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Förord

Enligt Maastrichtfördraget ska EU-ländema under 1996 sammankalla konferensen
företrädaremed för medlemsländernas regeringar. Konferensen ska undersöka

vilka bestämmelser i fördraget behöver ändras för de mål står angivnaattsom som
där kunnaska uppfyllas. härDen fördraget skaöversynen med sikteägaav rum
på EU ska utvidgas med antal länder vill bli medlemmar,att främst iett som

Östeuropa.Central- och

Den parlamentariska EU 96-kommittén har tillsatts regeringen för arbetaattav
med två huvuduppgifter: dels låta utredningar viktigare sakfrågorgöra kanom som
komma behandlas under regeringskonferensen, dels stimulera denatt offentliga
debatten kring konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikterge
tillfälle för sina uppfattningar. Inomatt för denargumentera ramen senare
arbetsuppgiften kommittén skriftserie med information och analyserutger en av
olika frågor inför 1996 års regeringskonferens. Följande skrifter har hittills getts
ut:

EU:s regeringskonferens lägesrapport inledde skriñserien i maj 1995.en- -
Röster EU:s regeringskonferens hearing med organisationsföreträdare,om- -

debattörer forskareoch SOU 1995:77 sammanfattar de problemställningar och
synpunkter framkom under den första hearing kommittén arrangerade.som
Hearingens EU:s konstitutionella spelregler.tema var

EU regeringskonferensen 1996 institutionemas och synpunkterrapporterom- -
i övriga medlemsländer SOU 1995:80 sammanfattning dels deär en av

EU-institutionema ministerrådet, kommissionenrapporter ochsom
Europaparlamentet skrivit regeringskonferensen, dels del de synpunkterom en av
kring konferensen förekommit i EU:s medlemsländer.som

Föreliggande i samband med EU 96-kommitténs hearing den 23-24rapport utges
augusti 1995 framtidaEU:s utvidgning. Skriften kortfattad beskrivningom ger en

de tolv länder står i bli EU:s medlemsländer.närmast Texten hartur attav som
sammanställts kommitténs sekretariat pressekreterare Anders Bolling. Denav
bygger på material utarbetats inom Utrikesdepartementet.som

Stockholm i augusti 1995

Björn Sydowvon
Ordförande i EU 96-kommittén
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NLEDNING

tolvDe länder här kort deär aktuellapresenteras förnärmast ärsom som
medlemskap i EU. Det bara Malta, Cypern, Polen,är Ungern, Rumänien och
Slovakien formellt har lämnat in medlemskapsansökan, den uttaladesom men
politiska ambitionen från såväl EU länderna själva alla dessaär tolv påattsom
sikt ska inlemmas i unionen.

Någon tidtabell för förhandlingar och inträde finns inte. Kanske kanännu sådanen
utarbetas i samband med EU:s regeringskonferens 1996. Ett konferensensav
viktigaste just ställning till EU:s fortsattaär utvidgning.teman att ta

Vissa länderna allmänt ha förutsättningarstörre andra för relativtänav anses ett
inräde. Det gäller kanske framför allt Polen,snart Ungern, Tjeckien, de baltiskatre

och Malta.staterna

sistnämndaDet landet tillsammans med Cypern detär enda inte hör tillsom
kretsen forna kommuniststater. bådaDessa länders litenhet kan också derasav ge
framtida medlemskapsförhandlingar särskild karaktär. Cypern dessutomären
speciellt på grund sin svårlösta interna konflikt.av

Integrationen med har iEU allmänhet kommit bit på i kandidatländema.vägen
flestaDe har associationsavtal med unionen. majoritetEn dessutom med i andraär

västliga eller europeiska samarbetsstrukturer Natosamarbetet Partnerskap försom
fred, Europarådet och OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,
tidigare ESK.

Likformig disposition

Dispositionen i de olika avsnitten i princip likfonnig, kanär skilja någotmen
mellan länderna beroende på vad i EU-perspektiv relevantansetts mest attsom
betona.

korta faktauppgifterDe inleder varje avsnitt hämtade från internationellaärsom
statistiska verk. Uppgifter ekonomins storlek ska med viss försiktighettas närom
det gäller forna kommunistländer denna här, med undantag,ettanges par som

bruttonationalinkomstBNI invånare.per- -



ESTLAND

Självständigt: 1991
Folkmängd: milj 19941,5

kvkmYta: 45 100
Huvudstad: Tallinn, 502 000 inv 1991

dollar 1994BNPinv: 3 400 US

efterEstland ska strävatotal ienigheten ettDen politiska är attom man
på efter Polen ochinget hamnai EU vill sättmedlemskap tsnart exman-

få tillbaltiska förpådrivande bland de attTjeckien. Esterna staternavar
stånd associationsavtal med unionen.

SÄKERHETSPOLITIKOCHUTRIKES-

möjligt integrerasså snabbtEstlands utrikespolitikTopprioriteringen i är att som
säkerhetspolitiska samarbetsorganen.ocheuropeiska politiskaoch i dei Nato

Östersjögrarmarna Finland och Sverigesamarbete medpolitisktLandet har näraett
Östersjörâdet. medsamarbetarordförandeland i Man1993-94 ävenoch redanvar

odla Nato-kontakter.minst förinteDanmark och Norge, att

OPINION

Även EU-medlemskap. Deöverväldigande stöd forfinnshos i ettestema gemen
möjligt vill knytasså fortSovjettidenfråndåliga erfarenheterna gör att somman

Ävensarnarbetsstrukturer. Nato-nordiskaeuropeiska ochmöjligt tillså nära som
EUNatoför ellerNågon debattbrett stöd.får allt dömamedlemskap emotattav

knappast.förekommer

ryskspråkiga minoritetendenfåsvårtmycketDet storaär att engrepp om var -
estnisktdem saknarflestafrågor. Destår i dessabefolkningentredjedel avav -

medborgarskap.

EKONOMI

fornabland deekonomiska underbarnetdetbetraktasbrukarEstland som
Ändå 1991-92. 1994kraftigt härföll produktionen växteSovjetrepublikema. även



ekonomin med uppskattningsvis fem enligt vissa källor kan ökningen haprocent
varit så tio procent. Fortsatt hög tillväxtstor de åren.väntas närmastesom
Valutan enligt lag knuten till D-marken.är Det debatteras emellanåt hur länge den
kan förbli det, eftersom inflationen hög 40 underär 1994.procent

Statens budget i balans. Lånepolitikenär restriktiv. Statenär också restriktivär
med utgifter, och pensioner och offentliganställdas löner har halkat efter i
kostnadsutvecklingen. Skolor, sjukhus och statliga institutioner förbättras bara
långsamt.

Ungefär fjärdedelar utrikeshandeln sker med västvärlden.tre Finland klartärav
handelspartner medstörsta 30 handeln. Sverige står för drygt tioprocentca av

Investeringsklimatet för utländska företag bedömsprocent. Statistikengott.som
osäker, enligt finansministerietär leder Sverige investeringsligan med 27men

följt Finland. Privatiseringen företag iprocent, princip redan avslutad iärav av
Estland. Däremot går privatiseringen land och bostäder långsamt.av

marknadenInre

Anpassningen till inreEU:s marknads-regler har knappast börjat På ochämiu. sätt
vis kan denna dock bli lite lättare för de baltiska länderna för övrigaänprocess
östeuropeiska länder, eftersom det rättsliga från Sovjettiden någraarvet gör att
motsvarande lagar inte finns. Den marknadslagstiftningen kan EU-anpassasnya
redan från början.

