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1.  Euroopan parlamentin osallistuminen 
 
1.1  Johdanto 
 
Euroopan parlamentti pitää unionin viidettä laajentumista sitten vuoden 1972 ennen 
näkemättömän poliittisen ja historiallisen ulottuvuutensa vuoksi ainutkertaisena tehtävänä, joka 
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http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/default_en.htm#annexes
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antaa mahdollisuuden edistää mantereen yhdentymistä rauhanomaisin keinoin. Puhuessaan 
Euroopan parlamentin jäsenille ja kaikkien ehdokasvaltioiden kansallisten parlamenttien 
jäsenille Strasbourgissa marraskuussa 2002 pidetyssä historiallisessa laajentumiskeskustelussa 
Euroopan parlamentin puhemies Pat Cox totesi, että "Euroopan unionin laajentuminen on 
tämänhetkinen tärkein poliittinen tavoitteemme, ja se on hallinnut suurelta osin parlamentin työtä 
ja puhemiehen työtäni viime tammikuulta lähtien." 
 
Joulukuussa 1997 Luxemburgin Eurooppa-neuvosto päätti käynnistää laajentumisprosessin ja 
aloittaa neuvottelut kuuden ehdokasvaltion kanssa. Liittymisneuvottelut Unkarin, Puolan, Viron, 
Tšekin tasavallan, Slovenian ja Kyproksen kanssa aloitettiin 31. maaliskuuta 1998. Helsingin 
Eurooppa-neuvostossa 12. joulukuuta 1999 jäsenvaltiot päättivät aloittaa neuvottelut Romanian, 
Slovakian tasavallan, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa. Neuvottelut näiden maiden 
kanssa aloitettiin 15. helmikuuta 2000. Samassa yhteydessä Turkki hyväksyttiin vihdoin 
ehdokasvaltioksi, mutta päivämäärää neuvottelujen aloittamiseksi ei asetettu. Kööpenhaminan 
Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2002 kymmenen kahdestatoista ehdokasvaltiosta sai unionin 
kanssa käydyt liittymisneuvottelut päätökseen, ja niistä on määrä tulla jäsenvaltioita 
1. toukokuuta 2004. 
 
Vaikka Euroopan parlamentti ei ole neuvottelujen osapuoli ja vaikka parlamentin tärkein 
virallinen tehtävä on antaa puoltava lausunto ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista, 
parlamentti on osallistunut laajentumisprosessiin laajalti. Euroopan parlamentti vaati jo vuonna 
1997 antamissaan päätöslauselmissa komission tiedonannosta "Agenda 2000: kohti vahvempaa 
ja laajempaa unionia" sekä Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätelmistä kaikenkattavan 
laajentumisstrategian laatimista, johon kaikki liittymisprosessin ehdokasvaltiot osallistuisivat. 
Tämä oli välttämätöntä kielteisten sivuvaikutusten välttämiseksi tietyissä ehdokasvaltioissa. 
Parlamentti katsoi, että jokaisen maan tilanne arvioitaisiin sen mukaan, miten maa edistyisi 
neuvotteluissa, ja että joustava laajentumisprosessi olisi mahdollinen, kun neuvotteluissa 
edettäisiin jokaiselle maalle sopivassa tahdissa. 
 
Euroopan parlamentti toivoi Helsingissä 10. ja 11. joulukuuta 1999 pidettävän Eurooppa-
neuvoston kokouksen valmistelua koskevassa päätöslauselmassaan, että neuvosto hyväksyisi 
komission ehdotukset liittymisneuvottelujen aloittamisesta vuonna 2000 kaikkien niiden jäljellä 
olevien ehdokasvaltioiden kanssa, jotka täyttävät Kööpenhaminassa asetetut poliittiset kriteerit. 
Parlamentti pyysi Eurooppa-neuvostoa "lopettamaan jäsenyyttä hakeneiden maiden 
epäoikeudenmukaisen jakamisen kahteen eri luokkaan, hyväksymään komission 
13. lokakuuta 1999 antamat suositukset saattamalla politiikkansa parlamentin niin kutsutun 
regattamallin mukaiseksi avaamalla mahdollisuuden täysin joustavalle ja moninopeuksiselle 
liittymisprosessille, joka perustuu yksinomaan ansioihin". 
 
