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10- Ote puheenjohtajan päätelmistä: Luxemburg 12.-13. joulukuuta 19971

PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT

(...)

JOHDANTO

Luxemburgissa 12. ja 13. joulukuuta 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto on historiallinen
tapahtuma unionin ja koko Euroopan tulevaisuuden kannalta. Laajentumisprosessin aloittaminen
merkitsee uuden aikakauden alkamista ja entisten jakojen lopullista häviämistä. Euroopan
yhdentymismallin laajentaminen koko maanosaan on vakaan ja vauraan tulevaisuuden tae.

Laajentumisprosessin aloittamisen lisäksi Eurooppa-neuvosto tarkasteli unionin kokonaiskehitystä
ja unionin politiikkoja löytääkseen oikeat vastaukset unionia vuoden 2000 jälkeen odottaviin
haasteisiin. Näin unioni voi siirtyä seuraavalle vuosisadalle ja aloittaa laajentumisen selkeän ja
yhtenäisen tulevaisuudenkuvan pohjalta.

Eurooppa-neuvosto antoi talouspolitiikkojen yhteensovittamisesta päätöslauselman, jolla
varmistetaan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valmistelujen viimeistely. Lisäksi se pani
tyytyväisenä merkille, että työllisyyttä edistäviin unionin toimiin liittyvä järjestelmä on nyt valmis.

°

°         °

Eurooppa-neuvoston työ alkoi mielipiteiden vaihdolla tärkeimmistä keskustelunaiheista Euroopan
parlamentin puhemiehen José-María GIL-ROBLESin kanssa.

Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden ja Kyproksen valtion- ja hallitusten päämiesten ja
ulkoasiainministereiden kanssa pidettiin myös kokous. Siinä keskityttiin unionin koko
laajentumisprosessin käynnistämiseen.

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTUMINEN

1. Luxemburgin Eurooppa-neuvosto teki ne päätökset, joita koko laajentumisprosessin
aloittaminen edellyttää.

2. Seuraavien vuosien tavoitteena on saattaa unionin jäsenyyttä hakeneet valtiot
liittymiskelpoisiksi ja valmistella unionia siten, että laajentuminen tapahtuisi suotuisissa
olosuhteissa. Laajentuminen on kokonaisvaltainen, kaikki valtiot kattavat, kehittyvä ja
vaiheittainen prosessi, jossa kukin hakijavaltio etenee omaa tahtiaan valmistautumistasonsa
mukaan.
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3. Unionin laajentuminen edellyttää, että ennen sitä toimielinten toimintaa vahvistetaan ja
parannetaan Amsterdamin sopimuksen toimielimiä koskevien määräysten mukaisesti.

Eurooppa-konferenssi

4. Eurooppa-neuvosto päätti perustaa Eurooppa-konferenssin, joka kokoaa yhteen Euroopan
unionin jäsenvaltiot ja ne Euroopan valtiot, jotka ovat halukkaita liittymään siihen ja joilla
on yhteiset arvot ja sisäiset ja ulkoiset tavoitteet unionin kanssa.

5. Konferenssin jäsenille pitää olla yhteistä keskinäinen sitoutuminen rauhaan, turvallisuuteen
ja hyviin naapuruussuhteisiin sekä suvereniteetin, Euroopan unionin perusperiaatteiden,
ulkorajojen koskemattomuuden ja loukkaamattomuuden ja kansainvälisen oikeuden
periaatteiden kunnioittamiseen sekä sitoutuminen aluekiistojen rauhanomaiseen
ratkaisemiseen erityisesti Haagin Kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovallan avulla.
Konferenssiin kutsutaan osallistumaan valtiot, jotka hyväksyvät nämä periaatteet ja
kunnioittavat jokaisen vaaditut kriteerit täyttävän Euroopan maan oikeutta liittyä Euroopan
unioniin ja jotka haluavat Euroopan unionin tavoin rakentaa Eurooppaa, joka on vapaa
menneistä jaoista ja vaikeuksista.

6. Tähän konferenssiin kutsutaan osallistumaan valtiot, jotka täyttävät nämä kriteerit ja
hyväksyvät edellä mainitut periaatteet. Alkuvaiheessa EU kutsuu Kyproksen, Keski- ja Itä-
Euroopan hakijavaltiot sekä Turkin osallistumaan konferenssiin.