Jordbruk

Estlands omfattande jordbruk genomgår Stålbad. Småbönder försökerettnu
etablera sig på ruinerna kollektivjordbruken. Subventioner och importhinderav
saknas helt, vilket den estniskanästan till världensgör kanske

daglöppnaste. landet livsmedelsprodukteröversvämmas från inte minstväst,av
från Sverige och Finland. Ett EU-medlemskap skulle leda till förbättringar.stora

MILJÖ

Miljösituationen i landet paradoxal. Ostörda områden medär rik flora och fauna,
det världsberömda fågelskyddsområdet Matsalu,t med områdenex samsas som

präglas ofattbara miljöskador till följd ohämmad rovdrift. Det gällerav av senare
särskilt i nordöst, där oljeskifferberytningen lämnar efter sig svåra skador och ger

tillupphov giftutsläpp i Finska viken. Också den sovjetiska krigsmaktenstora har
lämnat del svåra miljöskador efter sig i form dumpat raketbränsle,en av a
oljespill och fartygsvrak.

KULTUR

starkt medvetnaEsterna sin kulturella och etniskaär Detta har hjälptsärart.om
dem överleva förryskningspolitiken under 50 år sovjetisk ockupation.att Denav
kulturella-etniska gemenskapen med Finland, Ungern och mindre finsk-ugriska
folk, vårdas. Ett medlemskap i EU knappast hot kulturen.ett motses som



LETTLAND

Självständigt: 1991
milj 1992Folkmängd: 2,6

kvkm64 600Yta:
Huvudstad: Riga, 900 000 inv 1992

dollarBNIinv: 930 US 19921

haft tydlig västorientering och blevsjälvständighetenLettland har sedan en
Förhållandet tillinternationellamedlem i flerarelativt snabbt organ.

påfrågorna grund denpolitiskadock de viktigasteRyssland storaär aven av
återbördande ryskryskspråkiga i landet och tvisterbefolkningen om av

militär.

INRIKESPOLITIK

år hölls 1993. dagparlamentsval på 60 Iförsta demokratiskaLettlands över
huvudparti. Kampanjen införLettlandskoalition medlandet väg somregeras av en

personcentreradfött småpartier och varithar mångavalet hösten 1995 änmer
organisationer.bunden till politiska

dentill landsbygdsutvecklingen,frågorna närmandet EU,politiskaviktigasteDe är
brottsligheten.organiseradeoch denrättsliga utvecklingen kampen mot

Minoriteter

olikabefolkning. Ryssland ochryskspråkigLettland har storen
lettiska lagar påriktat kritikflera gångermedborgarrättsorganisationer har mot att

medborgarskaps- ochrysksprâkiga nedan. Dede senegativt riktat sigsätt motett
godkännande.fått Europarådets Ingafinns i dag har dockutlänningslagar som

det förekommerminoritet,någonskersystematiska ävenövergrepp mot om
administration.diskriminering inom lokalrapporter om

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

varaktigtLettland ochEU-medlemskap sökersträvandena näraFörutom ettmot
deltarsäkerhetspolitiskt strategiskt läge,Landet, harmedsamarbete Nato. ettsom



i Partnerskap för fred.

dominerandeDen utrikespolitiska frågan relationen till Ryssland.är Det finns
fortfarande tiotusentals ryska militärpensionärer och officerare i Lettland. I
samband med avtal mellan de båda länderna våren 1994 ryskett truppreträttom
och avveckling ryska baser i Lettland lovade skapaparterna attav gynnsamma
villkor for de pensionerade ryska militärema frivilligt skulle kunnaatt återvända
till Ryssland. De ville skulle få det. Enligt lettema blev det dock frågastannasom

fler pensionärer och officerare avtalat. Ryssland harän de ärom sagt attman nu
beredda hem de omtvistade bostadsbrist kanatt ta detatt göra attpersonerna, men

tid.tar

OPINION

Under tid har det blivit allt vanligare lettiska politiker påatt ettsenare
opportunistiskt bytt sida i olika frågor. Samtidigt har misstrosätt politikermoten
börjat breda sig, misstro främst bottnar i besvikelseut över atten som en
självständigheten och den nuvarande regeringen inte givit de ekonomiska och
sociala förbättringar hoppats på.man

EKONOMI

Privatiseringen näringslivet har gått långsamt i jämförelse med de baltiskaav
grannländema. skälEtt till det brister i lagstiftningen. Dessutomär sigmotsätter
vissa politiska krafter monopol och marknadsbegränsningar försvinner, främstatt
inom jordbrukssektom. Viljan till långsiktiga foretagsinvesteringar i Lettland är

vilket delvis beror på för den ökande organiserade brottsligheten.svag, en oro

friareEn utrikeshandel håller dock på fram med hjälp lagar ochväxaatt av nya
internationella förhandlingar. Omkring hälften landets handel sker i dag medav
EU-länder.

Inflationen har kunnat bemästras med budget- och penningpolitik, ochstramen
tillväxten i ekonomin beräknas under bli1995 mellan fyra och fem procent.
Arbetslösheten har stabiliserats på Valutan har varit stark och stabilprocent.sex
sedan valutarefonnema 1993.

Det präglat landets ekonomi och politiken sedan tid tillbakaäven ärsom en- -
dock den bankkris bröt våren 1995. Landets bank kollapsade,stora ut störstasom
vilket förlusterinnebar på miljarder kronor. Nya lagar bankverksamhet hartre om
stiftats för få krisen under kontroll. kommissionEU:s har kopplats in foratt att
undersöka möjligheterna till finansiellt krisstöd.

Majoriteten den lettiska befolkningen lever på existensminimum ellerav -
därunder vilket för närvarande fastställt till ungefär 500 kronor i månaden.är-
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Jordbruk

Överproduktion strukturella problemen inomdedålig distributionoch störstaär
marknadsprincipema och ökatsektor gåtthar inom dennajordbruket. Staten emot

mellan ochfördubblades 1994jordbruken. Subventionernaprivatabidragen till de
1995.

MILJÖ

omfattandemiljöområdet krävspåsig EULettland ska kunnaFör närmaatt
befolkningen DeMiljömedvetandet hosoch satsningar. äromprioriteringar svagt.

biltrafiken.ökandei Riga med denproblemen finnsstörsta

KULTURUTBILDNING OCH

detprinciper planeras inommarknadsekonomiskaochdemokratiskaUndervisning i
handelshögskola harhögstadienivå och uppåt. Enfrånutbildningsväsendetlettiska

rättsskola planeras.i Riga, ochinrättats en ny

till Rigasländer planeraseuropeiskamed andrai samarbetekulturella projektFlera
Riga ochbyggnadsminnen irenoveringgäller1998. DetSOO-årsjubileum ava

Sverige.medarkeologerutbyte t exav
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LITAUEN

Självständigt: 1991
Folkmängd: milj3,7 1992
Yta: 65 300 kvkm
Huvudstad: Vilnius, 597 000 inv 1992
BNIinv: l 310 US dollar 1992

Vitryssland

Litauen har målsättning knyta landetatt till västligasom
samarbetsorganisationer så snabbt, djupt oåterkalleligtoch möjligt. Dettasom
mål delas politiker iöver hela det politiska fältet.stort settav

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

Litauen fick betala högt pris för sin kamp för självständighet frånett
Sovjetunionen i början 1990-talet. Flera dödsfall krävdes, i massakern vidav a
TV-tornet i januari 1991. bakgrundMot dessa erfarenheter de litauiskaav ser
ledarna närmandet till främst säkerhetspolitisk företeelse.väst Medlemskapsom en
i EU uppfattas på VEU och Nato tillett vägensteg mot än vägsnarare som en

Östeuropaökad levnadsstandard. Litauen det första land i Central- ochvar som
sökte medlemskap i Nato.

