitie bestaande uit de Liberaal-

democratische Partij (LDS), de Sloveense Volkspartij (SLS) en de Partij van Gepensioneerden 
(DeSUS). Janez Drnovsek (LDS) is premier, terwijl Marjan Podobnik (SLS) vice-premier is. 

 
- De ambtstermijn van de president van de Republiek bedraagt vijf jaar, en hij mag slechts een 

maal worden herkozen. Bij de laatste presidentsverkiezingen in november 1997 is Milan 
Kuçan herkozen met ruim 55% van de stemmen. Overeenkomstig de Sloveense grondwet heeft 
de president slechts representatieve functies. 

 
Voor de volgende verkiezingen in het jaar 2000 zou het kiesstelsel kunnen worden herzien (in 
de zin van een meerderheidsstelsel met twee termijnen) overeenkomstig een besluit van het 
Constitutionele Hof inzake de resultaten van het vooraf in te stellen referendum.  
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- Slovenië is lid van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde instellingen daarvan. Tevens is 
het lid van de Raad van Europa, het IMF en de CEFTA (Centraal-Europese 
Vrijhandelsovereenkomst).  

 
- Slovenië heeft circa 2 miljoen inwoners. Naast de Italiaanse en Hongaarse minderheden erkent 

de grondwet ook de groep van etnische Roemenen (circa 7.000 personen). De Duits sprekende 
minderheid wordt momenteel niet als autochtone minderheid erkend. Zij eist dezelfde 
erkenning en behandeling als de Italiaanse en Hongaarse minderheden (met name in de vorm 
van vertegenwoordiging in het parlement). Wel zijn de Oostenrijkse en Sloveense regeringen 
overeengekomen een Duitstalige school met tweetalig onderwijs op te richten en de Duits 
sprekende Slovenen een optimale culturele autonomie te verschaffen. 

 
Op 25 maart 1998 heeft Slovenië de kaderovereenkomst inzake bescherming van nationale 
minderheden geratificeerd. 

 
 
Samenstelling bevolking 

 
Percentage 

 
Aantal  

 
Slovenen 

 
87,8 % 1 727 018 

 
Kroaten 

 
  2,8 % 54 212 

 
Serven 

 
  2,4 % 47 911

 
Moslims (Bosnië en Sandjak) 

 
  1,4 % 

 
26 842 

 
Hongaren 

 
  0,4 % 8 503 

 
Italianen 

 
  0,2 % 3 064

 
Duitsers 

 
  0,1 %* 500-1 500* 

 
TOTAAL (inclusief andere) 

 
100 % 

 
1 965 986 

        
Bron: Volkstelling 1991        *Schatting 

 
- Op 22 november 1998 hebben (voor 182 gemeenten) gemeenteraadsverkiezingen 

plaatsgevonden, behalve in de gemeente Koper/Capodistria. 
 
c) Betrekkingen tussen Slovenië en de republieken van het voormalige Joegoslavië  
 
- Sedert enkele jaren tracht Slovenië de volgende geschilpunten met Kroatië op te lossen: 

- de soevereiniteitsrechten over de wateren in de baai van Piran, die voor Slovenië toegang 
tot de Adriatische Zee impliceert; 

- de overschrijding van de grens op de top van de Trinov-vre-berg; 
- de terugbetaling van spaartegoeden van de voormalige Ljubljanska Banka aan Kroatische 

cliënten; 
- de stillegging van de kerncentrale van Krsko en de eis om compensatie van de 

bedrijfskosten door Kroatië, hetgeen wordt bemoeilijkt door eigendomsverhoudingen; 
- de vereffening van vorderingen van Sloveense bedrijven door Kroatische ondernemingen; 
- de voltooiing van de autobaan Graz-Maribor-Zagreb. 
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- Slovenië heeft zijn betrekkingen met de overige republieken van het voormalig Joegoslavië in 

grote lijnen genormaliseerd, met uitzondering van Servië. Met de nieuwe Federatieve 
Republiek Joegoslavië onderhoudt Slovenië als enige ex-Joegoslavische republiek geen 
enkele diplomatieke relatie. Hoewel de handelsrelaties zich enigszins aan het herstellen zijn, 
blijven de politieke betrekkingen nog steeds belast. Het betreft daarbij met name geschillen die 
samenhangen met de verdeling van Joegoslavische bezittingen, de erfopvolging van het 
voormalige Joegoslavië en de verdeling van de archieven dan wel de toegang daartoe. Kern 
van het probleem is dat Belgrado zich beschouwt als de enige legitieme erfopvolger van de 
voormalige federatie. 

