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PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT 
HELSINGIN EUROOPPA-NEUVOSTO 
10. JA 11. JOULUKUUTA 1999 
JOHDANTO 

1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Helsingissä 10. ja 11. joulukuuta 1999. Se 
hyväksyi Vuosituhannen julistuksen ja teki useita päätöksiä, jotka käynnistävät 
uuden vaiheen laajentumisprosessissa. On pyritty varmistamaan myös se, että 
unionilla itsellään on tehokkaat ja uudistetut toimielimet, vahvistettu yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä kilpailukykyinen, uusia työpaikkoja luova, 
kestävä talous. 
2. Aluksi Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentin puhemies Nicole Fontaine 
vaihtoivat näkemyksiä kokouksen pääaiheista, erityisesti laajentumisesta, 
toimielinuudistuksesta ja työllisyydestä. 
I VALMISTAUTUMINEN LAAJENTUMISEEN 

Laajentuminen 
3. Eurooppa-neuvosto vahvistaa Luxemburgissa joulukuussa 1997 käynnistetyn 
laajentumisprosessin merkityksen koko Euroopan mantereen vakauden ja 
hyvinvoinnin kannalta. Tehokasta ja uskottavaa laajentumisprosessia on pidettävä 
yllä. 
4. Eurooppa-neuvosto vahvistaa liittymisprosessin kattavan nyt kaikki 13 
ehdokasvaltiota, jotka kuuluvat yhtenäisen puitejärjestelmän piiriin. Kaikki 
ehdokasvaltiot osallistuvat liittymisneuvotteluihin tasavertaisina. Niiden tulee jakaa 
perussopimuksissa vahvistetut Euroopan unionin arvot ja tavoitteet. Tässä 
suhteessa Eurooppa-neuvosto korostaa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
mukaista riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen periaatetta sekä kehottaa 
ehdokasvaltioita pyrkimään kaikin tavoin ratkaisemaan jäljellä olevat rajakiistat ja 
muut asiaan liittyvät kysymykset. Muussa tapauksessa niiden olisi kohtuullisen ajan 
kuluessa saatettava riita Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Eurooppa-
neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen vuoden 2004 loppuun mennessä 
mahdollisten ratkaisematta olevien riitojen osalta. Se tarkastelee tällöin erityisesti 
riitojen vaikutuksia liittymisprosessiin ja pyrkii edistämään riitojen ratkaisemista 
Kansainvälisessä tuomioistuimessa. Tämän lisäksi Eurooppa-neuvosto muistuttaa, 
että Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston vahvistamien poliittisten kriteerien 
täyttäminen on edellytyksenä liittymisneuvottelujen aloittamiselle ja että kaikkien 
Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen on perustana unioniin liittymiselle. 
5. Unioni on tehnyt vakaan poliittisen sitoumuksen pyrkiä kaikin keinoin saattamaan 
toimielinuudistusta käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi päätökseen 
joulukuuhun 2000 mennessä, mitä seuraa ratifiointi. Konferenssin tulosten 
vahvistamisen jälkeen unionin pitäisi olla valmis ottamaan vastaan uusia 
jäsenvaltioita vuoden 2002 lopusta lähtien heti kun ne ovat osoittaneet pystyvänsä 
hoitamaan jäsenyysvelvoitteensa ja neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen. 
6. Komissio on tehnyt ehdokasvaltioiden edistymisestä uuden yksityiskohtaisen 
arvion. Arviosta käy ilmi, että liittymisehtojen täyttämisessä on edistytty. Koska 
joillakin aloilla kuitenkin edelleen esiintyy ongelmia, ehdokasvaltioita kehotetaan 
jatkamaan ja tehostamaan ponnistelujaan liittymisehtojen täyttämiseksi. On 
ilmennyt, että eräillä ehdokasvaltioilla ei ole valmiuksia täyttää kaikkia 
Kööpenhaminassa asetettuja kriteerejä keskipitkällä aikavälillä. Komissio aikoo 



antaa neuvostolle vuoden 2000 alkupuolella kertomuksen tiettyjen 
ehdokasvaltioiden edistymisestä Kööpenhaminan taloudellisten kriteereiden 
täyttämisessä. Seuraavat määräaikaiset tilanneselvitykset annetaan hyvissä ajoin 
ennen joulukuussa 2000 kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa. 
7. Eurooppa-neuvosto muistuttaa ydinturvallisuuden korkean tason merkityksestä 
Keski- ja Itä-Euroopassa. Se pyytää neuvostoa pohtimaan, kuinka 
ydinturvallisuuskysymystä käsitellään laajentumisprosessin yhteydessä asiaa 
koskevien neuvoston päätelmien mukaisesti. 
8. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin 
tasavallan ja Slovenian kanssa käytävissä liittymisneuvotteluissa tehtyyn laajaan 
valmistelutyöhön ja saavutettuun edistymiseen. 