Den politiska ledningen vill ha goda relationer också med grannländema i öst:
Litauen ska brobyggare mellan och Landet har visstöst väst. ettvara en
säkerhetspolitiskt samarbete med de övriga baltiska och med Polen.staterna

Tidigare problem med transittrafik till det ryska Kaliningradområdet i harväster
lösts, åtminstone temporärt.

Förhållande till EU

De flesta litauer kan inte mycket EU och dess arbetssätt. I samband med attom
landet slöt Europaavtal med EU i juni 1995 inrättades särskilda enheter i
parlamentet och förvaltningen för avtalet lättare ska kunna genomföras. Litauenatt
f°ar också bistånd från EU for underlätta Europaintegrationen.att

Samarbetet med de nordiska länderna viktigt for Litauen i integrationsprocessen,är

+2 l5~O779
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EU-medlemmar.Finland blevsedan Sverige ochsärskilt

det övrigahistoria, och de sig Europafolk med anrikstoltLitauema närmarär ett
presidenthänder,inte medmindervärdeskänslor: Vi kommer tommautan som

uttryckt det.Brazauskas har

OPINION

till uttryck i EU-debatten:iblandstoltheten kommernationellalitauiskaDen
den från Moskvajust tagit tillbakaBryssel vimakten tillvarfor överlämna när

nationalistiska kretsar.ikan hörasretorisk frågaär somen

kandidatländer frågancentraleuropeiskaandra och äri många attLiksom öst- om
mark känslig.utlänningartillåtaprinciperenligt ägaEU:s att--

signationalistpartiet, har ställtbondepartiet ochi parlamentet,partierTvå
EU-medlemskap.skeptiska till

EKONOMI

Valutan stabil,resultat.börjarstabiliseringspolitiken ärekonomiskaDen ge
måttligaligger påoch arbetslösheten1994på 45inflationen väg procentär ner

procentfem 1995. Dettillväxt påspårInternationella bedömareprocent. ensex
vilket bl beror pålandet,investeringar iutländskamed ettdock dåligtär a

västorienterad.alltmer Enblir handelnregelverk. Däremotekonomisktbristfälligt
medsker med EUutrikeshandelnsamladeandel denlikanästan somstor nuav

Sovjetunionen.i det fornaländer

ganska bra:förutsättningarnaekonomiskasikt torde delitePå vara
befolkning,Baltikumslandet hargod och spridd, störstanäringsstmkturen är

litauer,etniskahelt över 80minoritetsproblem saknas ärprocentnästan
samtidigtarbetskraftskostnadema lågautvecklad och ärinfrastrukturen är som

hög.utbildningsnivån är

Jordbruk

jordbruket.beroendeellerbefolkningen påtredjedel sättannatNära är ett avaven
associationsavtaletenligtprotektionistisk,försjordbrukspolitikDen är mensom

Produktionenoch med 1999.avskaffade tillhandelshinderska allamed EU vara
minst påberor intesjälvständigheten. Detsedan attfallit märkbartjordbruket hari

odlingsenheter.småtill mycketleddeprivatiseringen ägornaav

MILJÖ

omfattandeLandet saknarmiljöproblem.Litauen små tungharRelativt sett
problemenalls. Deknappt ärkoleldning förekommer störstaochindustri,

avfalletIgnalina ochKärnkraftverketavfallshanteringen.avloppsreningen och
vattenrening.i dag iinvesteringarmiljöfara. Storapotentiell görsdärifrån är en
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POLEN

Folkmängd: 38,4 milj 1992
Yta: 312 683 kvkm
Huvudstad: Warszawa, milj1,7 inv 1991
BNIinv: 1 910 US dollar 1992

Det finns politisk enighet i Polenstor skaatt sträva efteren ett snartom man
medlemskap i EU ansökan lämnades in 1994. Regeringen har fleraen-
gånger Årkrävt tidtabell för EU:s utvidgning österut. 2000en ettses som
symboliskt viktigt datum för medlemskap. Polackema ståsig i främstaanser
ledet bland de central- och östeuropeiska länder kandiderar till EU-som
medlemskap.

SÄKERI-IETSPOLITIKUTRIKES- OCH

I den polska utrikespolitiken de viktigaste inslagenär fulltett inlemmaatt utav
landet i de västeuropeiska strukturema för ekonomi och säkerhetspolitik. Andra
utrikespolitiska huvudlinjer delta i konstruktivtär regionaltatt samarbete ochett

intensifiera de ekonomiska forbindelsema medatt världsmarknadema.

OPINION

Även hos det polska folket finns överväldigande stöd för EU-medlemskap.ett
Polackema vill deras land ska en delatt Europa. Samtidigt ärvara av
kunskaperna dåliga vad medlemskap skulle kutma innebära. Allmänhetensettom
värderingar kan komma ändras i takt med den pågåendeatt anpassningen till EU:s
direktiv. kontroversiellEn fråga inför medlemskap möjligheten förett är
medborgare från andra EU-länder köpa fast egendom i Polen.att

EKONOMI

Den polska ekonomin hade svårigheter i samband med de kraftiga
strukturomvandlingama efter kommunismens fall. 1992 började den emellertid
vända uppåt, och i dag den snabbt. BNP ökade medväxer sju under detprocent
första halvåret 1995 jämfört med period 1994. Utrikeshandeln starkt,växersamma
valutareserven ökar och arbetslösheten minskar. molnEtt på himlen inflationen,är
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troligtutvecklingen det inteden positivahög. Trotsfortsätter är attatt varasom
medekonomi i nivåkunna uppnåsekelskiftet skullevidlandet redan en

genomsnittet i EU.

framstå intressantallt dömaPolenkommerVid medlemskap att ettattett somav
tillgången påförutsattmedlemsländerföretag från andraetableringsland för att-
relativt låga.fortsättergod och lönernaarbetskraft fortsätter attatt varavara

till EU-länderflyttaför polska arbetareattraktivtdetSamtidigt kommer attatt vara
hemlandet.högre lönermed än

marknadenInre

lagförslag granskasinletts. Allaregler harmarknadenstill den inreAnpassningen
emellertidfinnsdirektiv. Detförenliga med EU:sundersöka deför äratt om

författningarmotsvarandemedfärska lagar inteexempel på överensstämmersom
EU-ländema.i