 
II ECONOMISCHE SITUATIE 
 
a) Economische structuur 
In de afgelopen 50 jaar is de economische structuur van Slovenië ingrijpend gewijzigd. Onder het 
communistische bewind werd een in hoofdzaak agrarische economie in korte tijd geïndustrialiseerd 
waarbij het accent kwam te liggen op de zware industrie, met inbegrip van de productie van ijzer en 
staal. Eind jaren tachtig begon dit beleid drastisch te veranderen en dit proces werd na de 
onafhankelijkheid voortgezet. 
 
De productie van basismetaal, metaalproducten, machines en apparatuur liep terug, terwijl de 
productie van chemische stoffen, elektrische goederen, voedsel- en houtproducten steeg. Inmiddels is 
de agrarische productie scherp teruggelopen en bedroeg het aandeel ervan in het BBP in 1996 nog 
slechts 5%; slechts 1,2% van de beroepsbevolking was nog in de agrarische sector actief. Onder het 
communistische bewind lag het BBP per inwoner hoger dan het Joegoslavische gemiddelde. Dit was 
nog steeds zo in 1996, toen het land tevens het hoogste BBP per capita had van de CEFTA-landen.  
 
De bruto-investeringen in kapitaalgoederen zijn gestegen van 18,6% van het BBP tegen actuele 
prijzen in 1992 naar 22,1% in 1996 en zijn hoofdzakelijk gefinancierd uit binnenlandse 
spaartegoeden. Zowel de spaarquote als de investeringsquote zal moeten stijgen, wil Slovenië op dit 
terrein aansluiting vinden bij de West-Europese economieën. Een investeringspercentage van meer 
dan 25% van het BBP zou bijdragen tot een duurzamere verbetering van de concurrentiepositie. 
 
b) Economisch beleid 
De regering heeft haar eerste en belangrijkste doelstelling ruimschoots verwezenlijkt: stabilisering 
van de economie en terugdringing van de inflatie (gemeten aan de hand van de 
detailhandelsprijsindex) die tijdens de laatste jaren van de Socialistische Federatieve Republiek 
Joegoslavië duidelijk uit de hand was gelopen. De bestrijding van de inflatie blijft de belangrijkste 
doelstelling van de Sloveense monetaire instanties.  
 
De monetaire stabiliteit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Bank van Slovenië (de 
centrale bank), die controle uitoefent op de geldvoorraad, voornamelijk door de verstrekking van 
leningen aan banken, de uitgifte van effecten, de aankoop van in vreemde munt getrokken 
wisselbrieven van banken, de vaststelling van reservevoorschriften voor banken en de aan- en 
verkoop van buitenlandse valuta's. 
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c) Recente ontwikkelingen  
Het BBP per inwoner in Slovenië heeft in 1999 het niveau bereikt van dat van de armere lidstaten 
van de Europese Unie (Griekenland en Portugal) en bedraagt 70% van het Europees gemiddelde 
(tegen 62% voor de Tsjechische Republiek). 
De economische groei houdt reeds enkele jaren aan in Slovenië, hoewel onlangs een vertraging is 
opgetreden: de groei is van 4,6% naar 3,9% gedaald in 1998. Met name de exportsector heeft als 
groeimotor gefungeerd. De binnenlandse vraag is voornamelijk gesimuleerd door de openbare vraag 
en investeringen, terwijl de particuliere vraag is gedaald als gevolg van een strenger loonbeleid en 
een beperkte werkgelegenheidsgroei. 
 
Ondanks de verslechtering van de prijzenconcurrentie is de goederenuitvoer in 1998 gestegen met 
8,4%. De import is sneller toegenomen dan de export. Slovenië is er echter in geslaagd het 
handelstekort op hetzelfde niveau te houden als in 1997, namelijk 4,3%. 
 
Inflatie: de prijzen van door de staat gereglementeerde producten en diensten is in 1997 opgelopen 
met 16,5%, terwijl de energieprijzen met 20% zijn gestegen. De regering heeft sindsdien een anti-
inflatiebeleid gevolgd, waardoor zij de inflatie heeft kunnen doen dalen tot 7,9% in 1998, tegen 8,4% 
in 1997 en 9,9% in 1996. Voor 1999 zal 6,5% kunnen worden genoteerd: dit tamelijk hoge 
percentage is te verklaren aan de hand van de invoering van de BTW per 1 juli 1999. 
 
Het loonbeleid, dat in eerste instantie de inflatie had aangewakkerd, is geleidelijk gematigd. In 1998 
bedroeg de stijging per loontrekkende 1,6%, tegen 5,1% in 1996 en 2,4% in 1997. 
 
De economische groei heeft de situatie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. De werkloosheid bedraagt 
nog steeds 7,9% (7,4% in 1997). Het grote aantal langdurig werklozen en de slechte 
beroepsopleiding van de werklozen geven aan dat de werkloosheid in Slovenië een structureel 
probleem is. 
 
