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Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. 
Ja 20. Kesäkuuta 2000 

1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Santa Maria da Feirassa 19. ja 20. kesäkuuta 2000. 
Kokouksen aluksi Eurooppa-neuvosto keskusteli kokouksen pääaiheista Euroopan 
parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen kanssa.  

I TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU  

2. Julkinen keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta ja kiinnostus siihen on 
hiljattain herännyt uudelleen. Eurooppa-neuvosto on tätä taustaa vasten tehnyt tärkeitä 
päätöksiä, joilla pyritään vastaamaan lähitulevaisuuden haasteisiin.  

A. Toimielinuudistusta käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi  

3. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltion selvityksen 
hallitustenvälisestä konferenssista. Puheenjohtajavaltion selvityksestä käy ilmi, että 
konferenssi on jo edistynyt merkittävästi pohtiessaan perussopimuksiin tehtäviä 
muutoksia sen varmistamiseksi, että unionilla on laajentumisen jälkeenkin toimivat, 
tehokkaat ja legitiimit toimielimet. Eurooppa-neuvosto katsoo erityisesti, että 
Amsterdamin sopimukseen otettuja tiiviimpää yhteistyötä koskevia määräyksiä olisi 
käsiteltävä konferenssissa, siten että laajentuneen unionin yhtenäisyyden ja yhteen 
kuuluvuuden tarve otetaan huomioon. Konferenssi voi edetä vakaalla pohjalla niin, että 
kokonaisratkaisuun voidaan päästä joulukuussa Kölnin ja Helsingin Eurooppa-
neuvostojen asettaman aikataulun mukaisesti.  

B. Perusoikeuskirja  

4. Eurooppa-neuvosto ilmaisi lämpimän myötätuntonsa Roman Herzogille ja korosti 
arvostavansa hänen korvaamatonta henkilökohtaista panostaan valmistelukunnan 
työhön. Euroopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta vastaavan valmistelukunnan 
varapuheenjohtaja Ignacio Mendez de Vigo kertoi lyhyesti Eurooppa-neuvostolle 
työskentelyn etenemisestä.  

5. Valmistelukuntaa kannustetaan jatkamaan työtään Kölnin Eurooppa-neuvoston 
toimeksiannossa esitetyn aikataulun mukaisesti siten, että asiakirjaluonnos esitetään 
ennen lokakuussa 2000 pidettävää Eurooppa-neuvostoa.  

C. Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka  

6. Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoumuksensa luoda Euroopan yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka, jonka avulla kyetään vahvistamaan unionin ulkoista toimintaa 
kehittämällä sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan voimavarat noudattaen 
täysimääräisesti kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteita.  

7. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen neuvostossa hyväksyttyyn puheenjohtajavaltion 
selvitykseen Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta ja 
siihen liitettyihin asiakirjoihin (ks. liite I). Helsingin toimeksiannon toteuttamisessa on 
edistytty tyydyttävästi sekä kriisinhallinnan sotilas- että siviilinäkökohtien suhteen. 
Eurooppa-neuvosto panee tässä yhteydessä merkille väliaikaisen poliittisten ja 



 

turvallisuusasioiden komitean ja Helsingin kokouksessa perustetun väliaikaisen 
sotilaallisen elimen asteittaisen kehittämisen.  

8. Euroopan sotilaallisten voimavarojen kehittäminen on keskeinen tekijä Euroopan 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan uskottavuuden ja tehokkuuden kannalta. 
Eurooppa-neuvosto aikoo päättäväisesti toteuttaa Helsingissä sovitun yleistavoitteen 
vuoteen 2003 mennessä. Eurooppa-neuvoston odotukset kohdistuvat myöhemmin tänä 
vuonna pidettävään voimavarasitoumuksia käsittelevään konferenssiin, jossa jäsenvaltiot 
antavat alustavat sitoumuksensa, ja tarkistusjärjestelmän perustamisen edistyksen 
mittaamiseksi tavoitteiden saavuttamisessa. Unionin ja Naton välinen tarpeellinen 
avoimuus ja vuoropuhelu varmistetaan, ja Naton asiantuntemusta käytetään hyväksi 
voimavaratavoitteita koskevien vaatimusten asettamisessa.  