7. Eurooppa-konferenssi on monenvälinen poliittinen neuvottelufoorumi, jonka tarkoituksena
on käsitellä osanottajien yleistä etua koskevia kysymyksiä sekä kehittää ja tehostaa niiden
välistä yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan, oikeus- ja sisäasioiden sekä muilla yhteistä
etua koskevilla aloilla, erityisesti talouden ja alueellisen yhteistyön aloilla.

8. Eurooppa-konferenssin puheenjohtaja on Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana
toimiva valtio. Konferenssi kokoontuu puheenjohtajavaltion kutsusta kerran vuodessa
valtion- tai hallitusten päämiesten ja komission puheenjohtajan tasolla ja kerran vuodessa
ulkoasiainministerien tasolla.

9. Eurooppa-konferenssi kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa 1998 Lontoossa.

Liittymis- ja neuvotteluprosessi

10. Eurooppa-neuvosto on komission lausuntojen ja neuvoston puheenjohtajavaltion selonteon
perusteella perehtynyt kunkin yhdentoista hakijavaltion nykyiseen tilanteeseen. Tämän
tarkastelun perusteella Eurooppa-neuvosto on päättänyt aloittaa liittymisprosessin, jossa ovat
mukana kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltiota ja Kypros. Tämä liittymisprosessi
tapahtuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen O artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto
muistuttaa, että kaikki kyseiset valtiot voivat liittyä Euroopan unioniin samojen kriteerien
pohjalta ja että ne osallistuvat liittymisprosessiin yhtäläisin edellytyksin. Tähän prosessiin -
joka on luonteeltaan kehittyvä ja kaikki valtiot kattava - sisältyy seuraavat osat.
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a. Puitejärjestelmä

11. Liittymisprosessi aloitetaan 30. maaliskuuta 1998 viidentoista Euroopan unionin jäsenvaltion,
kymmenen Itä- ja Keski-Euroopan hakijavaltion ja Kyproksen ulkoasiainministerien
kokouksella, jossa näille hakijavaltioille luodaan yhtenäinen puitejärjestelmä.

b. Vahvistettu liittymistä edeltävä strategia

13. Vahvistetun liittymistä edeltävän strategian tavoitteena on saattaa kaikki Euroopan unionin
jäsenyyttä hakeneet Keski- ja Itä-Euroopan valtiot ajallaan liittymiskelpoisiksi ja tätä varten
auttaa niitä omaksumaan unionin säännöstöä mahdollisimman paljon jo ennen liittymistä.
Euroopan unionin ja kyseisten valtioiden suhteiden perustana olevien Eurooppa-sopimusten
mukaisesti tämä strategia perustuu liittymistä valmistelevaan kumppanuuteen ja liittymistä
edeltävän tuen lisäämiseen. Tätä täydentää jokaisen hakijavaltion kohdalla erikseen tehtävä
unionin säännöstön analyyttinen tarkastelu.

i) Liittymistä valmisteleva kumppanuus

14. Liittymistä valmisteleva kumppanuus on uusi väline, joka on olennainen vahvistetun
liittymistä edeltävän strategian kannalta, sillä sen myötä otetaan käyttöön kaikki keinot
Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltioiden avustamiseksi yhtenäisissä puitteissa.

15. Näissä yhtenäisissä puitteissa esitetään kunkin hakijavaltion osalta yksityiskohtaisesti sekä
tärkeimmät alat siirrettäessä unionin säännöstöä osaksi kansallista lainsäädäntöä että tähän
tarkoitukseen käytettävissä oleva rahoitus, erityisesti PHARE-ohjelman kautta. Tässä
yhteydessä rahoitus olisi sidoksissa hakijavaltioissa tapahtuvaan edistykseen ja erityisesti
siihen, kuinka säännöstön omaksumista koskevaa ohjelmaa noudatetaan.

16. Neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen liittymistä edeltävään strategiaan olennaisesti
kuuluvan kumppanuussuhteiden järjestelmän toteuttamisesta. Tällä perusteella se päättää
15. maaliskuuta 1998 mennessä määräenemmistöllä jokaiseen yksittäiseen
kumppanuussuhteeseen sisältyvistä periaatteista, painopisteistä, välitavoitteista, merkittävistä
sopeuttamisvaatimuksista sekä sen ehdoista. Jos jokin liittymistä edeltävän tuen jatkamiseksi
olennainen osatekijä puuttuu jossakin hakijavaltiossa, neuvosto ryhtyy saman menettelytavan
mukaisesti asianmukaisiin toimenpiteisiin.

ii) Liittymistä edeltävän tuen lisääminen

17. Liittymistä edeltävää tukea lisätään merkittävästi, se täydentää jo nyt liittymistä koskeviin
ensisijaisiin tavoitteisiin suunnattua PHARE-ohjelmaa ja vuodesta 2000 lähtien siihen sisältyy
maataloustukea sekä rakennetukiväline, josta tuetaan ensisijassa samantyyppisiä toimia kuin
koheesiorahastosta.

Taloudellinen tuki laajentumisprosessiin osallistuville maille perustuu tukea jaettaessa tasa-
arvoisen kohtelun periaatteelle liittymisajankohdasta riippumatta siten, että tukea eniten 
tarvitseviin maihin kiinnitetään erityistä huomiota. Eurooppa-neuvosto suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti komission esittämään, samalle tasolle pääsemistä koskevaan 
järjestelyyn.
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18. Riippumatta siitä, millaisia vuosien 2000— 2006 taloudellisia näkymiä koskevat päätökset
tulevat olemaan, PHARE-ohjelma suunnataan liittymisen valmisteluun asettamalla kaksi
ensisijaista tavoitetta: hallinto- ja oikeusjärjestelmien toimintakyvyn tehostaminen (noin 30
prosenttia PHARE-ohjelmasta myönnetyistä varoista) sekä unionin säännöstön siirtämiseen
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon liittyvien investointien (noin 70
prosenttia) tehostaminen.

19. Hakijavaltiot voivat osallistua tiettyihin yhteisön ohjelmiin (esimerkiksi koulutuksen,
ammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen alalla) ja perehtyä siten unionin politiikkoihin ja
toimintatapoihin. Osallistumisesta on päätettävä tapauskohtaisesti, ja jokaisen hakijavaltion
on osallistuttava rahoitukseen omalla osuudellaan, joka kasvaa asteittain. PHARE-ohjelmasta
voidaan tarvittaessa edelleen kattaa osa hakijavaltioiden kansallisesta rahoitusosuudesta.
Kyseinen rahoitus saa olla noin 10 prosenttia PHARE-rahoituspuitteista tutkimuksen ja
kehityksen puiteohjelmaan osallistumisen lisäksi.

20. Hakijavaltioiden olisi voitava osallistua tarkkailijoina itseään koskevien asioiden osalta niiden
ohjelmien seurannasta vastaaviin komiteoihin, joiden rahoitukseen ne osallistuvat,
tapauskohtaisesti mukautettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

21. Hakijavaltiot voivat osallistua joidenkin yhteisön virastojen toimintaan tapauskohtaisesti
tehtävän päätöksen perusteella.

22. Erityisen Kyproksen liittymistä edeltävän strategian pohjana ovat seuraavat seikat:

- osallistuminen tiettyihin tarkoin määriteltyihin hankkeisiin erityisesti hallinnon ja
oikeuslaitoksen toiminnan tehostamisen sekä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön aloilla

- osallistuminen tiettyihin yhteisön ohjelmiin ja tiettyjen yhteisön virastojen toimintaan
(muihin hakijavaltioihin sovellettavan lähestymistavan mukaisesti)

- teknisen avun tiedotustoimiston (TAIEX, Technical Assistance Information
Exchange Office) hyödyntäminen.

c. Komission lausunnot ja liittymisneuvottelut

23. Komission lausunnot hakijavaltioista muodostavat hyvän kokonaisanalyysin kunkin
hakijavaltion tilanteesta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston vahvistamien liittymiskriteerien
pohjalta. Mahdollinen jäsenyys toimii hakijavaltioille ainutlaatuisena kannustimena, jolla
nopeutetaan unionin säännöstön mukaisten politiikkojen toimeenpanoa. Unionin säännöstön
siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on tarpeen, mutta se ei yksinään riitä, vaan on
myös varmistettava säännöstön tosiasiallinen soveltaminen.

