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De faktablad som den särskilda arbetsgruppen för utvidgningen givit ut har som huvudsyfte att kort och systematiskt redogöra för diskussionerna kring de olika aspekterna av 
utvidgningen av Europeiska unionen samt medlemsstaternas, kandidatländernas och EU-institutionernas olika ståndpunkter. Faktabladen uppdateras allt eftersom 
förhandlingarna fortskrider. Hittills har följande faktablad 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.1 08.10.98 alla 
9  Slovenien och EU:s utvidgning          167.531/ändr.1 08.02.99 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-SV 
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 13.10.99 EN 
23  De juridiska problemen vid EU:s utvidgning         167.617 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  04.12.98  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 
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SAMMANFATTNING 
 
Slovenien är ett av de minsta kandidatländerna till Europeiska unionen (2 miljoner invånare och 
en yta som motsvarar två tredjedelar av Belgiens). 
 
Slovenien lämnade in sin ansökan om anslutning den 10 juni 1996. Landet undertecknade 
samma dag ett Europaavtal med Europeiska unionen. Detta trädde i kraft den 1 februari 1999 och 
utgör den rättsliga grunden för förbindelserna mellan EU och Slovenien. 
 
Slovenien har varit ett av Första vågens kandidatländer, tillsammans med Polen, Tjeckiska 
republiken, Ungern, Estland och Cypern. Anslutningsförhandlingarna pågår sedan den 30 mars 
1998. 
 
Precis som för de andra kandidatländerna har ett särskilt anslutningspartnerskap antagits för 
Slovenien.  Som motprestation presenterade Slovenien ett nationellt program för genomförande 
av EG:s regelverk, vars första version härrör från mars 1998. Även om detta program är inriktat 
på åtgärder som krävs för att uppnå de mål som fastställts i anslutningspartnerskapet, är det 
begränsat till kortsiktiga mål. 
En ny version av det nationella programmet, som fastställts med beaktande av kommissionens 
synpunkter och som innehåller målsättningar för perioden 1999-2002, antogs av Sloveniens 
regering den 27 maj 1999 och lades fram för kommissionen den 31 maj 1999. En ny översyn av 
programmet, som inbegriper rekommendationerna i kommissionens rapport, kommer att läggas 
fram för godkännande av det slovenska parlamentet i slutet av 1999. 
 
Sedan i april 1998 pågår en genomgång (screening) av olika avsnitt i gemenskapens regelverk, 
och den har lett till förhandlingar i sakfrågor. 
 
I december 1998 förelade kommissionen Europeiska rådet sin första rapport om de framsteg som 
gjorts av vart och ett av de central- och östeuropeiska länderna i deras förberedelser inför en 
anslutning. Kommissionens andra rapport offentliggjordes den 13 oktober 1999 inför Europeiska 
rådet i Helsingfors.  
 
I dessa rapporter sammanställs de insatser som Slovenien gjort inför sin anslutning till 
Europeiska unionen och anges de områden där landet måste göra ytterligare insatser.  
 
 



 

 6 PE 167.531/rév.2 

I.  DEN POLITISKA SITUATIONEN 
 
a) De senaste årens historia 
 
Den 25 juni 1991 förklarade Slovenien sitt oberoende gentemot den socialistiska 
Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vid en folkomröstning den 23 december 1990 hade 
dessförinnan 88,2 % av de röstberättigade uttalat sig för en självständig stat. Redan dagen efter 
Sloveniens självständighetsförklaring kom det till väpnade sammandrabbningar mellan 
slovenska lokalförband och federala trupper. Striderna pågick i tio dagar, tills slovenerna och 
förbundsregeringen kunde enas om ett vapenstillestånd, ett moratorium för 
självständighetsförklaringen. I och med att den federala jugoslaviska armén (JLA) drog sig 
tillbaka accepterade den serbiska respektive jugoslaviska sidan de facto Sloveniens 
självständighet. 
 
I januari 1992 erkändes Slovenien som en självständig stat av Europeiska unionen och kort 
därefter även av USA, Kina och Ryssland. När den nya Förbundsrepubliken Jugoslavien, d.v.s. 
Serbien och Montenegro, hade grundats erkändes Slovenien som stat även av den serbisk-
jugoslaviska regeringen; däremot dröjde det till 1997 innan Slovenien erkände 
Förbundsrepubliken Jugoslavien.  
Sloveniens självständighet utgjorde det första steget mot landets integration i de europeiska och 
transatlantiska strukturerna (landet kandiderar för anslutning till Nato).  
Även om landet inte har några direkta gränser mot Förbundsrepubliken Jugoslavien, lever man i 
skuggan av dess instabilitet. Det faktum att landet tillsammans med EU:s medlemsstater deltar i 
den stabilitetspakt som bildades efter kriget i Kosovo, och som rör de tidigare jugoslaviska 
republikerna, bör utgöra en säkerhetsgaranti. 
Genom att organisera en första internationell konferens med temat Slovenien och övriga länder 
som kandiderar till EU-medlemskap - parlamentens roll i utvidgningsprocessen i Ljubljana den 
23 november 1998, ville Slovenien göra landet mer känt (”vi är mycket lite kända” medgav 
ordföranden för parlamentets utrikesutskott) och betona den vikt som bör fästas vid 
demokratiska aspekter på utvidgningsprocessen.  
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b)  Institutioner 
 
