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VAKAA, TURVALLINEN, VAPAA JA SOLIDAARINEN,
MAAILMALLE AVOIN EUROOPPA

A. LAAJENTUMINEN

Laajentuminen on Euroopalle sekä poliittinen välttämättömyys että historiallinen tilaisuus.
Takaamalla maanosan vakauden ja turvallisuuden se tarjoaa paitsi jäseniksi pyrkiville valtioille myös
unionin nykyisille jäsenille uusia taloudellisen kasvun ja yleisen hyvinvoinnin näkymiä. Laajentumisen
on vahvistettava Euroopan rakentamista kunnioittamalla yhteisön säännöstöä, johon sisältyvät
yhteiset politiikat.

Tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvosto on ottanut huomioon komission antamat raportit
laajentumisen vaikutuksista Euroopan unionin politiikkaan, maataloutta koskeviin vaihtoehtoisiin
toimintasuunnitelmiin sekä assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittymistä koskevien
valmistautumissuunnitelmien kehittymiseen.

Se ottaa huomioon neuvoston raportin suhteista vuoden 1995 jälkipuoliskolla  assosioituneihin KIE-
maihin (liite 6).

Cannesissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston tekemien päätösten tukemalla PHARE-ohjelmalla
sekä Euroopan Investointipankin toimien jatkamisella mahdollistetaan liittymisen valmisteluun
tähtäävien pyrkimysten kokonaisvaltainen voimistaminen.

Se toistaa, että neuvottelut Maltan ja Kyproksen liittymisestä unioniin alkavat komission ehdotusten
perusteella puolen vuoden päästä vuoden 1996 hallitustenvälisen konferenssin päättymisestä sen
tulokset huomioon ottaen. Eurooppa-neuvoston on tyytyväinen näiden kahden maan kanssa tämän
vuoden heinäkuussa aloitetusta jäsennellystä vuoropuhelusta osana liittymistä edeltävää strategiaa.

Se vahvistaa myös tarpeen valmistella laajentumisen hyvin Kööpenhaminassa vahvistettujen
arviointiperusteiden perusteella ja Essenissä määritellyn liittymistä koskevan
valmistautumissuunnitelman mukaisesti Keski- ja Itä-Euroopan maiden osalta. Tätä suunnitelmaa
on vahvistettava sellaisten edellytysten luomiseksi, jotka mahdollistavat näiden valtioiden asteittaisen
ja yhtenäisen integroitumisen erityisesti markkinatalouden kehityksen,niiden hallinnollisten
rakenteiden mukauttamisen sekä vakaan taloudellisen ja rahataloudellisen ympäristön luomisen
avulla.
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Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota arvioimaan tarkemmin laajentumisen vaikutuksia yhteisön
politiikkaan, erityisesti maatalous- ja rakennepolitiikan osalta. Eurooppa-neuvosto jatkaa asian
tarkastelua seuraavissa kokouksissaan komission sille toimittamien raporttien pohjalta.

Se kehottaa komissiota jatkamaan aktiivisesti tähän mennessä jätettyjä jäsenyyshakemuksia
koskevien lausuntojensa valmistelua, jotta se voisi toimittaa ne neuvostolle mahdollisimman pian
hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä, sekä aloittamaan laajentumista koskevan yhteenvedon
laatimisen. Tämä menettely varmistaa, että kaikki jäsenyyttä hakeneet valtiot tasapuolisen kohtelun.

Lisäksi se kehottaa komissiota aloittamaan mahdollisimman nopeasti Euroopan unionin
rahoitusjärjestelmän perusteellisen analyysin, jotta se pystyisi toimittamaan heti hallitustenvälisen
konferenssin päätyttyä tiedonannon, jossa käsitellään unionin tulevia rahoituspuitteita 31. joulukuuta
1999 lähtien laajentumisnäkymät huomioon ottaen. 

Hallitustenvälisen konferenssin päätyttyä sen tulokset ja komission edellä mainitut lausunnot ja
raportit huomioon ottaen neuvosto tekee mahdollisimman pian tarpeelliset päätökset
jäsenneuvottelujen aloittamiseksi.

Eurooppa-neuvosto pyrkii siihen, että neuvottelujen alkuvaihe osuisi yhteen Kyproksen ja Maltan
kanssa käytävien neuvottelujen aloittamisen kanssa.
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