9. a) Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kyproksen ongelman 
kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamiseen New 
Yorkissa 3. joulukuuta ja ilmaisee tukevansa voimakkaasti YK:n pääsihteerin 
pyrkimyksiä saattaa prosessi onnistuneesti päätökseen.  
b) Eurooppa-neuvosto korostaa, että poliittinen ratkaisu helpottaa Kyproksen 
liittymistä Euroopan unioniin. Jos ratkaisuun ei ole päästy liittymisneuvottelujen 
päättyessä, neuvoston päätös liittymisestä tehdään edellä mainitun olematta 
ennakkoedellytys. Tässä neuvosto ottaa huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät. 

10. Eurooppa-neuvosto, jonka vakaana tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja 
vakautta Euroopan mantereella, on viimeaikaisten tapahtumien ja komission 
kertomusten perusteella päättänyt kutsua koolle kahdenvälisiä hallitustenvälisiä 
konferensseja helmikuussa 2000 käynnistääkseen Romanian, Slovakian, Latvian, 
Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa neuvottelut niiden unioniin liittymisen ehdoista 
ja liittymistä seuraavista perussopimusten muutoksista. 
11. Neuvotteluissa jokaista ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien ansioiden 
pohjalta. Tätä periaatetta sovelletaan sekä eri neuvottelulukujen avaamiseen että 
itse neuvotteluihin. Neuvotteluvauhdin ylläpitämiseksi on syytä välttää mutkikkaita 
menettelyjä. Jos neuvotteluihin nyt mukaan tulleet ehdokasvaltiot etenevät 
riittävästi valmisteluissaan, niillä on mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa 
samalle tasolle neuvotteluja jo käyvien ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvotteluissa on 
edettävä samassa tahdissa kuin yhteisön säännöstön sisällyttämisessä näiden 
valtioiden lainsäädäntöön ja sen todellisessa täytäntöönpanossa ja noudattamisen 
valvomisessa. 
12. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission tilanneselvityksessä todettuun 
viimeaikaiseen myönteiseen kehitykseen Turkissa sekä siihen, että Turkki aikoo 
jatkaa Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseen tähtääviä uudistuksiaan. Turkki on 
ehdokasvaltio, jonka on määrä liittyä unioniin samojen kriteerien perusteella, joita 
sovelletaan muihinkin ehdokasvaltioihin. Olemassa olevan Eurooppa-strategian 
perusteella Turkki pääsee muiden ehdokasvaltioiden tapaan osalliseksi liittymistä 
edeltävästä strategiasta, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea uudistuksia. Tähän 
kuuluu vahvistettu poliittinen vuoropuhelu, jossa korostetaan edistymistä poliittisten 
liittymiskriteerien täyttämisessä, erityisesti ihmisoikeuskysymyksissä, sekä 
painotetaan kohdissa 4 ja 9 a mainittuja asioita. Turkki voi liittymisprosessin 
yhteydessä myös osallistua yhteisön ohjelmiin ja erityisvirastojen toimintaan sekä 
ehdokasvaltioiden ja unionin välisiin kokouksiin. Liittymiskumppanuus luodaan 
Eurooppa-neuvoston aiempien päätelmien pohjalta, ja se käsittää painopisteet, 
joihin jäsenyysvalmisteluissa on keskityttävä poliittisten ja taloudellisten 
kriteereiden ja jäsenvaltiovelvoitteiden täyttämisen kannalta, sekä kansallisen 
ohjelman unionin säännöstön hyväksymiseksi. Lisäksi luodaan tarvittavat 
valvontamekanismit. Komissiota pyydetään valmistelemaan järjestelyjä yhteisön 
säännöstön analyyttistä tarkastelua varten, jotta Turkin lainsäädännön ja 
käytäntöjen lähentäminen unionin säännöstöön tehostuisi. Eurooppa-neuvosto 
pyytää komissiota esittämään yhtenäisen välineen liittymistä edeltävän Euroopan 
unionin taloudellisen tuen eri lähteiden koordinoimiseksi. 
13. Eurooppa-konferenssin tulevaisuutta tarkastellaan tilanteen kehittymisen ja 
liittymisprosessista Helsingissä tehtyjen päätösten perusteella. Ranska on 



ilmoittanut aikovansa kutsua koolle Eurooppa-konferenssin kokouksen 
puheenjohtajakaudellaan vuoden 2000 jälkipuoliskolla. 