S Enligt författningen av 1993 är Slovenien en rätts- och socialstat på en grundval av 

parlamentarisk demokrati. Slovenien har ett tvåkammarparlament. Den första kammaren, 
Drzavni zbor ("statsförsamlingen"), väljs vart fjärde år och har 90 ledamöter. De italienska 
och ungerska minoriteterna är genom författningen tillförsäkrade vardera en plats. Den 
andra kammaren, Drzavni svet ("statsrådet"), väljs vart femte år och består av 40 ledamöter 
som rekryteras från kommunstyrelser och sociala, fackliga, näringslivs- och 
handelsorganisationer. Statsrådet har i första hand en rådgivande funktion samt rätten att ta 
lagstiftningsinitiativ. De senaste valen till statsförsamlingen i november 1996 fick 
följande resultat: 

 
 
Politiska partier 

 
% 

 
Platser

 
LDS (Sloveniens liberaldemokrater)  

 
27,01 % 

 
25

 
SLS (Slovenska folkpartiet)   

 
19,38 % 

 
19

 
SDS (Socialdemokratiska partiet) 

 
16,13 % 

 
16

 
SKD (Slovenska kristdemokraterna) 

 
9,62 % 

 
10

 
ZLSD (Reformkommunister) 

 
9,03 % 

 
9

 
DeSUS (Pensionärspartiet) 

 
4,32 % 

 
5

 
SNS (Slovenska nationalistpartiet) 

 
3,22 % 

 
4

 
DS (Sloveniens demokratiska parti)  

 
2,68 % 

 
 -

 
Zeleni (de gröna) 

 
1,76 % 

 
 -

 
Totalt (och övriga) 

 
100 % 

 
88

 
S Slovenien regeras sedan dess av en koalition bestående av Sloveniens liberaldemokrater 

(LDS), Slovenska folkpartiet (SLS) och Pensionärspartiet (DeSUS). Premiärminister är 
Janez Drnovsek (LDS), vice regeringschef  Marjan Podobnik (SLS). 

 
S Statschefen väljs för fem år. Omval är möjligt endast en gång. Vid de senaste 

presidentvalen i november 1997 omvaldes Milan Kucan med över 55 % av rösterna. Enligt 
den slovenska författningen har den slovenska presidenten bara representativa uppgifter. 

 
Före nästa val år 2000 skulle valsystemet kunna ändras (till ett majoritetssystem i två 
omgångar), enligt beslut av författningsdomstolen på grundval av en tidigare 
folkomröstning. 

 
S Slovenien är medlem av Förenta nationerna och dess organ. Slovenien är också medlem av 

Europarådet, Internationella valutafonden och CEFTA (Central European Free Trade 
Association). 

 
S Slovenien har cirka 2 miljoner invånare. Vid sidan av de italienska och ungerska 

minoriteterna är också befolkningsgruppen etniska romer (omkring 7 000 personer) erkänd 
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i författningen. Den tyskspråkiga minoriteten erkänns för närvarande inte som inhemsk 
minoritet. Den kräver samma erkännande och behandling som de ungerska och italienska 
minoriteterna (bl.a. representation i parlamentet). Den slovenska och den österrikiska 
regeringen har dock enats om att en tyskspråkig skola med tvåspråkig undervisning skall 
grundas och att de tyskspråkiga slovenerna skall tillförsäkras långtgående kulturell 
självständighet. 

 
 Den 25 mars 1998 ratificerade Slovenien ramkonventionen om skydd av nationella 
minoriteter. 
 
 
Befolkningsgrupper 

 
Procentuell andel

 
Individer

 
Slovener  

 
87,8 %

 
1 727 018

 
Kroater    

 
2,8 %

 
54 212

 
Serber     

 
2,4 %

 
47 911

 
Muslimer (Bosnien och Sandjak)  

 
1,4 %

 
26 842

 
Ungrare 

 
0,4 %

 
8 503

 
Italienare  

 
0,2 %

 
3 064

 
Tyskar 

 
 0,1 %*

 
500-1 500 *

 
Totalt (och övriga) 

 
100  %

 
1 965 986

Källa: Folkräkning 1991                *uppskattningar  
 
S De kommunala valen ägde rum den 22 november 1998 (182 kommuner), utom i kommunen 

Koper/Capodistria. 
 
c)  Sloveniens förbindelser med republikerna i f.d. Jugoslavien 
 
- Sedan några år försöker Slovakien lösa följande tvistefrågor i förhållande till Kroatien: 
 

- Suveräniteten över farvattnen i Piranbukten, som för Slovenien innebär tillgång till 
Adriatiska havet. 