Jordbruk

småbestår detTill delPolen.näring idominerandeJordbruket storär aven
för övrigakostnaderskulle innebäraEU-medlemskappolsktgårdar. Ett stora

böndernapolskaunionen. Dejordbrukspolitik inuvarandemedmedlemsländer
lägretacki övriga EU,sälja bramöjlighetersamtidigt haborde att varestora

kvalitet.med högkombinationproduktionskostnader i

MILJÖ

miljön.medlemskapvidför Polen ärproblematisktblirområde ettEtt annat som
finnsDetflesta håll i Europa.de ännulandetNedsmutsningen i värre änär

Odra, fårWisla ochfloder,industri. Stora ta emotförorenandemycket tung, som
utsläpp.stora

pågåendegång. Densäkert, pålångsamt,förbättringEn är men
ochindustrier läggsmångainnebär attstrukturomvandlingen tungaatt ny,ner

Polenskulle kostadettvekaningeninförs. detteknik Menmiljövänligare är attom
område.miljönsEU-medlemmar påmed dagenslikställa sigattstora summor

KULTUR

katolskalyckades densamhälletotalitärtlång tidPolen underTrots ettatt var
förallmän respektEnpolackerna.ställning blandstarkmycketbehållakyrkan en

djuparemeddåligt beväntmedan detutbredd,fortfarande ärauktoriteter är
föreningsliv.mötesteknik ochkunskaper om

behållitsammanbrottdiktaturensallt sedanhar däremotMassmedierna en
kontrollenökaförsökvissa överhar gjortstyrandeställning. attDeoberoende

misslyckats.principhar imenpressen,
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TJECKIEN

Självständigt: 1993
Folkmängd: 10,3 milj 1991
Yta: 78 900 kvkm
Huvudstad: Prag, 1,2 milj inv 1991
BNIinv: 2 450 dollarUS 1992

K

Tyskland

Slovakien
i IOsterrike

Efter revolutionen 1989 betraktas i Tjeckien återkomsten till Europa som
något rättmätigt och naturligt, och framtida medlemskapett i EU ises
debatten i det närmaste självklart.som

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

Det övergripande målet med den tjeckiska utrikes- och säkerhetspolitiken är att
återta plats i Europas hjärta efter alla år vad onaturlig ochen av som ses som en
påtvingad isolering i Sovjetunionens skugga. viktigasteDe inslagen i denna politik

medlemskap iär de västligasträvan samarbetsorganisationema,mot främst Nato
och EU.

Säkerhetspolitiskt framstår medlemskap i Nato viktigare För tjeckerna änsom
medlemskap i EU. skälEtt till detta kan baraatt attvara man anser en
organisation där USA ingår kan tillräckligt skydd hot från EU-mot öster.ge
medlemskapets säkerhetspolitiska dimension därför sällsynt iär den tjeckiska
unionsdebatten.

OPINION OCH DEBATT

De aspekter EU-medlemskap helt dominerat debattenett de ekonomiskaärav som
och handelspolitiska. Det alltför förenklat påstå iEU Tjeckienatt attvore ses som

frihandelsområde de luxe, någon djupareett diskussion demen om mer
övergripande frågorna unionstanken, suveräniteten knappast kommit i gång.

Man märker begynnande debatt följderna den fria rörligheten förav en om av
och kapital. En känslig fråga i det sammanhanget möjligheten för denärpersoner

tidigare tyska minoriteten till del landsfördriven 1945-46 köpa tillbakastor att- -
gamla egendomar. Troligen kommer suveränitetsfrågorna få allt tyngdatt större
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följderna blir tydligare förrycker ochmedlemskapeti debatten när närmare
gemene man.

EKONOMI

i tillkommit längst övergångenkandidatländemasig detTjeckien somsom avser
vuxit fram,privat nyföretagande harganska omfattandemarknadsekonomi. Ett

anmärkningsvärt låg nivå.arbetslösheten påtill hållanågot hjälpt att enneresom
Även faktiskt åstadkommitvälordnade, och harfinansernade offentliga är staten

orienterats radikalt:utrikeshandelhar landetsbudgetöverskott. Dessutomett om
utvecklade industriländema,med dehandeln skertredjedelarungefär två nuav

med iEU spetsen.

bedömaremånga tjeckiskaekonomiska framgångarnahär attDe gör att menar
kan ställa påde krav EUuppfyller mångai daglandet redan ettsomav

med andrabuntas ihopviss motviljafinnskandidatland. Det attmoten
lika långtuppfattning inte kommittjeckiskmedlemsländer, enligtpotentiella som

utvecklingen.omvandlingen ochi

marknadenInre

delkommit ganska långt. Enharinre marknadtill EU:sanpassningen storOckså
påutformats medrevolutionen harsedantillkommit ögatde lagar somav

teknisktgivit direktfall EU-länderflera harEU-bestämmelser. Imotsvarande
bistånd.

Jordbruk

ekonomin, och det talas intetjeckiskaroll i denganska litenspelarJordbruket en
framhållashåll brukarFrån officielltframtid i EU.näringensmycket attså om

mindrebli betydligtjordbruket tordemedlemskapsforhandlingarna om
omfattandekandidatländer medandradel förTjeckienskomplicerade för än

ochPolen Ungern.jordbruk, som

MILJÖ

EU-debatten.undanskymd roll ihaft ganskahittillsharmiljöfrågomaOckså en
får särskilteftersom miljön inteförvånande,inte så stortemellertidDet är

eller idebattenden allmännasig ihellerinrikespolitisktutrymme vare-
medlemskapförmodligenmiljöorganisationerLandetsregeringspolitiken. ettser

få tilleffektivtmiljöregler,tvingande sätthörande attdärtill ettmedi EU, som
i Tjeckien.miljöbättrestånd en

KULTUR

kansannolikt kommeridentidetnationellsuveränitet ochEU-debattDen somom
föreKulturlivet i Tjeckienkulturen.diskussionin påockså leda omen

har i dagstatssubventionerat. Detkraftigtocksåhårtrevolutionen styrt, menvar
kommersiellademarknadskraftema ochdärplats åtfåttdeltill annat,ettstor ge
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intressena spelar roll. Det uttrycks vissstörre för denna tilltagandeatten en oro
kommersialisering ska leda till kulturell utarmning, och utländskaatten
företrädesvis amerikanska kommersiella intressen ska få för plats. Ett EU-stor
medlemskap i detta sammanhang inte ytterligare hot,ett utanses som snarare som

möjlighet stärka europeisk och tjeckisk kultur.atten
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SLOVAKIEN

Självständigt: 1993
miljFolkmängd: 5,3 1991

000 kvkmYta: 49
Huvudstad: Bratislava, 445 000 inv 1991

dollarBNIinv: 930 US 19921

Tjeckien

Österrike
.