Toimielinuudistusta käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi 
14. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen puheenjohtajavaltion selvitykseen, jossa 
tarkastellaan hallitustenvälisessä konferenssissa esiin tuotavia asioita ja esitetään 
keskeiset vaihtoehdot, joita konferenssissa on käsiteltävä. 
15. Ryhdytään asianmukaisiin toimiin, jotta hallitustenvälinen konferenssi voidaan 
kutsua virallisesti koolle helmikuun alussa. Konferenssin olisi saatettava 
työskentelynsä päätökseen ja sovittava tarvittavista perussopimusten muutoksista 
joulukuuhun 2000 mennessä. 
16. Konferenssissa tarkastellaan Kölnin päätelmien mukaisesti ja 
puheenjohtajavaltion selvityksen perusteella komission kokoa ja koostumusta, 
äänten painottamista neuvostossa ja määräenemmistöpäätösten käytön mahdollista 
lisäämistä neuvostossa sekä muita perussopimuksiin tarvittavia muutoksia, jotka 
liittyvät unionin toimielimiin edellä mainittujen asioiden yhteydessä ja pantaessa 
täytäntöön Amsterdamin sopimusta. Seuraava puheenjohtajavaltio antaa Eurooppa-
neuvostolle selvityksen konferenssin etenemisestä ja voi ehdottaa asioita 
lisättäväksi konferenssin asialistalle. 
17. Yleisten asioiden neuvoston jäseninä toimivilla ministereillä on poliittinen 
kokonaisvastuu konferenssista. Valmisteluista huolehtii työryhmä, jossa kunkin 
jäsenvaltion hallituksella on edustaja. Komission edustaja on mukana poliittisella ja 
valmistelutasolla. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa neuvoston 
pääsihteeristö. 
18. Euroopan parlamentti on tiiviisti mukana ja osallistuu konferenssin 
työskentelyyn. Valmisteluryhmän kokouksiin voi osallistua kaksi Euroopan 
parlamentin tarkkailijaa. Kutakin hallitustenvälisen konferenssin ministerikokousta 
edeltää keskustelu Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa, jota avustaa kaksi 
Euroopan parlamentin edustajaa. Hallitustenvälistä konferenssia käsitteleviä, 
valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla pidettäviä kokouksia edeltävät Euroopan 
parlamentin puhemiehen kanssa käytävät keskustelut. 
19. Puheenjohtajavaltio ryhtyy tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että 
ehdokasvaltioille annetaan nykyisillä foorumeilla säännöllisesti tietoja neuvottelujen 
edistymisestä ja tilaisuus esittää oma kantansa käsiteltävistä asioista. Tietoja 
annetaan myös Euroopan talousalueen valtioille. 

 
Tehokkaat toimielimet  

20. Neuvoston työskentelymenetelmiä on tarpeen muuttaa merkittävästi. Muutokset 
on tehtävä asteittain tästä hetkestä alkaen siten, että neuvosto laajentumisen 
hetkellä mukautuu kitkattomasti suurempaan jäsenmäärään. Eurooppa-neuvosto 
hyväksyy liitteessä III olevat toimintasuositukset. Neuvosto, puheenjohtajavaltio ja 
pääsihteeri/korkea edustaja vastaavat siitä, että näitä suosituksia noudatetaan ja ne 
pannaan käytännössä täytäntöön. Tämä ei kuitenkaan saa haitata seuraavan 
puheenjohtajavaltion jo suorittamia järjestelyjä ja suunnittelutyötä. 
21. Eurooppa-neuvosto muistuttaa sitoumuksestaan tukea komission hallinnon, 
erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon uudistamista, jolla pyritään lisäämään 
tehokkuutta, avoimuutta ja vastuullisuutta ja siten turvaamaan julkishallinnon 
mahdollisimman korkea taso. Komissio esittää laajan hallinnonuudistusohjelman 
alkuvuodesta 2000. Eurooppa-neuvosto kehottaa toteuttamaan nämä 
hallinnonuudistukset nopeasti. 

Avoimuus 
22. Unionin toimielinten avoimuus on tärkeää tuotaessa unionia lähemmäksi 
kansalaisia ja lisättäessä tehokkuutta. Suomen puheenjohtajakaudella on edistytty 
erityisesti asiakirjojen saatavuudessa ja nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntävässä 
nopeassa viestinnässä. Eurooppa-neuvosto toteaa tyytyväisenä, että komissio aikoo 
antaa tammikuussa 2000 ehdotuksen yleisistä periaatteista, jotka koskevat oikeutta 
tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. 
 



Toissijaisuusperiaate ja säädöskäytännön parantaminen 
23. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission kertomukseen "Säädöskäytännön 
parantaminen", jossa vahvistetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen ja asiaa 
koskevan perussopimuksen pöytäkirjan täysimääräisen soveltamisen ensisijaisuus. 

Petostentorjunta 
24. Euroopan unionin petostentorjuntaviraston (OLAF) perustaminen on tärkeä 
edistysaskel petosten torjunnassa. Komissio esittää kesäkuuhun 2000 mennessä 
tiedonannon kattavan strategian kehittämisestä edelleen yhteisön taloudellisten 
etujen suojelemiseksi. 
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