- Gränsdragningen på toppen av berget Trinov-vre. 
- Återbetalningen av insättningar i den tidigare Ljubljanska Banka till kroatiska 

kunder. 
- Stängningen av kärnkraftverket Krsko och krav på Kroatien att betala 

driftskostnaderna, vilket försvåras av ägarförhållandena. 
- Regleringen av slovenska företags fordringar på kroatiska firmor. 
- Utbyggnaden av motorvägen Graz - Maribor - Zagreb. 
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- Slovenien har så långt som möjligt normaliserat sina relationer till de övriga republikerna i 
f.d. Jugoslavien med undantag av Serbien. Slovenien har som den enda av de nya 
nationerna inga diplomatiska förbindelser med den nya Förbundsrepubliken Jugoslavien. 
Medan handeln redan utvecklas utan problem är de politiska relationerna fortfarande 
ansträngda. I första hand gäller det tvister om fördelningen av jugoslaviska tillgångar, 
statssuccessionen efter f.d. Jugoslavien  och fördelningen av, respektive tillgången till, 
arkiven. Det största problemet därvidlag är Belgrads ståndpunkt, nämligen att man där ser 
sig som den enda legitima efterträdarstaten till den gamla federationen. 

 
 
 
II.  DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 
 
a) Ekonomisk struktur 
 
Under de senaste 50 åren har Sloveniens ekonomiska struktur undergått en genomgripande 
förändring. Sloveniens ekonomi som främst byggt på jordbruket industrialiserades i rask takt 
under den kommunistiska regimen med en koncentration på tung industri, inbegripet järn- och 
stålproduktion. Denna politik började märkbart ändras mot slutet av 1980-talet, och förändringen 
har fortsatt efter självständigheten. 
 
Produktionen av basmetaller, metallprodukter och maskiner samt verktyg minskade medan 
produktionen av kemikalier, elektriska varor,  livsmedel och trävaror ökade. Samtidigt har 
jordbruksproduktionen sjunkit och svarade 1996 för bara något över 5 % av BNP och sysselsatte 
bara 1,2 % av arbetskraften. Under kommunisttiden hade Slovenien en högre BNP per capita än 
genomsnittet i Jugoslavien. Detta gällde fortfarande 1996, då landet även hade högsta BNP per 
capita bland länderna i Central European Free Trade Agreement (CEFTA).  
 
Bruttovärdet av de fasta investeringarna har ökat från 18,6 % av BNP i löpande priser 1992 till 
22,1 % 1996, vilket främst finansierats genom inhemskt sparande. Såväl sparandet som 
investeringarna måste emellertid öka ytterligare om Slovenien skall hålla jämna steg  med 
utvecklingen i de västeuropeiska ekonomierna. Investeringar på över 25 % av BNP skulle kunna 
bidra till mera hållbara vinster vad gäller konkurrenskraft. 
 
 
b) Ekonomisk politik 
 
Regeringen har i stort sett nått sitt första och viktigaste mål: att stabilisera ekonomin och sänka 
inflationstakten (mätt i detaljprisindex) som var galopperande under den socialistiska 
Förbundsrepubliken Jugoslaviens sista år. Kampen mot inflationen har fortfarande högsta 
prioritet i den slovenska valutapolitiken.  
 
Det är i första hand Sloveniens centralbank som har ansvaret för den monetära stabiliteten, och 
detta ansvar innebär att valutan kontrolleras, i princip i form av utlåning till banker, 
sedelutgivning, förvärv av sedlar i utländsk valuta från banker, fastställande av 
kapitaltäckningskrav för banker samt handel med utländska valutor. 
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c) Den senaste utvecklingen 
 
Under 1999 har Sloveniens BNP per capita hunnit i fatt de fattigaste länderna i EU (Grekland 
och Portugal) och uppgick till 70 % av genomsnittet i unionen (jämfört med 62 % för Tjeckien). 
Den tillväxt som Slovenien uppvisar sedan några år fortsätter, om än i en något långsammare 
takt: Under 1998 minskade tillväxttakten från 4,6 % till 3,9 %. Det är framför allt exporten som 
utgör tillväxtmotor. Den inhemska efterfrågan har för sin del stimulerats av efterfrågan inom den 
offentliga sektorn och av investeringar, medan efterfrågan inom den privata sektorn dämpats av 
en striktare lönepolitik och en svag sysselsättningstillväxt. 
 
Trots en försämrad konkurrenskraft på prissidan ökade exporten med 8,4 % under 1998. Även 
om importen ökade snabbare än exporten lyckades Slovenien hålla handelsunderskottet på 
samma nivå som under 1997, det vill säga på 4,3 % av BNP.  
 
Inflationen: de produkt- och tjänstepriser som regleras av staten steg 1997 med 16,5 % - 
energipriserna steg med 20 %. Samtidigt avreglerade myndigheterna ett visst antal priser. 
Regeringen har sedan dess fört en inflationsbekämpande politik, vilket gjort det möjligt att 
minska inflationstakten till 7,9 % 1998 jämfört med 8,4 % 1997 och 9,9 % 1996. Inflationstakten 
förväntas minska till 6,5 % 1999. Denna relativt höga inflationstakt förklaras delvis av att 
mervärdesskatt infördes den 1 juli 1999. 
 
Lönepolitiken, som tidigare bidragit till inflationen, har gradvis stramats åt. Exempelvis uppgick 
löneökningen per anställd till 1,6 % 1998, vilket kan jämföras med 5,1 % 1996 och 2,4 % 1997. 
 
Den ekonomiska tillväxten har dock inte förbättrat situationen på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten uppgick till 7,9 % (7,4 % 1997). Den stora andelen långtidsarbetslösa och den 
låga utbildningsnivån hos dem som saknar sysselsättning visar att arbetslösheten i Slovenien är 
strukturellt betingad. 
 