9. On määritelty periaatteet ja menettelysäännöt, jotta ne Naton eurooppalaiset jäsenet, 
jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, ja muut EU:n jäsenehdokkaina olevat maat voivat 
osallistua EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaan. Lisäksi on täsmennetty periaatteet, joiden 
mukaisesti Natoa kuullaan sotilaallisissa kysymyksissä ja menettelytavoissa EU:n ja 
Naton välisten suhteiden kehittämiseksi neljällä alalla, joihin kuuluvat 
turvallisuuskysymykset, voimavaratavoitteet, menettelyt, joiden mukaisesti EU voi 
käyttää Naton voimavaroja, ja neuvonpitoa koskevien pysyvien järjestelyjen määrittely.  

10. Kaikkia kolmansia kumppanuusvaltioita kehotetaan osallistumaan eurooppalaisten 
voimavarojen kehittämiseen. Eurooppa-neuvosto ottaa myönteisesti vastaan Turkin, 
Puolan, Tšekin tasavallan ja Norjan jo tekemät tarjoukset, jotka laajentavat EU-
johtoisten operaatioiden käytössä olevia voimavaroja.  

11. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen kriisinhallinnan siviilinäkökohtia käsittelevän 
komitean perustamiseen ja sen ensimmäiseen kokoontumiseen sekä kriisinhallinnan 
siviilinäkökohtien tärkeimpien painopistealueiden ja siviilipoliisivoimavarojen 
erityistavoitteiden nimeämiseen. Tähän liittyen jäsenvaltiot sitoutuvat vapaaehtoisessa 
yhteistyössä lähettämään vuoteen 2003 mennessä jopa 5 000 poliisia kansainvälisiin 
tehtäviin erilaisiin konfliktinesto- ja kriisinhallintaoperaatioihin. Jäsenvaltiot ovat myös 
sitoutuneet siihen, että ne kykenevät hankkimaan ja saattamaan toimintavalmiuteen 
kolmessakymmenessä päivässä jopa 1 000 poliisia. Eurooppa-neuvosto on myös 
tyytyväinen siihen, että komissio haluaa osallistua siviilikriisinhallintaan omilla 
toiminta-aloillaan.  

12. Eurooppa-neuvosto korostaa, että unioni suhtautuu päättäväisesti konfliktinestoon ja 
kriisinhallintaan voidakseen vastata täysin Petersbergin tehtäviin liittyvistä 
velvollisuuksistaan, joihin Helsingissä viitattiin. Se kehottaa seuraavaa 
puheenjohtajavaltiota jatkamaan työskentelyä yleisten asioiden neuvostossa pääsihteerin, 
korkean edustajan kanssa puheenjohtajavaltion selvityksessä tarkoitettujen 
toimeksiantojen mukaisesti ja toimittamaan puheenjohtajavaltion kokonaisselvityksen 
Nizzan Eurooppa-neuvostolle. Pysyvät poliittiset ja sotilaalliset rakenteet olisi 
perustettava mahdollisimman pian Nizzan Eurooppa-neuvoston jälkeen.  

D. Laajentuminen  

13. Eurooppa-neuvosto vakuuttaa laajentumisprosessin olevan unionin painopistealue, ja 
se panee tyytyväisenä merkille neuvottelujen huomattavan edistymisen Helsingin 
Eurooppa-neuvoston jälkeen (ks. liite II). Unioni on erityisen tyytyväinen siihen, että 
liittymisneuvottelut Maltan, Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Bulgarian kanssa 



 

on aloitettu ja ensimmäiset konkreettiset tulokset on jo saatu aikaan. Eurooppa-neuvosto 
katsoo, että kyseisistä ehdokasvaltioista edistyneimpien kanssa pitäisi olla mahdollista 
aloittaa neuvottelut kaikilla yhteisön säännöstön aloilla mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa vuotta 2001.  

14. Eurooppa-neuvosto on lisäksi tyytyväinen siihen, että kaikista yhteisön säännöstön 
osista, lukuun ottamatta toimielimiä koskevaa osaa, on nyt aloitettu neuvottelut 
Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian kanssa. Se toteaa 
myös, että useilla aloilla, joista jo käydään neuvotteluja, on edistytty huomattavasti.  

15. Eurooppa-neuvosto toistaa, että unioni on sitoutunut säilyttämään liittymisprosessin 
vauhdin ennallaan. Kaikkia ehdokasvaltioita arvioidaan edelleen niiden omien ansioiden 
perusteella. Eriyttämisperiaatteen mukaisesti ehdokasvaltioiden on mahdollista ottaa 
kiinni valtiot, jotka ovat aloittaneet neuvottelut aikaisemmin.  

16. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että neuvotteluiden etenemiseen vaikuttaa paitsi 
ratkaisujen löytyminen myös yhteisön säännöstön saattaminen osaksi ehdokasvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ja erityisesti se, kykenevätkö ne panemaan yhteisön säännöstön 
tosiasiallisesti täytäntöön. Vaikka edistymistä on jo tapahtunut, tämä edellyttää 
ehdokasvaltioilta huomattavia ponnistuksia niiden sisäisten uudistusten jatkamiseksi ja 
erityisesti niiden hallinnollisten ja oikeudellisten rakenteiden lujittamiseksi. Unioni 
seuraa tiiviisti ehdokasvaltioiden toimintaa. Tätä varten komissiota pyydetään 
raportoimaan tuloksista neuvostolle. Nizzan Eurooppa-neuvosto tarkastelee uudelleen 
laajentumisen edistymistä ja pohtii, miten liittymisprosessia saatetaan eteenpäin.  

17. Eurooppa-neuvosto panee Turkin osalta merkille sen aloitteet liittymiskriteerien 
täyttämiseksi. Eurooppa-neuvosto odottaa Helsingin päätelmien mukaisesti Turkilta 
konkreettista edistystä asioissa, jotka koskevat erityisesti ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota 
ja oikeuslaitosta. Komission olisi raportoitava neuvostolle siitä, miten Turkin kanssa 
suoritettavan yhteisön säännöstön analyyttisen tarkasteluprosessin valmistelussa 
edistytään. Komissiota pyydetään myös tekemään edellä mainitun perusteella 
mahdollisimman pian ehdotuksia yksittäisistä rahoituspuitteista Turkille annettavaa apua 
varten sekä liittymiskumppanuudesta.  

18. Eurooppa-neuvosto painottaa, että on tärkeää varmistaa jatkuva tuki laajentumiselle 
ja että tätä varten on tarpeen antaa asianmukaista tietoa sekä jäsenvaltioissa että 
ehdokasvaltioissa.  

LIITE II  

PUHEENJOHTAJAVALTION SELVITYS LAAJENTUMISPROSESSISTA  

Yksi Portugalin puheenjohtajakauden päätavoitteista on ollut tehostaa 13 ehdokasvaltion 
kanssa meneillään olevaa laajentumisprosessia.  

Niiden ehdokasvaltioiden osalta, joiden kanssa neuvottelut aloitettiin maaliskuussa 1997, ts. 
Kypros, Unkari, Puola, Viro, Tšekin tasavalta ja Slovenia, puheenjohtajavaltio Portugali 
aloitti Kölnin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti neuvottelut sellaisista luvuista, 
joiden käsittelyä ei vielä ollut aloitettu. Jotkut näistä luvuista ovat erityisen monitahoisia, 
kuten aluepolitiikka, varainhoidon valvonta, varainhoitoa ja talousarviota koskevat 
määräykset, oikeus- ja sisäasiat, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja maatalous. Neuvottelut 
toimielimiä koskevasta luvusta toimielimet voidaan luonnollisesti aloittaa vasta toimielinten 
uudistusta koskevan hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä.  



 

Portugalin puheenjohtajakaudella on lisäksi pyritty edistymään kaikkia muita lukuja 
koskevissa, jo aiemmin käynnistetyissä neuvotteluissa. Näin ollen on voitu päättää 
väliaikaisesti neuvottelut yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevasta luvusta 
kaikkien kyseisten ehdokasvaltioiden kanssa, yhtiöoikeutta koskevasta luvusta Kyproksen, 
Viron ja Slovenian kanssa, sosiaalipolitiikkaa  

koskevasta luvusta Kyproksen kanssa, kalastusta koskevasta luvusta Kyproksen ja Viron 
kanssa, ulkosuhteita koskevasta luvusta Viron ja Tšekin kanssa, tulliliittoa koskevasta 
luvusta Tšekin kanssa, pääoman vapaata liikkuvuutta koskevasta luvusta Viron kanssa ja 
varainhoidon valvontaa koskevasta luvusta Unkarin, Slovenian, Kyproksen ja Puolan 
kanssa. Unkarin kanssa sovittiin myös virallisesti televiestintää ja tietotekniikkaa sekä 
teollisuuspolitiikkaa koskevien lukujen käsittelyn keskeyttämisestä toistaiseksi.  

Edellä mainittuihin tuloksiin päästiin sijaisten kokouksissa kahdella kahdenvälisten 
neuvottelujen konferenssikierroksella huhti- ja toukokuussa, ja ne vahvistettiin 
ministeritason neuvottelukierroksella kesäkuussa.  