24. Eurooppa-neuvosto korosti, että alakohtaisten, erityisesti sisämarkkinoiden ja niihin liittyvien
politiikkojen jatkuva nykyaikaistaminen hakijavaltioissa ja yhteisöpolitiikkojen sopusointuinen
toiminta liittymisen jälkeen ovat sidoksissa toisiinsa.

25. Liittymisneuvottelujen aloittamisen edellytyksenä on Kööpenhaminassa sovittujen poliittisten
kriteerien noudattaminen. Taloudellisia kriteerejä ja kykyä suoriutua jäsenyydestä johtuvista
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velvoitteista on arvioitu ja niitä on arvioitava ennalta ja tulevaisuuteen tähtäävällä ja
dynaamisella tavalla.

26. Päätös neuvottelujen aloittamisesta ei tarkoita, että neuvottelut saataisiin päätökseen yhtä
aikaa. Niiden päättäminen ja kunkin hakijavaltion liittyminen riippuu siitä, miten valtio edistyy
Kööpenhaminassa vahvistettujen kriteerien noudattamisessa, sekä unionin valmiudesta ottaa
uusia jäseniä.

27. Eurooppa-neuvosto on päättänyt kutsua keväällä 1998 koolle kahdenväliset hallitustenväliset
konferenssit neuvottelujen aloittamiseksi Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin
tasavallan ja Slovenian kanssa näiden unioniin liittymisen ehdoista ja liittymisen
perussopimuksiin aiheuttamista muutoksista. Neuvottelut perustuvat yleisiin
neuvottelupuitteisiin, jotka neuvosto on määritellyt 8. joulukuuta 1997.

Samanaikaisesti Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Bulgarian kanssa pidettävien
neuvottelujen valmisteluja vauhditetaan erityisesti unionin säännöstön analyyttisellä
tarkastelulla. Valmisteluja voidaan myös käsitellä kahdenvälisissä ministeritason kokouksissa
unionin jäsenvaltioiden kanssa.

28. Kyproksen liittyminen tulee hyödyttämään kaikkia yhteisöjä ja myötävaikuttamaan sisäisen
rauhan ja sovinnon aikaansaamiseen. Liittymisneuvottelut edistävät poliittiseen ratkaisuun
pääsemistä Kyproksen ongelmassa Yhdistyneiden Kansakuntien johdolla käytävissä
neuvotteluissa, jotka jatkuvat edelleen kahden yhteisön ja kahden alueen liiton luomiseksi.
Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto pyytää, että Kyproksen hallituksen toivomukseen saada
Kyproksen turkkilaisyhteisöön jäseniä liittymisneuvotteluja käyvään valtuuskuntaan,
suostutaan. Tämän pyynnön toteuttamiseksi puheenjohtajavaltio ja komissio huolehtivat
tarvittavasta yhteydenpidosta.

d. Seurantamenettely

29. Komissio laatii vuoden 1998 lopusta lähtien kustakin valtiosta neuvostolle säännöllisesti
kertomuksia, joihin liitetään tarvittaessa suosituksia kahdenvälisten hallitustenvälisten
konferenssien aloittamiseksi. Ennen kyseisiä kertomuksia liittymistä valmistelevien
kumppanuuksien toteuttamista ja säännöstön omaksumisen edistymistä käsitellään kunkin
hakijavaltion kanssa Eurooppa-sopimukseen liittyvissä elimissä. Komission kertomusten
perusteella neuvostossa tehdään tarvittavat päätökset liittymisneuvottelujen kulusta ja niiden
ulottamisesta muihin hakijoihin. Komissio jatkaa Agenda 2000 -asiakirjan yhteydessä
sovelletun järjestelmän käyttämistä arvioidessaan hakijavaltioiden kykyjä täyttää taloudelliset
kriteerit ja huolehtia liittymisestä johtuvista velvoitteista.

30. Komission on noudatettava dynaamista lähestymistapaa arvioidessaan hakijavaltioiden
edistymistä neuvostolle säännöllisesti esittämissään kertomuksissa.