Det offentliga underskott som uppstod under 1997 kvarstod under 1998, vilket utgör ett 
trendbrott jämfört med tidigare år då de offentliga finanserna kännetecknades av budgetbalans. 
Sedan 1997, då budgetunderskottet uppgick till 1 %, har den slovenska regeringen fört en stram 
budgetpolitik, vilket minskade underskottet till 0,8 % av BNP under 1998. I 1999 års budget 
förväntas att underskottet skall minska till 0,6 % av BNP tack vare minskade offentliga utgifter 
och ett reformerat skattesystem. 
 
1999 kännetecknas av att man den 1 juli införde mervärdesskatt och ett punktskattesystem. 
Dessa reformer är av avgörande betydelse för harmoniseringen med de normer som gäller i 
Europeiska unionen. 
 



 

 11 PE 167.531/rév.2 

d) Framtidsutsikter 
 
Omstruktureringen av företagen påskyndas nu. De kommersiella företagens lönsamhet ökar. De 
företag som saknade ekonomisk bärkraft har gått i konkurs. De utländska direktinvesteringarna 
uppgick under 1998 till 0,8 % av BNP. Detta bör bidra till att göra näringslivet mer dynamiskt 
och konkurrenskraftigt i framtiden. 
 
Trots de framgångsrika privatiseringarna i Slovenien uppgår den privata sektorns andel av 
produktionen bara till mellan 50 % och 55 %. 
För närvarande planerar regeringen att inleda privatiseringen av finansiella institut, och då bland 
annat av de två största statliga bankerna - Nova Ljubljanska Banka och Nova Kreditna Banka 
Maribor - vilket på sikt bör öka den finansiella sektorns konkurrenskraft. Det krävs emellertid 
stora insatser inom försäkringssektorn. Konkurrenslagstiftningen uppvisar också vissa brister. 
 
Konkurrensen är fortfarande begränsad i vissa branscher, vilket framför allt beror på 
förekomsten av statligt stöd. Exempelvis är skyddet av jordbruksprodukter fortfarande granska 
omfattande. 
 
 
III. FÖRBINDELSERNA MED EUROPEISKA UNIONEN 
 
a)  Samarbetsavtalet 
 
S Slovenien övertog den 1 september 1993 rättigheterna och skyldigheterna enligt det 

samarbetsavtal som träffades med den socialistiska Förbundsrepubliken Jugoslavien 1980. 
Den politiska delen av avtalet blev snabbt inaktuell, vilket ledde till att man utarbetade ett 
Europaavtal. 

 
b)  Europaavtalet 
 
S Slovenien undertecknade den 10 juni 1996 ett Europaavtal med Europeiska unionen, som 

samtidigt ersatte det samarbetsavtal som redan fanns. Den 15 juli 1997 ratificerade den 
slovenska statsförsamlingen Europaavtalet, varefter en ändring av artikel 68 i författningen 
beslutades. Denna ändring gör det möjligt för utlänningar att efter en övergångstid på fyra 
år förvärva fast egendom i Slovenien. Avtalet trädde i kraft den 1 februari 1999. 

 
S Europaavtalet består av elva avdelningar och kan delas in i tre delar. Den första delen 

handlar om det politiska samarbetet. Den andra delen ägnas åt handeln mellan EU och 
Slovenien. Det tredje delen tar upp det tekniska och ekonomiska samarbetet. 

 
S I avsnittet om handeln ligger tyngdpunkten på en harmonisering av de rättsliga 

förhållandena när det gäller den inre marknaden. I avtalet föreskrivs att en frihandelszon 
mellan EU och Slovenien skall upprättas inom de närmaste åren. 
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c)  Handel 
 
S Europeiska unionen (EU) är Sloveniens viktigaste handelspartner. År 1998 exporterade 

Slovenien 65,5 % av sina varor till EU och importerade 69,4 % av alla varor från unionens 
medlemsstater. Även om Sloveniens export till EU ökade med 12 % jämfört med 1997 
uppvisade dess handelsbalans gentemot EU ett underskott på 1,5 miljarder euro. 

 
De viktigaste handelspartnerna inom EU är i fallande ordning Tyskland, Italien och 
Frankrike.  

 
De viktigaste exportvarorna från Slovenien till EU utgörs av maskiner och elektrisk 
utrustning (22 % av exporten), komponenter till olika transportmedel (16 %) och 
textilprodukter (13 %), medan de viktigaste importvarorna till Slovenien från EU utgörs av 
maskiner och elektrisk utrustning (25 % av importen), komponenter till olika 
transportmedel (15 %) och basmetaller (11 %). 

 
d)  Institutioner 
 
S Associationsrådet (på utrikesministernivå) är det forum där parterna tar upp vissa bestämda 

frågor och utarbetar samförståndslösningar. Det första sammanträdet ägde rum i 
Luxemburg den 22 februari 1999. 

 
S Associationskommittén (på hög tjänstemannanivå) sammanträdde för första gången den 25 

mars 1999 i Ljubljana. 
  