1993, ambitionfrån l januari harskildes Tjeckien denSlovakien, sammasom
lämnadesuppnå I juni 1995EU-medlemskap.tjeckerna att ensom

besvärligare för slovakerna. DetMen ditmedlemskapsansökan in. vägen är
på ekonomiska problem.på turbulens ochbåde inrikespolitiskberor

SÄKERHETS- INRIKESPOLITIKOCH

säkerhetspolitiska målen förövergripandeoch deMedlemskap i Nato EU är
in tillmedlemskapsansökan har lämnats EU,formellregeringen i Bratislava. En

Tjeckien.kommit lika långthar intei praktiken sommanmen

osäkerhet ochefterkälken denSlovakien hamnat påfrämsta orsaken till ärDen att
sedan skilsmässan fråninrikespolitiken ändaSlovakiskaturbulens präglat densom

mellanregeringsskiften, och maktkampenhaft fleraLandet har redanTjeckien.
politiska harintensiv. åretshar tidvis varit Detregering och opposition senaste oro

medlemsländer haroch dessfrån sida. Unionenföranlett uppvaktning EU:s
utvecklingen i Slovakien.politiskaden allmännauttryckt stark överoro

kandidatländer,först i könsig ståtjeckiska regeringen ärMedan den avanser
under Tjeckien,i divisionorolig för halkai Bratislava attsnarast ner enman

Polen.ochUngern

OPINION

Ännu iopinionsbildning kring EUdebatt ochväldigt lite internförekommer
ochhar akutalandetberor detta påoch mycketSlovakien. I mångt att mer

politiska problem.ekonomiska ochnärliggande
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När väl EU-debatt kommer i gång kan räkna med frågor suveränitetatten man om
och nationell och kulturell identitet kommer få i mångastörreatt änutrymme
andra kandidatländer. faktumDet Slovakien fungerat bara sedanatt statsom egen
1993 självständighetens välsignelser betonasgör i andra länder.att änmer
Utländsk kritik olika företeelser i landet kan lättare på andra håll avfärdasänav

inblandning i interna angelägenheter. kan föreställaMan sig tanken påattsom
överstatlighet försvagningoch den nationella suveräniteten kan bli känslig i denav
Slovakiska EU-debatten.

EKONOMI

ekonomiska politikenDen har i Slovakien för flera kast. Olikatvärautsatts
regeringar har ofta valt riva tidigare regeringars beslut, det gälleratt närtupp ex
privatisering. Många viktiga ekonomiska beslut har skjutits under perioderupp av
politisk instabilitet.

Medan Tjeckien orubbligt följt linje ökad marknadsekonomi, harmoten
regeringarna i Slovakien lanserat tankar på olika alternativa linjer i den
ekonomiska politiken. Det har bl lett till utländska investerare finansiellaochatta
organisationer visat viss försiktighet Slovakien.gentemoten

hör till saken SlovakienDet den ekonomiskt delen det fornaatt var svagare av
Tjeckoslovakien, och landet hade svårare utgångsläge för ekonomiskett
refonnpolitik den rikare tjeckiska halvan.än
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UNGERN

Folkmängd: milj 199210,3
93 033 kvkmYta:

milj invHuvudstad: Budapest, 2 1992
dollar 1992BNIinv: 2 970 US

såväl allmänhet Ungern skaråder bland politikerenighet attDet som om
västeuropeiska kretsåterintegreras ekonomiskt och kulturellt i denpolitiskt,

Målet vidsig tillhöra.traditionellt ärländer att senastansermanav
1994 ansökte landet formelltEU, Nato och VEU.sekelskiftet komma med i

EU-medlemskap.om

En viss besvikelse märksförst med gränserna väst.Ungern öppnaatt motvar
besked utvidgningen öst.EU inte klarare motöver att omger

INRIKESPOLITIK

jordskredsseger. Partiet harsocialistpartiet under Gyula Hornvalet 1994I envann
ekonomiska problemhänsyn till landetsmajoritet i parlamentet, storamen avegen

landets liberala parti.med fridemokratema,har valtHorn störstaatt samregera

dominerats landetsförsta år vid makten harsocialistisk-liberala regeringensDen av
åtstranmingsåtgärder harekonomiska bekymmer. smärtsammaväxande ansetts

lett till kraftigt ökattillväxt. Detta harnödvändiga för vända utvecklingen motatt
befolkningen.missnöje hos

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

snabbastsäkerhetspolitikenutrikes- ochHuvudmålen för den ungerska är att
till grannländernaförbättra relationernaoch VEU,möjligt i EU, Natointegreras att

utanför landetsminoriteter finnsde ungerskaoch stödja gränser.att som

officiellaenligt denvästliga samarbetsstmkturema bygger,Integrationen i de
ekonomiska skäl ochilikvärdiga pelare: medlemskap EUuppfattningen, på två av

säkerhetspolitiska skäl.i Nato av
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Förutsättningarna för den ungerska säkerhets- försvarspolitikenoch förändrades i
grunden Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes.när Fem landets sjuav
grannländer i dag statsbildningar. Drygt två miljonerär etniska levernya ungrare

minoriteter i närområdet. Kriget i det forna Jugoslavien har drabbat Ungernsom
i form bl antal flyktingar och utebliven handel. Mot dennaett stort bakgrundav a

medlemskap i Nato och övriga västeuropeiska samarbetsstrukturer denses som
enda möjliga garantin för Ungerns framtida oberoende och säkerhet. Man deser
central- och östeuropeiska ländernas medlemskap i Nato viktigt bidrag tillettsom
ökad stabilitet i regionen.

Relationer till EU

förstUngern bland de central- och östeuropeiska länderna med lämna inattvar
formell medlemskapsansökan till i aprilEU 1994. Frågan medlemskap drivsen om

energiskt regeringen och med växande otålighet. Ungern kräver föreEUattav -
regeringskonferensen 1996 politisk viljetörklaring förhandlingarattavger en om
med kandidatländema ska inledas omedelbart efter konferensen med medlemskap-

vid sekelskiftet målsättning.senast som

bliIvem EU-medlem hindrar inte relationerna med organisationen föratt att
närvarande präglas del irritation. klagarUngrama de inte fåröver attav en
tillräckligt tillträde till EU:s marknader. förKvotema konkurrenskraftigaexport av
ungerska främst teko- och jordbruksprodukter för små, EUärvaror menar man.- -
å sin sida pekar bl på Ungern inte kunnat fylla gällande kvoter, eftersomatta
landets EU-anpassning lagar och regler gått alltför långsamt och de berördaav
myndigheterna varit alltför ineffektiva.

OPINION

Ungerska politiker uttrycker ofta besvikelse vad de uppfattar bristandeöver som
generositet från EU:s sida kandidatländema. Reaktionen kanskegentemot är
naturlig i det land 1989 det första östeuropeiska land heltsom sommaren var som
öppnade sina dennaTrots besvikelse inser det tilgränser väst.mot attman
syvende sidst ankommer på Ungern självt sig lämpat för medlemskap.göraattog

Den allmänna opinionen tycks också övertygad medlemskap i EUatt ettvara om
avgörande för framtidaUngerns välstånd.är

EKONOMI

levde länge till rollenUngern reformpolitisk mönsternation ochupp som
Östeuropa.marknadsekonomiskt pionjärland i Lagar och regler anpassades snabbt

efter regimskiftet från planekonomi till social marknadsekonomi. öppnadeDet
för snabbt växande privat sektor. När handeln med brötvägen östen samman
handeln främstmed EG, mycket snabbt. förstaDe åren efter 1989växte väst,

hamnade lejonparten de utländska investeringarna i regionen i Ungern.av

Även reforrnprocessen varit framgångsrik har den, på andra håll, inneburitom som
ekonomiska påfrestningarsvåra för delen befolkningen. I kombinationstörre av