Het in 1997 ontstane overheidstekort blijft in 1998 aanhouden, wat een breuk betekent met de 
voorgaande jaren waarin de overheidsfinanciën in balans waren. Sinds 1997, toen het 
overheidstekort 1% van het BBP bedroeg, heeft de Sloveense regering een beperkend 
begrotingsbeleid gevoerd en het overheidstekort teruggebracht tot 0,8% in 1998. De begroting voor 
1999 voorzag in een verlaging van het overheidstekort naar 0,6% door een beperking van de 
overheidsuitgaven en een hervorming van het belastingstelsel. 
 
1999 werd gekenmerkt door de invoering met ingang van 1 juli 1999 van de BTW en van een 
verbruiksbelasting. Deze hervormingen zijn van cruciaal belang voor de aanpassing aan de in de 
Europese Unie geldende regels. 
 
d) Vooruitzichten 
Het herstructureringsproces van de bedrijven begint een steeds sneller tempo aan te nemen. Het 
rendement in het bedrijfsleven neemt toe. Niet levensvatbare bedrijven hebben faillissement 
aangevraagd. De directe buitenlandse investeringen hebben een niveau bereikt van 0,8% van het 
BBP in 1998. Dit zal ertoe bijdragen dat het bedrijfsleven in de toekomst dynamischer en meer 
concurrerend wordt. 
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Ondanks het succes van de privatisering in Slovenië vertegenwoordigt de privé-sector slechts 50-
55% van de productie. 
De regering wil nu overgaan tot de privatisering van de financiële instellingen, en met name de twee 
belangrijkste staatsbanken – Nova Ljubljanska Banka en Nova Kreditna Banka Maribor. De 
concurrentiekracht van de financiële sector zou hierdoor groter moeten worden. Er moeten echter 
nog grote inspanningen worden geleverd in de verzekeringssector. De faillissementswetgeving 
vertoont eveneens nog enkele zwakke punten. 
 
De economische situatie wordt nog steeds gekenmerkt door een beperkte concurrentie in een aantal 
sectoren, met name als gevolg van de overheidssteun. Zo is het niveau van de bescherming van de 
landbouwproducten nog steeds tamelijk hoog. 
 
 
III. BETREKKINGEN MET DE EUROPESE UNIE  
 
a) Samenwerkingsovereenkomst  
Slovenië heeft op 1 september 1993 de rechten en plichten overgenomen uit de 
samenwerkingsovereenkomst die in 1980 is gesloten met de Socialistische Federatieve Republiek 
Joegoslavië. Het politieke deel van de overeenkomst bleek spoedig te zijn achterhaald en werd door 
de opstelling van een Europa-overeenkomst vervangen.  
 
b) Europa-overeenkomst 
- Op 10 juni 1996 heeft Slovenië een Europa-overeenkomst met de Europese Unie gesloten, die 

tegelijkertijd de bestaande samenwerkingsovereenkomst verving. Op 15 juli 1997 ratificeerde 
de Sloveense Nationale Assemblee de Europa-overeenkomst, nadat artikel 68 van de grondwet 
was gewijzigd. Deze grondwetswijziging maakte het mogelijk dat buitenlanders na een 
overgangsperiode van vier jaar, in Slovenië onroerend goed kunnen verwerven. De 
overeenkomst is op 1 februari 1999 van kracht geworden. 

- De Europa-overeenkomst telt elf titels en kan worden onderverdeeld in drie hoofdstukken. In 
het eerste komen de politieke componenten aan bod. In het tweede wordt ingegaan op de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Slovenië. In het derde deel ten slotte wordt 
ingegaan op de technisch-financiële samenwerking.  

- Het handelshoofdstuk betreft voornamelijk de harmonisatie van de juridische verhoudingen 
met betrekking tot de interne markt. In de overeenkomst wordt bepaald dat er in de komende 
jaren een vrijhandelszone tussen de Europese Unie en Slovenië tot stand zal worden gebracht. 

 
c) Handelsbetrekkingen 
- De Europese Unie (EU) is de voornaamste handelspartner van Slovenië. In 1998 heeft 

Slovenië 65,5% aan goederen naar de EU geëxporteerd en 69,4% van zijn totale 
goedereninvoer uit de lidstaten van de Unie geïmporteerd. Hoewel de export vanuit Slovenië 
naar de EU met 12% is toegenomen in vergelijking met 1997, is er een tekort op de 
goederenbalans met de EU van 1,5 miljard euro. 