S Den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Slovenien består av slovenska 

parlamentsledamöter och ledamöter ur Europaparlamentet. Det konstituerande 
sammanträdet ägde rum den 15 och 16 december 1998 i Strasbourg. Det andra 
sammanträdet ägde rum den 17 - 19 mars 1999 i Ljubljana. 

 
e)  Phare 
 
S Slovenien får tekniskt och ekonomiskt bistånd från Phare-programmet. Medlen från Phare 

till Slovenien uppgick 1992B1999 till sammanlagt 192 miljoner euro (icke 
återbetalningspliktigt stöd). Programmen bygger på tre pelare: 

 
- Nationellt Phare-program. Det nationella Phare-programmet för Slovenien (31 miljoner 

euro) är uppdelat på följande sektorer: 
 
- Förvaltning och offentliga institutioner, framför allt inom områdena jordbruk, offentliga 

finanser och ekonomistyrning. Genomförande av regelverket för den gemensamma 
marknaden. Investeringsstöd inom miljö- och transportområdet. Utbildning, forskning 
och vetenskap. Privata sektorn, återuppbyggnad och privatisering. Stöd till sociala 
program och främjande av sysselsättningen. Samarbete i rättsliga och inrikes frågor 
(gränskontroll, kampen mot organiserad brottslighet, invandrings- och viseringspolitik). 

 
- Gränsöverskridande samarbetsprogram. Dessa program syftar till att stärka det 

gränsöverskridande samarbetet med Österrike (2 miljoner euro) och Italien (5 miljoner 
euro). Dessutom finns sedan 1995 ett trepartssamarbete med Ungern och Österrike. 
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- Multinationellt program. Slovenien deltar i multinationella program som främjar små 
och medelstora företags utveckling samt utbyggnaden av kandidatländernas infrastruktur. 

 
 

IV. ANSÖKAN OM ANSLUTNING 
 
S Den 10 juni 1996, dagen för undertecknandet av Europaavtalet, lämnade Slovenien in sin 

ansökan om anslutning till EU. 
 
a)   Kommissionens yttrande 
 
S I Agenda 2000, som lades fram den 15 juli 1997, rekommenderade kommissionen 

"inledandet av anslutningsförhandlingar med Slovenien". Enligt kommissionens bedömning 
erbjuder Slovenien de nödvändiga garantierna för en demokratisk utveckling och de 
mänskliga rättigheterna. I mars 1999 förklarade sig kommissionens ledamot van den Broek 
vara tillfredsställd över utvidgningsprocessens och anslutningsförhandlingarnas utveckling. 
I kommissionens årliga rapporter noterades också de framsteg som Slovenien gjort när det 
gäller att uppfylla de ekonomiska kriterierna och införa gemenskapens regelverk. Dessa 
rapporter gör det möjligt för kommissionen att framföra sina synpunkter till de slovenska 
myndigheterna och ange de områden som kräver ytterligare insatser. 

 
b) Europaparlamentets yttrande 
 
S I en resolution om Agenda 2000 av den 4 december 1997 fastslogs det att unionens 

utvidgning till de länder som önskar en anslutning utgör ett ytterligare steg på vägen mot 
uppbyggnaden av ett enat och fritt Europa. 

 
I sin resolution av den 15 april 1999 påpekade Europaparlamentet att Slovenien har de 
demokratiska strukturer som krävs för att garantera rättsstaten och har uppnått en 
tillfredsställande nivå när det gäller att iaktta de ekonomiska villkoren för anslutning som 
fastställts i Köpenhamn. Europaparlamentet beklagade dock bristen på framsteg när det 
gäller att införa gemenskapens regelverk framför allt inom särskilt känsliga områden såsom 
rättsliga och inrikes frågor samt den inre marknaden. Europaparlamentet underströk att det 
krävs långtgående reformer av förvaltning och rättsväsende. Parlamentet uttryckte sin 
övertygelse om de slovenska myndigheternas förmåga att hämta in denna försening. 

 
c) Rådets yttrande 
 
S Europeiska rådet beslutade i Luxemburg den 12-13 december 1997 att 

anslutningsprocessen skulle inledas med att man skapade en enhetlig ram för  
ansökarländerna vid ett möte den 30 mars 1998 mellan utrikesministrarna i EU:s 15 
medlemsstater, de tio ansökarländerna i Central- och Östeuropa och Cypern. 

 
S En Europakonferens har organiserats för att möjliggöra möten mellan unionens 

medlemsstater och de länder som kommer i fråga för anslutning och som delar unionens 
värderingar och dess interna och externa målsättningar. Det första mötet ägde rum i London 
den 12 mars 1998 och det andra den 5 december i Luxemburg. 
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S Europeiska rådet i Luxemburg gav kommissionen i uppdrag att utarbeta årliga rapporter till 
rådet samt att lägga fram rekommendationer för bilaterala regeringskonferenser med 
kandidatländerna. 

 
d) Sloveniens yttrande 
 
-  President Milan Kucan sade då han tillträdde sitt ämbete den 22 december 1997 att 
  "Den inbjudan som Slovenien fått att delta i den första kandidatgruppen vid 

förhandlingarna om anslutning till EU är för närvarande antagligen det bästa beviset på vår 
framgångsrika politik och den höga trovärdighet som Slovenien åtnjuter för sin demokrati, 
sina ekonomiska framsteg och skyddet för de mänskliga rättigheterna." 