Helsingin Eurooppa-neuvoston toimeksiannon mukaisesti puheenjohtajavaltio Portugali 
aloitti samaan aikaan helmikuussa viralliset liittymisneuvottelut Romanian, Slovakian, 
Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa. Portugalin puheenjohtajakaudella unioni piti 
kahdenvälisiä neuvottelukokouksia samanaikaisesti 12 ehdokasvaltion kanssa.  

Ottaen huomioon Helsingissä esiin tuotu ajatus siitä, että uusia raskaita prosesseja ei tulisi 
luoda, ja että ehdokkaat on vakiintuneen periaatteen mukaisesti arvioitava yksilöllisten 
ansioidensa mukaisesti, puheenjohtajavaltio Portugali määritteli komission ehdotuksen 
pohjalta ja kuultuaan jäsenvaltioita eriytetyn neuvotteluohjelman kyseisten ehdokkaiden 
kanssa käytäviä neuvotteluja varten.  

Näin kyseisten kuuden ehdokasvaltion kanssa pystyttiin aloittamaan konkreettiset 
neuvottelut koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä, ulkosuhteista sekä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. 
Näiden kaikille yhteisten lukujen lisäksi Latvian, Liettuan ja Slovakian kanssa ryhdyttiin 
neuvottelemaan tilastoista sekä kilpailupolitiikasta, Bulgarian, Maltan, Latvian, Liettuan ja 
Slovakian kanssa kulttuuri- ja audiovisuaalista alaa koskevasta politiikasta sekä Maltan 
kanssa televiestinnästä ja tietotekniikasta.  

Edellä mainittujen ehdokasvaltioiden kanssa käytyjen neuvottelujen tulokset olivat 
seuraavat: Romanian kanssa keskeytettiin väliaikaisesti kaikkia viittä lukua koskevat 
neuvottelut, jotka aloitettiin Portugalin puheenjohtajakaudella; Slovakian kanssa aloitetuista 
kahdeksaa lukua koskevista neuvotteluista keskeytettiin väliaikaisesti kuutta lukua koskevat 
neuvottelut, ja tällä hetkellä neuvotellaan vain kilpailupolitiikasta sekä kulttuuri- ja 
audiovisuaalista alaa koskevasta politiikasta; Latvian ja Liettuan kanssa kahdeksaa lukua 
koskevista neuvotteluista keskeytettiin väliaikaisesti kaikki lukuun ottamatta kulttuuri- ja 
audiovisuaalista alaa koskevaa politiikkaa, ulkosuhteita ja kilpailupolitiikkaa, Bulgarian 
kanssa keskeytettiin väliaikaisesti kuudesta luvusta neljää koskevat neuvottelut, ja 
neuvotteluja jatkettiin kulttuuri- ja audiovisuaalista alaa koskevasta politiikasta ja 
ulkosuhteista; Maltan kanssa kahdeksaa lukua koskevista neuvotteluista keskeytettiin 
väliaikaisesti muut paitsi kulttuuri- ja audiovisuaalista alaa koskevaa politiikkaa koskevat 
neuvottelut. Puheenjohtajavaltio Portugali järjesti kaksi konferenssikierrosta sijaisten tasolla 
ja kaksi ministeritasolla, joiden ansiosta kyseisten maiden kanssa päästiin näihin tuloksiin.  



 

Erityisesti niiden symbolisen merkityksen takia on syytä panna merkille, että ministeritason 
neuvottelukierrokset, jotka järjestettiin 13. ja 14. kesäkuuta ja joissa vahvistettiin Portugalin 
puheenjohtajakaudella saavutetut tulokset, käsittivät ensimmäisen kerran kaikki kaksitoista 
ehdokasvaltiota lopettaen näin ehdokasvaltioiden jakamisen eri ryhmiin.  

Varsinaisten neuvottelujen lisäksi, joiden osalta Portugalin puheenjohtajakauden ohjelma 
toteutui täysin, laajentumisprosessin suhteen pyrittiin etenemään myös muilta osin.  

Turkin kanssa järjestettiin ensimmäinen assosiaationeuvoston kokous pitkään aikaan, ja se 
helpottaa maan saamista mukaan liittymistä edeltävään prosessiin Helsingin Eurooppa-
neuvoston päätöksen mukaisesti.  

Unionissa päästiin sopimukseen myös Kyprosta ja Maltaa koskevasta 
varainhoitoasetuksesta. Tämä luo edellytykset sille, että nämä kaksi ehdokasvaltiota voivat 
tehokkaasti jatkaa liittymistä edeltäviä toimiaan ja että niiden liittymiskumppanuus voidaan 
muodollisesti hyväksyä.  