 
De belangrijkste handelspartners van Slovenië binnen de EU zijn, in dalende volgorde, Duitsland, 
Italië en Frankrijk. 
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Slovenië exporteert de volgende producten naar de Europese Unie: machines en elektrische 
apparatuur (22% van het totaal), onderdelen voor diverse transportmiddelen (16% van het totaal), 
textielproducten (13% van het totaal). Slovenië importeert de volgende producten uit de Europese 
Unie: machines en elektrische apparatuur (25% van het totaal), onderdelen voor diverse 
transportmiddelen (15% van het totaal) en basismetaal (11% van het totaal). 
 
d) Instellingen  
- De Associatieraad (op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken) is het forum 

waarbinnen de partijen bij het akkoord bepaalde zaken bespreken en gezamenlijk aan 
oplossingen werken. 
De eerste vergadering van dit orgaan vond plaats op 22 februari 1999 te Luxemburg. 

- Het Associatiecomité (op het niveau van hoge ambtenaren) is voor het eerst in Ljubljana 
bijeenkomen op 25 maart 1999. 

- De Gemengde Parlementaire Commissie bestaat uit leden van het Sloveense parlement en van 
het Europees Parlement. De constitutieve vergadering vond plaats op 15 en 16 december 1998 
te Straatsburg, de tweede op 17-19 maart 1999 te Ljubljana. 

 
e) Phare 
- Slovenië ontvangt in het kader van de Phare-programma’s technische en financiële bijstand. 

Van 1992 tot 1999 bedroegen de voor Slovenië in het kader van de Phare-programma's 
uitgetrokken middelen in totaal 192 miljoen euro (niet terug te betalen steun). De programma's 
berusten op drie pijlers: 
- Het nationale Phare-programma. Het nationale Phare-programma voor Slovenië 

(31 miljoen euro) is onderverdeeld in de volgende sectoren: 
- overheidsinstellingen en -apparaat, met name op de gebieden landbouw, 

overheidsfinanciën en financiële controle; invoering van de wetgeving inzake de 
interne markt; bevordering van investeringen in de milieu- en transportsector; 
onderwijs, onderzoek en wetenschap; particuliere sector, wederopbouw en 
privatisering; steun aan sociale programma's en bevordering van de werkgelegenheid; 
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (grenscontroles , 
strijd tegen de georganiseerde misdaad, immigratie- en visumbeleid).  

 
- Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Deze programma's zijn erop gericht de 

grensoverschrijdende samenwerking met Oostenrijk (2 miljoen euro) en met Italië (5 
miljoen euro) te versterken. bovendien bestaat er sinds 1995 een trilateraal 
samenwerkingsverband met Hongarije en Oostenrijk. 

 
- Multinationaal programma. Slovenië neemt deel aan multinationale programma’s ter 

bevordering van het midden- en kleinbedrijf en de infrastructuur in de kandidaat-landen. 
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IV. TOETREDINGSAANVRAAG 
 
- Op 10 juni 1996, de dag van de ondertekening van de Europa-overeenkomst, heeft 

Slovenië zijn aanvraag tot toetreding tot de EU ingediend.  
 
a) Standpunt van de Commissie  
 
- In het Agenda 2000-programma, dat op 15 juli 1997 werd gepresenteerd, beval de 

Commissie "de opening aan van toetredingsonderhandelingen met Slovenië". Volgens de 
Commissie biedt Slovenië de nodige garanties voor een democratische ontwikkeling 
waarin de rechten van de mens worden gewaarborgd. In maart 1999 heeft 
Eurocommissaris Hans van den Broek verklaard dat hij tevreden was over het verloop van 
het uitbreidingsproces en van de toetredingsonderhandelingen. Bovendien wordt in de 
jaarverslagen van de Commissie vastgesteld dat Slovenië goed op weg is om te voldoen 
aan de economische criteria en om het acquis communautaire van de Unie over te nemen. 
In deze verslagen kan de Commissie de Sloveense autoriteiten wijzen op belangrijke 
sectoren waar nog inspanningen moeten worden geleverd. 

 
b) Standpunt van het Europees Parlement  
- In zijn resolutie van 4 december 1997 over Agenda 2000 heeft het Europees Parlement 

verklaard dat de uitbreiding van de Unie met de kandidaat-lidstaten een nieuwe stap is op 
weg naar de totstandbrenging van een verenigd en vrij Europa.  