 
S Premiärminister Janez Drnovsek sade vid regeringskonferensen om Sloveniens anslutning 

till EU den 22 juni 1999 i Luxemburg att 
  "Slovenien hoppas ha genomfört förhandlingarna till år 2002 och då bli fullvärdig medlem 

av EU. Slovenien hoppas också att man vid samma tidpunkt skall uppfylla villkoren för 
anslutning till valutaunionen". 

 
 
V.  FÖRANSLUTNINGSSTRATEGIER 
 
S Kommissionens föranslutningsstrategi i samförstånd med rådet och efter att ha hört 

parlamentet i enlighet artikel 235 i fördraget 
 
För att så fort som möjligt jämna vägen för att närma länderna till de rådande förhållandena i EU 
beslutade sig rådet för bilaterala anslutningspartnerskapet. Den 31 mars 1998 startade de 
officiella anslutningsförhandlingarna med sex bilaterala regeringskonferenser. 
 
När man tar itu med de frågor som skall lösas inför utvidgningen skall man utgå från 
Köpenhamnskriteriernas tre pelare:  
 
S demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter, 
S marknadsekonomi, 
S uppfyllandet av de skyldigheter som åligger en medlemsstat. 
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a) Anslutningspartnerskap 
 
Kommissionen har för varje kandidatland skapat ett partnerskap som inbegriper 
- de områden som kräver prioriterade åtgärder enligt vad som fastställts i kommissionens 

yttrande, 
- de ekonomiska medel som gör det möjligt för varje kandidatland att genomföra dessa 

prioriteringar, 
- villkoren för stödet.  
Som motprestation har varje kandidatland anmodats att presentera ett nationellt program för att 
genomföra gemenskapens regelverk, en tidsplan för de prioriterade åtgärderna och de 
ekonomiska medel som skall tas i anspråk. 
Dessa dokument skall för varje kandidatland ses över och revideras varje år. 
Vid rådets sammanträde den 15 mars 1998 presenterade kommissionen de prioriteringar som på 
kort och medellång sikt bör uppfyllas av Slovenien. Efter att ha slutfört sin årliga rapport den 13 
oktober 1999 offentliggjorde kommissionen också sitt förslag till rådets beslut om de nya 
principerna, prioriteringarna, målen och villkoren för Sloveniens anslutningspartnerskap. 
 
S Prioriteringar på kort sikt (som skall uppfyllas före utgången av år 2000): 
 

- Ekonomiska reformer: Omstrukturera företag, påbörja genomförandet av 
privatiseringsprogrammet för bank- och försäkringssektorerna, genomföra ett 
omstruktureringsprogram för stålindustrin, fullfölja reformarbetet i fråga om de offentliga 
finanserna och då särskilt av pensionssystemet, förbättra konkursförfarandena. 

- Den inre marknaden: Förstärka immaterial- och patenträtt, genomföra regelverket för en 
fri rörlighet för varor, påskynda harmoniseringen av lagstiftningen för fri rörlighet för 
kapital, genomföra kartellagstiftning, anta en ny telelag, harmonisera radio- och TV-
lagstiftningen till fullo, stänga butiker med skattefri försäljning längs landgränserna. 

- Sysselsättning och sociala frågor: Utarbeta en nationell sysselsättningsstrategi, förstärka 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter. 

- Administrativa och rättsliga reformer, framför allt när det gäller förvaltning och 
kontroll av medel från EU: Påskynda reformarbetet rörande den offentliga förvaltningen, 
fullfölja utarbetandet av planen för landets och landsbygdens utveckling, anta åtgärder i 
syfte att komplettera regelverket för ekonomisk styrning. 

- Fullfölja harmoniseringen av lagstiftningen inom miljöområdet (anta en ny vattenlag, 
slutföra detaljprogram för tillnärmning direktiv för direktiv) samt inom jordbruksområdet 
(veterinära och fytosanitära bestämmelser). 

 
S Prioriteringar på medellång sikt: 
 

- Politiska kriterier: Fullfölja insatserna för att påskynda återlämnandet av egendom. 
- Ekonomisk politik: Till fullo omstrukturera, sälja ut och avreglera de offentliga företagen 

samtidigt som man säkerställer tillgången till samhällstjänster, fullfölja arbetet att 
reformera kapitalmarknaderna, införa ett förfarande för årlig budgetkontroll. 

- Den inre marknaden: Avskaffa den prisfördel på 10 % som inhemska företag åtnjuter 
vid offentlig upphandling, avreglera kapitalmarknaden och förbättra lagstiftningen 
rörande utländska investeringar, stärka organ och förfaranden som rör kontroll av 
kartellbildning och statligt stöd, avskaffa kvarvarande skillnader mellan momssystemen, 
fullfölja harmoniseringen av lagstiftningen om konsumentskydd. 
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- Rättsliga och inrikes frågor: fullfölja förstärkningen av polis- och rättsväsendet samt av 
kampen mot handel med kvinnor och barn, narkotika och korruption, fullfölja 
harmoniseringen av lagstiftning och metoder som rör visering. 

- Energi: Vidhålla de strikta säkerhetsnormerna vid kärnkraftverket i Krsko, införa normer 
för oljelager, förbereda sig för den inre energimarknaden, och då framför allt genomföra 
”gas- och eldirektiven”. 

- Jordbruk: Stärka styrningsmekanismerna inom ramen för Gemensamma 
jordbrukspolitiken och åtföljande administrativa strukturer. 