Turkkia koskeva eurooppalainen strategia

31. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että Turkin liittyminen Euroopan unioniin on mahdollista. Siitä
päätetään samoin kriteerein kuin muiden hakijavaltioiden kohdalla. Vaikka poliittisia ja
taloudellisia edellytyksiä liittymisneuvottelujen aloittamiselle ei vielä ole olemassa, Eurooppa-
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neuvosto katsoo, että on kuitenkin määriteltävä strategia Turkin valmistelemiseksi liittymistä
varten lähentämällä sitä Euroopan unioniin kaikilla aloilla.

32. Tähän strategiaan olisi kuuluttava
- Ankaran sopimukseen sisältyvien mahdollisuuksien kehittäminen
- tulliunionin syventäminen
- rahoitusyhteistyön täytäntöönpano
- lainsäädännön lähentäminen ja unionin säännöstön omaksuminen ja
- tapauskohtaisesti päätettävä osallistuminen tiettyihin ohjelmiin ja tiettyjen toimistojen

toimintaan 19 ja 20 kohdassa mainittuja edellytyksiä vastaavasti.

33. Assosiaationeuvosto tarkistaa strategian assosiaatiosopimuksen 28 artiklan mukaisesti
Kööpenhaminan kriteerien ja neuvoston 29. huhtikuuta 1997 vahvistaman kannan perusteella.

34. Turkin osallistuminen Eurooppa-konferenssiin antaa lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltioille
ja Turkille mahdollisuuden lujittaa vuoropuheluaan ja yhteistyötään yhteistä etua koskevilla
aloilla.

35. Neuvosto muistuttaa, että Turkin ja Euroopan unionin välisten suhteiden vahvistaminen
riippuu myös Turkin aloittamien poliittisten ja taloudellisten uudistusten jatkamisesta, etenkin
ihmisoikeuksia koskevien vaatimusten ja käytäntöjen mukauttamisesta Euroopan unionissa
voimassa oleviin vaatimuksiin ja käytäntöihin, vähemmistöjen kunnioittamisesta ja niiden
suojelemisesta, Kreikan ja Turkin välisten tyydyttävien ja vakaiden suhteiden luomisesta,
riitojen ratkaisemisesta oikeusteitse erityisesti Kansainvälisessä tuomioistuimessa sekä YK:n
johdolla käytävien neuvottelujen tukemisesta poliittisen ratkaisun löytämiseksi Kyproksessa
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien pohjalta.

36. Eurooppa-neuvosto hyväksyy yleisten asioiden neuvoston 24. marraskuuta 1997
määrittelemät unionin ja Turkin suhteiden tulevaisuutta koskevat suuntaviivat ja kehottaa
komissiota tekemään aiheellisia ehdotuksia.

UNIONIN POLITIIKKOJEN KEHITYS: AGENDA 2000

37. Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille komission Agenda 2000:ta koskevan
tiedonannon, jossa selvitetään unionin politiikkojen kehitystä ja tulevaa rahoituskehystä.
Neuvosto vahvistaa, että ennen laajentumista on välttämätöntä varmistua siitä, että unioni
kykenee selviytymään laajentumisesta parhaalla mahdollisella tavalla mukauttamalla
politiikkojaan ja niiden rahoitusta  tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ottaen huomioon sen,
että unionin politiikoilla on oltava rahoituskehys. Kurinalaisen taloudenhoidon ja
kustannusvastaavuuden  on oltava ensisijaisia unionissa  niin kuin ne ovat jäsenvaltioissakin.

38. Eurooppa-neuvosto katsoo, että Agenda 2000:een sisältyvät komission ehdotukset ovat
asianmukainen perusta, jolta neuvotteluja voidaan jatkaa unionin politiikkoja ja
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen pääsemiseksi. Se kehottaa komissiota tekemään
näitä asioita koskevat ehdotuksensa mahdollisimman pian alustavien keskustelujen ja tässä
esitettyjen yleislinjojen perusteella. Eurooppa-neuvosto toteaa, että komissio aikoo esittää
omien varojen järjestelmän toimivuutta koskevan kertomuksensa viimeistään syksyllä 1998.
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39. Avoimuuteen liittyvistä syistä on tärkeää tehdä selkeä ero tulevan rahoituskehyksen
esittämisessä ja toteuttamisessa unioniin sen nykyisessä kokoonpanossa liittyvien menojen ja
uusille jäsenille liittymistä edeltävään tukeen ja liittymiseen varattujen menojen välillä.

(...)