 In zijn resolutie van 15 april 1999 herinnerde het Europees Parlement aan het bestaan van 
een democratische structuur in Slovenië die de rechtsstaat waarborgt, alsmede aan het 
bevredigende niveau dat Slovenië heeft bereikt bij de eerbiediging van de te Kopenhagen 
vastgestelde economische criteria voor de toetreding. Het Europees Parlement betreurde 
"dat er geringe vooruitgang is geboekt bij het overnemen van het communautaire acquis", 
en met name in bijzonder moeilijke sectoren, zoals justitie, binnenlandse zaken en de 
interne markt. Het Europees Parlement meende dat een "serieuze en uitgebreide 
hervorming van de administratie en de rechtspraak" noodzakelijk was. Het Europees 
Parlement gaf blijk van zijn overtuiging dat de Sloveense autoriteiten de achterstand 
zouden kunnen overwinnen.  
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 c) Standpunt van de Raad 
 - Op 12-13 december 1997 heeft de Europese Raad in Luxemburg besloten dat het 

oetredingsproces op 30 maart 1998 van start zou gaan met een vergadering van de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten van de EU, de tien Midden-
Europese kandidaat-lidstaten en Cyprus via de instelling van een uniforme kaderregeling 
voor de toetredingskandidaten. 

 - Er is een Europese Conferentie ingesteld, die de lidstaten van de Europese Unie 
samenbrengt met de Europese landen die voor toetreding in aanmerking wensen te komen 
en die de waarden en interne en externe doelstellingen van de Unie delen. De eerste 
vergadering heeft plaats gevonden op 12 maart 1998 te Londen, en de tweede op 5 
december te Luxemburg.  

 - De Europese Raad van Luxemburg heeft de Commissie verzocht jaarverslagen op te 
stellen voor de Raad en aanbevelingen te doen voor de bilaterale regeringsconferenties 
met de kandidaat-landen. 

 
 d) Standpunt van Slovenië  
 - De heer Milan Kuçan, president van de Republiek, bij zijn ambtsaanvaarding op 22 

december 1997: 
"De uitnodiging aan Slovenië om in het kader van de eerste groep toetredingskandidaten lid te 
worden van de Europese Unie is op dit moment wellicht het beste bewijs van ons succesvolle 
beleid en voor de hoge mate van geloofwaardigheid van de Sloveense staat, de Sloveense 
democratie, het economische succes en de eerbiediging van de mensenrechten".  

 - De heer Janez Drnovsek, eerste minister, tijdens de regeringsconferentie over de 
toetreding van Slovenië tot de EU, gehouden op 22 juni 1997 te Luxemburg: 

"Slovenië hoopt de onderhandelingen tegen het jaar 2002 af te sluiten en volwaardig lid te 
worden van de Europese Unie. Tevens hoopt Slovenië dan ook te voldoen aan de criteria voor 
de Monetaire Unie. 

 
 
V. PRE-TOETREDINGSSTRATEGIE 
 
- Pre-toetredingsstrategie van de Commissie in overleg met de Raad en na raadpleging van 

het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag 
 
De Europese Raad heeft besloten bilaterale toetredingspartnerschappen af te sluiten teneinde de 
lidstaten in staat te stellen zo snel mogelijk te voldoen aan de in het kader van de Europese Unie 
bestaande voorwaarden. Op 31 maart 1998 zijn de officiële toetredingsonderhandelingen begonnen 
met zes bilaterale regeringsconferenties. 
 
Basis voor toetreding zijn de drie criteria die in Kopenhagen zijn vastgesteld: democratie, rechtsstaat, 
mensenrechten en bescherming van minderheden; markteconomie; conformiteit met de 
verplichtingen die inherent zijn aan het lidmaatschap.  
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a) Het partnerschap voor de toetreding  
 
De Commissie heeft met elk van de kandidaat-landen een partnerschap afgesloten waarin het 
volgende is opgenomen: 
- de prioritaire actiegebieden, zoals bepaald in het standpunt van de Commissie; 
- de financiële middelen die de kandidaat-landen in staat stellen aan de prioriteiten te voldoen; 
- de voorwaarden voor steun. 
Elk kandidaat-land moet in dit verband een nationaal programma voor de overneming van het acquis 
indienen waarin een tijdschema voor de belangrijkste acties en de aangewende financiële middelen 
worden vermeld. 
Deze documenten moeten elk jaar voor elk van de kandidaat-landen worden herzien en aangepast. 
De Commissie heeft op 15 maart 1998 aan de Raad de prioriteiten voorgelegd waaraan op korte en 
middellange termijn door Slovenië moet worden voldaan. Na haar periodiek verslag op 
13 oktober 1999 te hebben afgerond, heeft de Commissie eveneens een voorstel gepubliceerd voor 
een besluit van de Raad inzake de principes, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden 
die zijn opgenomen in het partnerschap voor de toetreding met de Republiek Slovenië. 
 
- Prioriteiten op korte termijn (waaraan voor eind 2000 moet worden voldaan) 

- Economische hervormingen: herstructurering van bedrijven; aanvang met de uitvoering 
van een programma voor de privatisering van de bank- en verzekeringssector; uitvoering 
van een programma voor de herstructurering van de staalindustrie; hervorming van de 
overheidsfinanciën, en met name van het pensioenstelsel; verbetering van de bij 
faillissement te volgen procedures. 