- Transporter: Harmonisering inom områdena luft-, väg- och sjötransporter. 
- Sysselsättning och sociala frågor: Utarbeta en nationell politik för ekonomisk och social 

sammanhållning i syfte att närma BNP per capita till gemenskapens genomsnitt. 
- Miljö: Genomföra lagstiftningen om avfallshantering, bekämpa industriella föroreningar, 

riskhantering. 
- Förstärkt förvaltning och kontroll av medel från EU: Effektivisera rättssystemet, anta 

lagstiftning för offentliga organ, stärka kontrollen av de offentliga finanserna. 
 
- Ekonomisk och social sammanhållning: Utarbeta en nationell politik i syfte att minska 

klyftorna mellan olika regioner. 
  
Slovenien presenterade den 30 mars 1998 den första versionen av sitt nationella program för 
genomförande av gemenskapens regelverk. I dokumentet anges prioriteringar som motsvarar 
dem som finns i anslutningspartnerskapet. Slovenien har dock begränsat sig till de kortsiktiga 
prioriteringarna. Den nya versionen av det nationella programmet, som fastställts med beaktande 
av kommissionens synpunkter och som inbegriper målsättningarna för perioden 1999-2002, 
antogs av Sloveniens regering den 27 maj 1999, lades fram för det slovenska parlamentet i april 
och presenterades för kommissionen den 31 maj 1999. 
Kommissionen uppskattade att målsättningarna var väl identifierade i den ändrade nationella 
planen. Däremot kritiserade den de slovenska myndigheterna för att de inte tydligt hade fastställt 
formerna och tidsplanen för planens genomförande. 
Den nationella planen för genomförande av gemenskapens regelverk, som enligt kommissionen 
utgör det centrala och väsentliga dokumentet för anslutningsprocessen, ”kommer att granskas på 
nytt i slutet av varje år och läggas fram för parlamentet samtidigt med budgetförslaget. Syftet är 
att säkerställa samstämmighet mellan dessa båda dokument och att införliva 
rekommendationerna i kommissionens periodiska rapport”. 
En ny översyn av programmet, där man införlivar rekommendationerna i kommissionens senaste 
rapport, kommer att läggas fram för det slovenska parlamentets godkännande i slutet av 1999. 
 
b) Screening 
 
Sedan anslutningsförhandlingarna inleddes officiellt i mars 1998 har s.k. screening genomförts. 
Denna innebär att man avsnitt för avsnitt går igenom gemenskapens regelverk och identifierar de 
problem som i förekommande fall kan föranleda en övergångsperiod, samt att slutförhandla så 
snart en gemensam ståndpunkt (kandidatlandet + medlemsländerna i Europeiska unionen) 
uppnåtts (totalt skall 31 avsnitt gås igenom). 
 
Det gäller också att kontrollera om det finns en förenlig lagstiftning eller om den måste 
upphävas, samt att undersöka huruvida den administrativa förmåga som krävs för att genomföra 
gemenskapens regelverk finns i respektive kandidatland. 
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När det gäller Slovenien (och de andra länderna i den första vågen) har 10 av totalt 15 granskade 
avsnitt avslutats och kräver inga ytterligare förhandlingar. Dessa inbegriper forskning och 
vetenskap, undervisning och utbildning, kultur, små och medelstora företag, bolagsrätt, 
konsument- och hälsoskydd, tullunionen, yttre handelsförbindelser och telekommunikationer.  
Under den regeringskonferens som pågick i Bryssel mellan den 30 september och den 4 
november 1999 skulle åtta nya avsnitt förhandlas. Dessa avsnitt rörde Ekonomiska och monetära 
unionen, fri rörlighet för kapital, social- och sysselsättningspolitik, energi, fri rörlighet för 
tjänster, transporter, miljö och skattepolitik. 
Utrikesministrarna från EU-länderna och de 5+1 länderna i den första omgången kandidatländer 
skall sammanträda i Bryssel den 7 december 1999 för att genomföra ännu en 
förhandlingsomgång. 
Det finländska ordförandeskapets mål är att avsluta så många avsnitt som möjligt under detta 
sammanträde. 
Under tiden har EU:s arbetsgrupp för utvidgningen och de 5+1 länderna praktiskt taget avslutat 
genomgången av de 31 avsnitten. 
 
 
c) Föranslutningsstöd 
 
Utöver Phare-programmet, som redan är inriktat på de prioriteringar som rör utvidgningen, 
tillkommer ett föranslutningsstöd vars belopp kommer att fördubblas under perioden 2000-2006. 
Stödet kommer att omfatta stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling  (instrumentet 
Sapard) samt ett strukturinstrument (ISPA) som främjar åtgärder liknande dem som 
sammanhållningsfonden stöder inom områdena miljö och transporter. Det ekonomiska stöd som 
planeras för perioden 2000-2002 fördelar sig enligt följande: Phare - 25 miljoner euro per år, 
stöd till jordbruket och landsbygdens utveckling - 6,6 miljoner euro samt strukturinstrumentet - 
mellan 10 och 20 miljoner euro 
Principen om lika behandling av kandidatländer bör respekteras. Phare-programmet kommer att 
få två huvudprioriteringar: en förstärkning av den administrativa och rättsliga förmågan 
(omkring 30 % av anslaget); investeringar kopplade till genomgången av gemenskapens 
regelverk (70 %). Kandidatländerna kommer att kunna delta i vissa gemenskapsprogram 
(utbildning, yrkesutbildning, forskning), samt i vissa gemenskapsbyråer. 
 
d) Utvärdering av Sloveniens framsteg på vägen mot anslutning 
 
Kommissionen lämnade i december 1998 sin första rapport om de framsteg som gjorts av 
kandidatländerna på vägen mot anslutning, vilken följdes av en andra rapport som 
offentliggjordes den 13 oktober 1999. Bland alla de uppgifter kommissionen inhämtat för att 
upprätta sina utvärderingar har Europaparlamentets betänkanden tagits i akt. 
 