22

har detta lett till klyftormed arbetslöshet på tio ökade sociala iprocenten
Utlandsskulden, från kommunisttiden,samhället. Europasär störstaett arv per

politikerna skjuta utlovade och nödvändiga socialacapita och har tvingat att
framtiden. Myndigheter och förvaltning har inte heller kunnatreformer på

samhällets snabba utveckling i övrigt.reformeras i takt med
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RUMÄNIEN

Folkmängd: 22,8 milj 1992
kvkmYta: 237 500

Huvudstad: Bukarest, 2,1 milj inv 1992
BNlinv: 130 US dollar1 1992

h.V WA
MoldavianiUngern

M E.
å

w

Serbien- eStama iiMontenegro

Bulgarian. at

Rumänien fårhör till de kandidatländer sannolikt längstvänta med EU-som
medlemskap. Marknadsanpassningen går långsamtekonomin och deav
demokratiska strukturerna inte fastgjutna.är ännu Den politiska ambitionen

icke desto mindre bli medlemär i EU, Nato och VEU. En ansökanatt om
EU-medlemskap lämnades in i juni 1995.

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

Sedan den kommunistiske diktatom Ceausescu störtades 1989 har den rumänska
utrikes- och säkerhetspolitiken varit inriktad medlemskap i de västligamot
samarbetsstrukturema. Rumänien det första land undertecknade PFP,var som

for fred,Partnerskap 1994. hoppas kunnaMan inleda förhandlingar EU-om
medlemskap vid sekelskiftet. Många bedömare emellertid Rumänienattmenar
behöver betydligt längre tid på sig for komma i jämhöjd med de andraatt
kandidatländema.

Relationer till grannländer

viktigt förDet Rumänien i sina säkerhetspolitiska bedömningar inär vägaatt
relationerna till andra länder i regionen. Förhållandet till Ryssland särskiltär
komplicerat. Ryssarna har tydligt de negativa till rumänsktärsagt att ett

ÄvenNatomedlemskap. relationen till känslig, inteUngern minst beroende påär
den minoritet etniska bor i Rumänien. situationEn därstora av ungrare som
Ungern med i ocheller inteEU Nato, Rumänien, problematisk.är men vore

Med förhållandenaandra länder i regionen mindre komplicerade. Rumänien harär
traditionellt goda relationer med grannlandet Bulgarien, också hör tillsom
kandidatländema.
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DEBATTOPINION OCH

stabila plattformar för opinionsbildning iinte utvecklats någraharDet ännu
traditioner saknas;utvecklat. DemokratiskaRumänien. Partisystemet störreär svagt

icke-demokratiska förhållanden.har i hela sitt liv levt underdelen befolkningenav

mellanhögabeslutsfattare ofta påLedande politiker och är satt posterpersoner som
uppfostrade medkommunistdiktaturen.statsförvaltningen under Dei är
Även vanligt folkmarknadsmässigasvårt tänka iplanekonomi och har termer.att

inställningen vi hadei den situationen, ochfinna sig tillhar svårt atträttaatt nya
utbredd.förrdet bättre är

tillhöra i framtiden.vill EUändå ingen tvekandet råderMen rumänernaattom
utredning, ledde fram tillEU-medlemskap föregicksAnsökan enav en somom

presidenten, premiärministern,enhälligtnationell strategi. Denna antogs av
parlamentspartiema. Regeringenför debåda talmän och ledarna 13parlamentets

för sin ansökan.möjliga mandatdärmed den har bredastattmenar

EKONOMI

efterunder första årenkraftigt nedåt deekonomin gickrumänskaDen
privatajordbruksproduktionen sjönk och denochrevolutionen. Industri-

undersiffrorna peka håll: tillväxten 1994börjarminskade. Nukonsumtionen rätt
minskningför bli 30och inflationen beräknas 1995blev 3,4 procentprocent en-

fortsätter dock hög.Arbetslöshetenfrån 1993.295 attprocent vara

tredjedelhar nyligen antagits. Närastatliga företaglag privatiseringEn enavom
distribueras till allmänhetenska bli privata skakapitalet de 000 företagi 3 somav

samhället har svårti det rumänskaform aktier. Vissa kretsari att accepteraav
privatiseringen.

marknadenInre

teoretiskt ibegreppmarknadens reglerAnpassning till den inre ännuär ettmest
harkonkreta resultatmarknadsanpassning, ingatalarRumänien. Man menom

regelverkbestämmelser till EU:slandets lagar ochharmoniseraAttpresterats.
mycken möda.lång tid och kostakommer att ta

Rumäniens förmåga och viljatvivelhyser allmäntMånga bedömare attrent om
ekonomiska strukturer.harmonisera sig medtill fullo Västs

Jordbruk

dess harjordbruket kollektiviserat. Sedankommunistiska RumäniendetI var
den odladefri, och 80-85jordbruksprodukter släpptshandeln med procent av

tillmycket små, vilketGârdama i allmänhetprivata händer.jorden i dag i ärärär
förfång för effektiviteten.
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MILJÖ

Miljöfrågorna tillmättes aldrig någon vikt under kommunisttiden.större Nu breder
sakta miljömedvetenhet sig. bidragandeEn orsak tillstörre det EU:sut ären
biståndsprogram i landet. Miljöfrågorna allt döma tyngd framöver.att störreges av
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BULGARIEN

Folkmängd: 8,7 milj 1991
994 kvkmYta: 110

Huvudstad: Sofia, 1,3 milj inv 1990
dollarBNIinv: 330 US 19921

Rumänien

ståroch ekonomiska debatt i Bulgarien landetsI för dagens politiskacentrum
Ryssland. Sannolikt finns majoritet förrelationer til EU, Nato och atten

gångnågon 1995. Förberedelser förmedlemskap i EU underbulgarerna söker
kommer emellertidEU-medlemskap har inletts. Anpassningsprocessen attett

lång det gäller införande lagar.tid, inte minst närta av nya

INRIKESPOLITIK

i Bulgarien i gång inom detpolitiska omvälvingama hösten 1989De satte
fanns egentligen intepartiet. förberedd oppositionmakthavande kommunistiska En

sökte förändringförsta kraft utanför de styrande lagrenden som en var-
miljöaktivistema.

och oftasedan omvälvningen har varitregeringar lett landetDe svaga avsom
det bulgariska samhälletDärför har omstruktureringentjänstemannakaraktär. av

dennuvarande regeringen tillsatt 1995 ochvarit långsam och tvekande. Den -
hardet socialistiska partiet, basfemte i sedan 1989 dominerasordningen varsav-

kommunistpartiet.sina i det gamlarötter

SÄKERHETSPOLITIK

redan deltagit aktivt i vissaPartnerskap for fred, och harBulgarien med i PFP,är
i vållar dockfullt medlemskap Natoövningar. gå vidareAtt störremot ett

positiva till Natoanslutning såoch oppositionenproblem. Presidenten är snarten
fråganregeringen tveksam. Denmöjligt, den sittande är attmenarmen mersom

sin kopplingbulgariskt säkerhetsperspektiv. Genombedömasmåste rentettur
europeisk säkerhetspolitisk lösningRyssland Bulgarien intresserattill är somav en

kan eller vill bli medlemmar i Nato.hänsyn också till länder intetar som
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OPINION OCH DEBATT

Det inte så lätt urskilja tydliga internaär opinioner i Bulgarien.att Genom att
floran rik finns egentligen möjligheterär skapa debatt i olikastora attav press
frågor, bulgarema något återhållsamma i detär avseendet. demonstrationEnmen

regeringens politik i Sofia i juni 1995 samlademot mindre 10 deltagare,000än
den utlysts allmänt ledandetvå fackförbund.trots att Demonstrationen,av som var

den första sedan 1989, fick inte något egentligt stöd från oppositionspartiema.ens

Genom utgången valet i december 1994, präglat klar vänstervind, visadeav av en
däremot valmanskåren tydligt sin besvikelse synbara förbättringaröver för deatt
enskilda tycks dröja i landet.