- Interne markt: verbetering van de bescherming van de intellectuele en industriële 
eigendom; tenuitvoerlegging van de kaderwetgeving inzake het vrije verkeer van 
goederen; versnelling van de overneming van de wetgeving inzake het vrije verkeer van 
kapitaal; tenuitvoerlegging van anti-trustwetten; goedkeuring van de nieuwe 
telecommunicatiewet; volledige aanpassing van de wetgeving inzake audiovisuele 
producten; sluiting van de taxfreeshops aan de landgrenzen. 

- Werkgelegenheid en sociale zaken: ontwikkeling van een nationale strategie voor de 
werkgelegenheid; verbetering van de dialoog tussen de sociale partners. 

- Hervormingen van de overheidsinstellingen en het rechtsstelsel, met name wat betreft 
het beheer van en het toezicht op de EU-middelen: versnelling van de hervorming van 
het bestuurlijke apparaat; opstelling van een nationaal en landelijk ontwikkelingsplan; 
vaststelling van maatregelen om het wettelijk kader voor de financiële controle te 
voltooien. 

- Aanpassing van de wetgeving op milieugebied (invoering van een nieuwe wet inzake 
water, voltooiing van gedetailleerde programma’s voor de toenadering "richtlijn per 
richtlijn") en op landbouwgebied (veterinaire en fytosanitaire sector). 

 
- Prioriteiten op middellange termijn 

- Politieke criteria: inspanningen om de teruggave van goederen te versnellen. 
- Economisch beleid: volledige herstructurering, commercialisering en liberalisering van 

staatsondernemingen die zorg dragen voor de lokale collectieve voorzieningen; 
hervorming van de kapitaalmarkt; invoering van een procedure voor een jaarlijks toezicht 
op de begroting. 
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- Interne markt: afschaffing van de aan nationale inschrijvers toegekende preferentie van 
10%; liberalisering van de kapitaalmarkt en verbetering van de wetgeving inzake 
buitenlandse investeringen; versterking van rechtbanken en procedures voor de controle 
op kartels en overheidssteun; afschaffing van de nog heersende verschillen tussen BTW-
regelingen; geleidelijke aanpassing van de wetgeving inzake consumentenbescherming. 

- Justitie en binnenlandse zaken: versterking van de strafrechtelijke instanties en van de 
bestrijding van de georganiseerde misdaad, de handel in vrouwen en kinderen, drugs en 
corruptie; geleidelijke aanpassing van de wetgeving en praktijken met betrekking tot visa 
aan die van de EU. 

- Energie: behoud van de hoge normen voor nucleaire veiligheid met betrekking tot de 
kerncentrale te Krsko; vaststelling van normen voor olievoorraden; voorbereiding op de 
interne markt voor energie, en in het bijzonder op de richtlijnen inzake gas en elektriciteit. 

- Landbouw: versterking van de mechanismen voor het beheer van het GLB en van de 
desbetreffende bestuurlijke structuren. 

- Vervoer: aanpassing op de gebieden lucht-, weg- en zeevervoer. 
- Werkgelegenheid en sociale zaken: ontwikkeling van een nationaal beleid inzake 

economische en sociale samenhang teneinde het BBP per inwoner dichter bij het 
Europees gemiddelde te brengen. 

- Milieu: tenuitvoerlegging van wetgeving inzake afvalbeheer, bestrijding van industriële 
vervuiling, risicobeheer. 

- Versterking van de overheidsinstellingen en het rechtsstelsel en beheer van de EU-
middelen: verbetering van het functioneren van het rechtssysteem; bepaling van 
wetgeving inzake openbare instanties; verbetering van de controle op de 
overheidsfinanciën. 

- Economische en sociale samenhang: ontwikkeling van een nationaal beleid voor het 
verminderen van de ongelijkheden tussen de diverse regio's. 

 
Op 30 maart 1998 heeft Slovenië de eerste versie ingediend van zijn nationaal programma voor 
overneming van het acquis communautaire. Daarin worden de prioriteiten vastgesteld die 
overeenkomen met die in het toetredingspartnerschap. Niettemin heeft Slovenië zich beperkt tot de 
prioriteiten op korte termijn. De nieuwe herziene versie van het nationale programma is opgesteld in 
overeenstemming met de door de Diensten van de Commissie gemaakte opmerkingen en bevat de 
doelstellingen voor het tijdvak 1999-2002. Deze nieuwe versie is op 27 mei 1999 door de Sloveense 
regering goedgekeurd, in april aan het Sloveense parlement voorgelegd en op 31 mei 1999 bij de 
Commissie ingediend. 
Het nationaal programma voor de overneming van het acquis communautaire, dat volgens de 
Commissie een essentieel document is voor het toetredingsproces, "zal aan het eind van elk jaar 
opnieuw worden beoordeeld en tegelijk met het begrotingsvoorstel aan het parlement worden 
voorgelegd, teneinde ervoor te zorgen dat tussen beide documenten coherentie bestaat en dat de 
aanbevelingen van het periodieke verslag van de Commissie in het programma kunnen worden 
verwerkt." 
Een nieuwe versie van het programma waarin rekening wordt gehouden met de aanbevelingen in het 
recentste verslag van de Commissie, zal aan het eind van 1999 ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan het Sloveense parlement. 
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b) Het screeningsproces 
 