Det är viktigt att understryka att varje land bedöms utifrån samma kriterier - varje lands 
kandidatur kommer att framskrida i sin egen takt. 
 
Utvärderingen har gjorts utifrån politiska och ekonomiska kriterier samt andra krav för 
anslutning (målen för EMU, GUSP). När det gäller situationen för genomförandet av 
gemenskapens regelverk har den gåtts igenom avsnitt för avsnitt, liksom den administrativa och 
rättsliga förmågan att tillämpa regelverket. 
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Den första utvärderingen som kommissionen lade fram diskuterades vid det första sammanträdet 
inom den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Slovenien den 15-16 december 1998, där 
man underströk att det krävdes ett större politiskt samförstånd i Slovenien för att påskynda 
lagstiftningsreformerna och att landet behövde effektivisera sin förvaltning. 
 
I 1999 års rapport bekräftade kommissionen att Slovenien uppfyllde de politiska kriterier som 
fastställts i Köpenhamn samt de två viktigaste ekonomiska kriterierna, nämligen att ha infört 
marknadsekonomi och ha förmåga att möta konkurrenstrycket och marknadskrafterna i EU. 
Kommissionens sista utvärdering har gjort det möjligt att väga in Sloveniens insatser för att 
åtgärda de brister som påtalades i föregående rapport. Kommissionen konstaterar sålunda att 
- processen att föra över ytterligare befogenheter till de lokala myndigheterna avslutades 

genom valen den 22 november 1998, 
- Slovenien har gjort ytterligare insatser genom att anta rättsakter beträffande banksektorn, 

valutatransaktioner och skattereformen, 
- regeringen tillsammans med företrädare för arbetsgivarsidan och fackföreningarna har nått en 

överenskommelse om reformen av pensionssystemet. 
 
När det gäller att genomföra gemenskapens regelverk har Slovenien påskyndat sina insatser 
avsevärt genom att anta rättsakter  
- om den gemensamma marknaden (beträffande standarder och certifiering), 
- om dataskydd, 
- om avreglering av kapitalmarknaden, banksektorn och fastighetssektorn (ett stort antal regler 

som tidigare begränsade utländska företags verksamhet i Slovenien har upphävts), 
- inom området rättsliga och inrikes frågor (rättsakter som rör utlänningar och asylrätt, 

åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption), 
- inom området social- och sysselsättningsfrågor, 
- om miljön (vatten, luft, avfallshantering), 
- om tullar (ändring av lagstiftningen enligt de normer som gäller i EU). 
 
Precis som föregående år underströk dock kommissionen att anpassningen av den slovenska 
lagstiftningen till gemenskapens regelverk går långsamt och att de rättsliga förfarandena är 
utdragna. I själva verket har lagstiftningsreformerna fortfarande inte nått ”marschfart”, även om 
man i mars 1999 vidtog vissa åtgärder för att underlätta antagandet av de rättsakter som ingår i 
det nationella programmet för genomförande av gemenskapens regelverk. 
 
Kommissionen ansåg att Slovenien bara gjort ringa framsteg när det gäller 
- den allmänna reformen av förvaltning och rättsväsende, 
- återlämnande av egendom, 
- den romska minoritetens situation, som fortfarande är problematisk trots regeringens insatser 

för att förbättra livsvillkoren för denna befolkningsgrupp. 
 
Slovenien bör 
- fullfölja de strukturella reformerna av sin ekonomi och då betona privatisering av statliga 

tillgångar, i synnerhet av de två offentliga bankerna, 
- förbättra de rättsliga villkoren för företagen, 
- införa ett regelverk för statligt stöd. 
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Slovenien har genomfört de flesta av de kortsiktiga prioriteringarna i anslutningspartnerskapet 
men måste åtgärda vissa brister 
- inom områdena bank och försäkring, 
- när det fäller dess förvaltning och rättsväsende (genom att anta rättsakter om 

samhällstjänster, fastighetsregister och ekonomisk styrning). 
 
Slovenerna delar kommissionens uppfattning om landets brist på effektivitet inom offentliga 
sektorn - man väntar sig mycket av samarbetsprogrammen med medlemsstaternas 
administrationer, som de föreslagits av kommissionen i föranslutningsstrategin. 
 
 
 *    *    * 
 
* För ytterligare information, kontakta: 

Martine Charriot, Europaparlamentet, DG IV, Luxemburg, 
Avdelningen för institutionella och konstitutionella frågor 
Tel. (352) 4300 2 2908 / Fax (352) 4300 2 7722 / e-post: mcharriot@europarl.eu.int 
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