EKONOMI

Från omvälvningarna 1989 fram till 1994 gick ekonomin mycket dåligt i
Bulgarien. Först under 1995 visar BNP-utvecklingen positiva siffror. Prognoserna

detta år innebär trendbrott, ochsäger räknar med tillväxttalatt påett 2-3man
de åren. Arbetslösheten, tidigareprocent närmaste 20 kommer dock inteprocent,

sjunka under 12-14 Inflationen sjunker från tidigareatt flera hundraprocent.
årligen till 50 Valutan, lev, övervärderad, vilketprocent runt procent. är är

problematiskt för den inhemska produktionen: importen blir alltför billig.

dåligaDen ekonomin de åren har varit kännbar för alla och allt harsenaste envar:
blivit dyrare samtidigt fler och fler blivit arbetslösa. En har varittröst attsom
varuutbudet och förbättrats.transporterna

Staten dominerar både produktion och tjänster.ännu ägare privatiseringAvsom av
märks inte mycket. Bara drygt dussintal företag har utländska ägarintressen.ett

Jordbruk

Jordbruket vikt för den bulgariska ekonomin.är Därförstörsta den halveringärav
produktionen drabbat sektorn de åren mycket allvarlig. Ensenasteav som

jordreform pågår, den går långsamt. Situationen inom jordbruket är ett stortmen
bekymmer for den regeringen.nya

MILJÖ

oktoberI samlas1995 miljökonferens i Bulgarien. Den kanske kanen ge ny
stimulans till miljömedvetna medborgare. finnsDet mycket itu med i landet:att ta
dels efter tidigare forsyndelser, dels skydda delvis orördännu natur.rensa upp

KULTUR

statliga stödetDet till kultur och har kraftigt skurits ned sedan 1989. taktIsport
med nedskärningarna ökar graden sponsring.av
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antal tidningar ochefter omvälvningama. Ettemellertid blomstratharPressen stort
bredden kan bibehållas,har tillkommit. Frågantidskrifter skilda slag är omav

försvårat bokutgivningen.harpappersprisema stiger. Dyrareeftersom papper

det sker försiktigareökande utbud,gårradio och TV änOckså ävenettmot om
dominerande.fortfarande inte såReklamen Ökar,andra länder.i ärmen
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SLOVENIEN

Självständigt: 1991
Folkmängd: 1,97 milj 1991

kvkmYta: 20 251
Huvudstad: Ljubljana, 323 000 inv 1991
BNIinv: dollar6 540 US 1992

Slovenien har alltsedan självständigheten på1991 olika gjort klartsätt att
landet vill integreras i de västliga samarbetsorganisationerna. Medlemskap i
EU mål.uttryckligtär ett

INRIKESPOLITIK

Stabilitet präglar Sloveniens inrikespolitik. Allmänna parlarnentsval hölls 1992, och
landet koalitionsregering ledd liberala demokratiska partiet.styrs av en av
Presidenten, Milan Kucan, har spelat rollen enande kraft under landets kortaav
självständighet.

Efter fånågra dagars strider har Slovenien1991 inte direkt berörtssommaren av
kriget i det forna Jugoslavien.

Minoriteter

finnsDet sedan länge etablerade minoritetertvå i landet, ungersk ochen en
italiensk, båda har i parlametet. Sloveniens behandlingrepresentantersom egna av
dessa folkgrupper många bedömare föredöme for länder medandraettses av som
minoriteter.

SÄKERI-IETSPOLITIKUTRIKES- OCH

Närheten andra republiker i fornatill det Jugoslavien och orolighetema där sätter
förstås sin prägel på de säkerhetspolitiska övervägandena. Slovenien deltar i

för fred förPartnerskap och har markerat sitt intresse med i Nato.att

Slovenien har fått antal flyktingar från f d Jugoslavien, vilket harta emot ett stort
ställt krav på myndigheterna. och praxis har hittills inte varitLagarstora
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anpassade till denna situation. Man på politisk nivå besluten komma tillär attnya
med bristerna.rätta

Relationer till EU

Strävandena EU-medlemskap har inte varit problemfria. tvistEn medmot
grannlandet Italien vissa egendomsfrågor i gränsområdet mellan de bådaom
länderna bromsade period integrationsprocessen. har emellertidNu dialogen en

förinletts lösa dessa bilaterala problem, och förhandlingarna med förstaEU iatt -
hand inte längreassociationsavtal blockerade.ärettom -

OPINION

fått uppmärksamhet medierTvisten med Italien har i slovenska ochstor engagerat
såväl allmänhet politiker. Oppositionen kritiserar regeringen för alltför storasom
eftergifter grannlandet.mot

karaktär eurofori.början självständigheten hade stämningen i landetI av en av
takthar i viss mån bytts euroskepticism i medDenna störreut mot atten man

insett integration i och medlemskap i kan långEuropa EU äratt taprocesser som
tid, och också innebär det ställs politiska och ekonomiska krav påattsom
Slovenien.

EKONOMI

före självständigheten till de utvecklade delrepublikema iSlovenien hörde mest
Jugoslavien. Förutsättningarna därför goda införa fungerande ochatt envar
konkurrenskraftig marknadsekonomi.

under flera år varit inflationen, den börjarproblemet harDet största avta.men nu
Samtidigt ökar tillväxten, fem 1994. Arbetslösheten ligger påprocentsom var

utrikeshandeln dominerar med fåromkring utbytet EU,Itretton procent. som
landets50närmare procent export.av

faser.Privatiseringen näringslivet fortgår enligt flerårig plan med olika Manenav
i första fasen, innebär aktiekapitaletinne den 40är ännu att procent avsom

tillövergår till statliga fonder. delas till anställda och privata fonder.Resten uttre
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MALTA

Folkmängd: 356 000 1991
316 kvkmYta:

Huvudstad: Valletta, inv9 200 1989
BNPinv: 6 970 US dollar 1991

Maltas regering för aktiv politik EU. Man vill stärka degentemoten
säkerhetspolitiska och ekonomiska banden till Västeuropa. Redan 1990
lämnades ansökan medlemskap in.en om

Maltas mångtväg EU i ochär mycket parallell Cyperns.mot med Under
1995 har EU fattat beslut inleda medlemskapsförhandlingar bådamedattom

månaderdessa ö-nationer efter det regeringskonferensen avslutats.attsex

INRIKESPOLITIK OCH OPINION

politiskaDen domineras två jämstarka partier: det regerandescenen av
Nationalistpartiet och Arbetarpartiet. Båda partierna vill ha relationer mednära
EU, Arbetarpartiet förordar frihandelsavtal med politiska kontakter.ett näramen
Regeringspartiet däremot medlemskap viktigt för förankraatt ärett attmenar
Malta ekonomiskt och säkerhetspolitiskt i Västeuropa.