Sinds de officiële opening van de toetredingsonderhandelingen in maart 1998 is een 
selectieprocedure toegepast. Daarbij wordt per hoofdstuk vastgesteld in hoeverre is voldaan aan de 
overneming van het acquis communautaire, worden de problemen vastgesteld die eventueel een 
overgangstermijn vereisen en wordt definitief onderhandeld zodra een gemeenschappelijk standpunt 
(kandidaat-lidstaat plus de lidstaten van de Europese Unie) wordt ingenomen (in totaal moet over 31 
hoofdstukken worden onderhandeld). 
 
Tevens wordt nagegaan of de bestaande wetgeving verenigbaar is met de communautaire wetgeving 
dan wel moet worden aangepast, en in hoeverre de kandidaat-lidstaten over de nodige bestuurlijke 
capaciteit beschikken om het acquis communautaire over te nemen. 
 
Voor Slovenië (en de andere lidstaten van de eerste toetredingsgroep) zijn er van de vijftien 
gescreende hoofdstukken tien hoofdstukken die geheel zijn afgerond en geen verdere 
onderhandelingen vereisen, waaronder: onderzoek en wetenschap; onderwijs en opleiding; cultuur; 
MKB, vennootschapsrecht; consumentenbescherming en gezondheidszorg; douane-unie; 
buitenlandse handelsbetrekkingen; telecommunicatie. 
Tijdens de Intergouvernementele Conferentie die van 30 september 1999 tot 4 november 1999 te 
Brussel is gehouden, moest worden onderhandeld over acht nieuwe hoofdstukken, namelijk: 
economische en monetaire unie; vrij verkeer van kapitaal; sociaal en werkgelegenheidsbeleid; 
energie; vrij verkeer van diensten; vervoer; milieu; belastingbeleid. De ministers van Buitenlandse 
Zaken van de EU en de 5 landen + 1 zullen op 7 december te Brussel voor een onderhandelingsronde 
bijeengekomen. 
Het Finse voorzitterschap wil tijdens deze bijeenkomst zoveel mogelijk hoofdstukken afhandelen.  
Intussen is de screening van de 31 hoofdstukken door de Task Force uitbreiding en de 5 + 1 
nagenoeg beëindigd. 
 
c) Pre-toetredingssteun 
 
Het Phare-programma, dat reeds was gericht op de toetredingsprioriteiten, zal worden aangevuld met 
een pre-toetredingssteun. Het bedrag hiervan zal in de periode 2000-2006 worden verdubbeld. De 
pre-toetredingssteun voorziet in steun voor landbouw en plattelandsontwikkeling (instrument 
SAPARD) en in een structureel instrument (ISPA) ter bevordering van maatregelen die vergelijkbaar 
zijn met het Cohesiefonds op de gebieden milieu en vervoer. De voor het tijdvak 2000-2002 
uitgetrokken financiële bijstand zal op de volgende wijze worden verdeeld: PHARE: 25 miljoen euro 
per jaar; steun voor landbouw en plattelandsontwikkeling: 6,6 miljoen euro per jaar; structureel 
instrument: 10 tot 20 miljoen per jaar. 
Er zal rekening moeten worden gehouden met het beginsel van gelijke behandeling tussen kandidaat-
lidstaten. Het Phare-programma omvat twee prioritaire doelstellingen: versterking van de 
overheidsinstellingen en het rechtsstelsel (circa 30% van het begrotingsbedrag); investeringen in 
verband met de overneming van het acquis communautaire (70%). De kandidaat-lidstaten kunnen 
deelnemen aan bepaalde communautaire programma's (onderwijs, opleiding, onderzoek) en aan 
werkzaamheden van communautaire bureaus. 
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d) Evaluatie van de vorderingen van Slovenië op de weg naar toetreding 
 
De Commissie heeft in december 1998 haar eerste verslag ingediend over de vorderingen van de 
kandidaat-lidstaten op de weg naar toetreding, gevolgd door een tweede verslag die op 
13 oktober 1999 openbaar is gemaakt. Bij het verzamelen van informatie voor het opstellen van deze 
evaluaties heeft de Commissie ook rekening gehouden met de verslagen van het Europees Parlement. 
 