EU-medlemskapet Nationalistpartiets främsta valfråga i de två valen.senastevar
Senast 1997 hålls ordinarie parlamentsval. Arbetarpartiet harnästa sagtsommaren

det vinner avbryts eventuella medlemskapsförhandlingar omedelbart.att om

SÄKERHETSPOLITIKUTRIKES- OCH

Från under period isolationism ha samarbetat med främst Libyen, detatt en av
forna Sovjetunionen och andra kommuniststater, vill Malta i dag bli del denen av
vidare europeiska sfaren. Man orolig för instabiliteten i närområdet. Dessutomär
vill Malta spela aktiv roll i Medelhavet.en

Maltas författning slår fast landet inte ska ingå i några militärallianser.att
Nationalistpartiet denna formulering förlegad, ändå förenlig medärattanser men

EU-medlemskap. Enligt Arbetarpartiet tillvaratas landets säkerhetspolitiskaett
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intressen bäst medlemskap.utan ett

Maltas relation till Libyen känslig för Unionen orolig för MaltaEU.nära är är att
skulle kunna bli for illegal invandring ochvid medlemskapett porten

Nordafrika. politiska inslagen i samarbetet denarkotikasmuggling från De mellan
båda länderna har emellertid avtagit. Ekonomiskt har det däremot vissännu en
betydelse.

Relationer till EU

blir sannolikt ganska okomplicerad. tidigaremaltesisk anslutning till EU DenEn
problem. medlemskapdåliga anpassningen till regelverk inte längre EttEU:s är ett
for de andrabli någon ekonomisk belastning EU-ländema.skulle heller inte större

medlemskap i sammanhang. Hittillsockså MaltasMan måste störreväg mot ettse
parallellt med cypriotiskt medlemskaphar löpt Cyperns. Menett ärprocessen

konflikten där olöst vidare kapitlet Cypern.problematiskt så länge seär om

EKONOMI

ekonomi reglerad och centralstyrd.år sedan Maltas hårt DeFör några senastevar
förgenomfört ambitiöståren har landet emellertid attett program anpassa

har tullarna sänkts till EU-nivåer, statsägda företagekonomin till BlandEU. annat
och centralbanken har gjorts självständig.har privatiserats

tämligen smärtfritt. Malta uppvisar i dag godStrukturomvandlingen har gått
alltförinflation, låg arbetslöshet, litet budgetunderskott och intetillväxt, låg en

uppfyller de k konvergenskriteriema i EMU. Ettbesvärande statsskuld. Landet s
delvis bristfälligavidare ekonomisk utveckling dock denvissst hinder ärmot

infrastrukturen.
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CYPERN

Folkmängd: 718 000 1992
Yta: 9 251 kvkm
Huvudstad: Nicosia Lefkosa på turkiska; 165 inv000 i den grekcypriotiska delen
och 38 500 inv i den turkcypriotiska 1987
BNIinv: 9 820 dollarUS i den grekcypriotiska delen 1992

.,.

långvarigaDen interna konflikten har bromsat Cyperns Europaintegration.
Landet har associationsavtal årmed EU sedan tjugoett tillbaka, och 1990
ansökte formellt medlemskap.man om

I frågansamband med tullunion med Turkiet beslutade vårenEU 1995om
medlemskapsfdrhandlingar med Cypern,att liksom med Malta, ska inledas
halvår efter det regeringskonferensenett avslutats.att

CYPERN-KONFLIKTEN

Lösningen konflikten mellan grek- och turkcyprioter kommer heltattav vara
avgörande för Cyperns eventuella EU-inträde. Utsiktema bli medlem detatt gör att

efter tjugo års resultatlösa förhandlingar, finns hopp skaatt partemanu, om enas.

Det 1974 Turkiet, efter många år motsättningar mellan bådaönsvar som av
folkgrupper, invaderade och ockuperade tredjedel. Sedan dess har landetöns norra
varit delat. Omkring 80 befolkningen i dag grekcyprioter och 20procent ärav

Önturkcyprioter. två helt skilda administrationen Bara denprocent styrs av
grekcypriotiska har erkänts internationellt.

Allt sedan konflikten bröt har förhandlingar pågått under ledning.FN:s Fleraut
förslag har lagts fram federal lösning, hittills har inga framsteg gjorts.om en men
1994 FN resolution slog fast lösning konflikten måsteantog atten som en av
grundas på Cypern blir enda uppbyggd på federalt med tvåatt sättstat, etten
folkgrupper och två turkcypriotiskaDet parlamentet ifrågasatte FN:szoner.
resolution, vilket förvånade motsättningarna. Samtidigt fällde EG-domstolen en
dom, i praktiken all från den turkcypriotiska delen till EU.stoppar exportsom
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OPINION

Grekcypriotema angelägna medlemskap. oroliga förDeär ärett attom
medlemskapsförhandlingarna konflikten löses.intestoppas om

befarar medlemTurkcypriotema å sin sida EU ska Cypern ävenatt acceptera som
den grekcypriotiska regeringen skulle få företräda heladelningen består därom -

återförenasunionen. Skulle turkcypriotema rädda bli heltön ärön attgentemot
grekcypriotema inte samtidigt Turkiet blir medlem. dessadominerade Trotsomav

denfarhågor visar undersökning 40 befolkningen i delenatt procent av norraen
ändå för medlemskap.är ett

cypriotiskTurkiet turkcypriotemas ledare Denktash sigoch motsätter ett
grekcypriotiska regeringens medlemskapsansökanmedlemskap och denattmenar

hela befolkning företrädd. Samtidigt Turkietolaglig, eftersom inte är ärär öns
försök hindrasjälvt relationer till EU, och alla Cypernsangeläget närmare attom

syften.skulle motverka Turkietsmedlemskap egna

inställningEU:s

cypriotiskt medlemskap skullestabilitet i sitt närområde.vill bidra till ökad EttEU
framtid, vilket fönnodligen skulle förhållandetuppgörelsekräva göraönsen om

medlemskap måstemellan Grekland och Turkiet EUavspänt. ettattmenarmer
Löftet börja förhandla medlemskapkomma båda delar till godo.öns att om sex

regeringskonferensen innebär dessa sannolikt kan komma i gångmånader efter att
tidigast i slutet 1997.av

EKONOMI

räknar medskillnad mellan och södra Cypern. ManekonomiskDet är stor norra
i söder.den delen tredjedel den Norrainkomsten i äratt norra en avper person

stöd från Turkiet.starkt beroendeCypern är av

Tillväxten goddelen ekonomin däremot stabil.den södra, grekcypriotiskaI är är
konvergenskrav.arbetslöshet låga. Landet uppfyller EMU:soch inflation och är

internationella konjunktur och i detför svängningar iEkonomin dock känsligär
handel hörnstenar.eftersom turism ochpolitiska läget i Mellanöstem, utgör
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