Opgemerkt moet worden dat elk land wordt beoordeeld volgens dezelfde criteria; het kandidaatschap 
van elk van de lidstaten zal volgens zijn eigen tempo plaatsvinden. 
 
De evaluatie wordt opgemaakt in het licht van de politieke en economische criteria en andere 
toetredingsverplichtingen (de doelstellingen van de EMU en van het GBVB). De situatie met 
betrekking tot het acquis communautaire wordt per sector geëvalueerd, alsook de bestuurlijke en 
justitiële capaciteit om het acquis toe te passen. 
 
De eerste evaluatie van de Commissie was het onderwerp van discussie bij de eerste bijeenkomst van 
de Gemengde Parlementaire Commissie op 15 en 16 december 1998 waarbij werd benadrukt dat een 
grotere politieke consensus in Slovenië noodzakelijk was om de hervormingen van de wetgeving te 
versnellen en dat Slovenië zijn bestuurlijke capaciteit moest vergroten. 
 
In het in 1999 ingediende verslag werd bevestigd dat Slovenië voldeed aan de politieke criteria van 
Kopenhagen, alsmede aan de twee belangrijkste economische criteria, namelijk het bestaan van een 
markteconomie en het vermogen om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de EU. 
Bij de recentste evaluatie van de Commissie is de stand opgemaakt van de inspanningen van 
Slovenië om te voorzien in de in het vorige verslag aangeduide leemten. Zo stelt de Commissie vast 
dat: 
- het proces van de overdracht van aanvullende macht aan de plaatselijke overheden na de 

verkiezingen van 22 november 1998 is voltooid; 
- Slovenië extra inspanningen heeft geleverd voor de invoering van wetten inzake het 

banksysteem, wisseltransacties en de belastinghervorming; 
- de regering, de vertegenwoordigers van werkgevers- en vakbondsorganisaties een akkoord 

hebben bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel; 
Ten aanzien van de overneming van het acquis communautaire heeft Slovenië zijn inspanningen 
aanzienlijk versneld voor de invoering van wetten betreffende: 
- de interne markt (op het gebied van normen en certificering); 
- de gegevensbescherming 
- de liberalisering van kapitaal, de banksector en de effectenmarkt (voorheen waren vele 

beperkingen die de activiteiten van buitenlandse ondernemingen in Slovenië verhinderden); 
- justitie en binnenlandse zaken (wetgeving betreffende buitenlanders en het asielbeleid; 

maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie); 
- werkgelegenheid en sociale zaken; milieu (water, lucht, afvalbeheer); 
- douane (aanpassing van de wet aan de in de EU geldende normen). 
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Evenals in het voorgaande jaar heeft de Commissie echter gewezen op de trage voortgang die de 
aanpassing van de Sloveense wetgeving aan het acquis communautaire kenmerkt, alsmede de trage 
voortgang van de gerechtelijke procedure. De hervorming van de wetgeving is nog steeds niet in 
volle gang gekomen, hoewel in maart 1999 maatregelen zijn genomen ter vergemakkelijking van de 
invoering van de wetten die in het nationale programma voor de overneming van het acquis 
communautaire zijn voorzien. 
 
De Commissie meent dat Slovenië weinig vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot: 
- de algemene hervorming van de overheidsinstellingen en het rechtsstelsel; 
- de teruggave van goederen; 
- de situatie van de Roemeense minderheden, ondanks de inspanningen van de regering om de 

levensomstandigheden van deze Sloveense bevolkingsgroep te verbeteren; 
Slovenië moet: 
- overgaan tot een structurele hervorming van zijn economie, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

de privatisering van de activa van de staat en in het bijzonder van de twee staatsbanken; 
- het wetgeving voor het bedrijfsleven verbeteren; 
- een wettelijk kader invoeren voor overheidssteun. 
 
Slovenië heeft voldaan aan de meeste prioriteiten op korte termijn die in het partnerschap voor de 
toetreding zijn opgenomen, maar moet nog in enkele leemten voorzien: 
- in de bank- en verzekeringssector; 
- op het gebied van de bestuurlijke en justitiële capaciteit (invoering van een wet inzake 

openbare dienst, kadaster, financiële controle). 
 
De Slovenen zijn het met het oordeel van de Commissie eens dat zij niet voldoende efficiënt 
fungeren waar het de overheid betreft - zij verwachten veel van jumelage-programma's met 
overheden in de lidstaten zoals ook door de Commissie in haar pre-toetredingsstrategie wordt 
gesuggereerd. 
 
 

* * * 
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