Euroopan parlamentti ehdotti myös 4. lokakuuta 2000 antamassaan laajentumista koskevassa 
päätöslauselmassa, että "EU:n toimielimet, jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot, joiden kanssa on 
aloitettu neuvottelut, tekevät kaikkensa varmistaakseen, että Euroopan parlamentti voi antaa 
puoltavan lausunnon ensimmäisistä liittymissopimuksista ennen vuoden 2004 Euroopan 
parlamentin vaaleja, jotta kyseiset valtiot voivat osallistua näihin vaaleihin". Lokakuusta 2000 
lähtien parlamentti on järjestänyt vuosittain keskustelun laajentumisesta ulkoasioiden, 
ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan laatimien 
mietintöjen sekä asiantuntijavaliokuntien antamien lausuntojen pohjalta. Parlamentti on 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/debatsL5?LEVEL=TOC2&CHAP=2&FILE=20021119FI&LANGUE=FI
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/fi/sp0032.htm
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=3&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=041297&DATEF=971204&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Agenda%202000|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=8&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=181297&DATEF=971218&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@97|Find@Luxembourg|FILE@BIBLIO97|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=021299&DATEF=991202&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@99|Find@helsinki|FILE@BIBLIO99|PLAGE@1&LANGUE=FI
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hyväksynyt säännöllisesti päätöslauselmia ehdokasvaltioiden edistymisestä sekä Eurooppa-
neuvoston kokouksista. 
 
1.2  Euroopan parlamentin laajentumista käsittelevät elimet 
 
Neuvotteluissa Euroopan parlamentilla on tärkeä seurantarooli uusien jäsenvaltioiden 
liittymiseen saakka. Euroopan parlamentissa laajentumiseen liittyvien töiden koordinoinnista 
sekä parlamentin hyväksymien kantojen ja sen asiantuntija- ja sekavaliokuntien toiminnan 
välisen yhdenmukaisuuden varmistamisesta vastaa ulkoasiain valiokunta. 
 
Parlamentin merkittävin valta laajentumisen yhteydessä on antaa puoltava lausunto (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 49 artikla), ennen kuin yksikään maa voi liittyä Euroopan unioniin. 
Tätä valtaansa parlamentti voi käyttää vasta loppuvaiheessa, kun neuvottelut on saatu 
päätökseen. On kuitenkin ollut muiden toimielinten edun mukaista ottaa huomioon tämä 
parlamentin keskeinen rooli ja varmistaa parlamentin osallistuminen alusta saakka. Parlamentilla 
on merkittävä rooli myös laajentumisen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, sillä parlamentti 
on toinen Euroopan unionin budjettivallan käyttäjistä. 
 
Sen lisäksi että Euroopan parlamentti on antanut päätöslauselmia laajentumisprosessista, 
ehdokasvaltioiden edistymisestä sekä Eurooppa-neuvoston valmisteluista ja päätelmistä, se on 
osallistunut laajentumisprosessiin seuraavissa yhteyksissä: 
● kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Euroopan parlamentin puhemiehen ja ehdokasmaiden 

parlamenttien puhemiesten välinen konferenssi; puhemiehen muu laajentumisen liittyvä 
toiminta; 

● ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan 
valiokunnan työ 

● Euroopan parlamentista ja kaikista ehdokasvaltioista koostuvien sekavaliokuntien työ 
● asiantuntijavaliokuntien työ 
● kansallisten parlamenttien kanssa ylläpidettäviin suhteisiin kuuluva säännöllinen 

yhteistyö ehdokasvaltioiden parlamenttien kanssa. 
 

1.2.1  Euroopan parlamentin puhemiehen ja laajentumisprosessiin osallistuvien maiden 
parlamenttien puhemiesten väliset kokoukset 

 
Kokouksia on järjestetty kahdesti vuodessa vuodesta 1995 lähtien. Neljästoista kokous 
järjestettiin 26. marraskuuta 2002 Brysselissä. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että 
laajentuminen on Euroopan unionin toimielinten, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden suurin 
poliittinen haaste. Osallistujat totesivat uskovansa, että laajentuminen edistää sekä todellisesti 
että symbolisesti maailmanrauhaa, turvallisuutta ja hyvinvointia aikakautena, jota leimaavat 
suuret kansainväliset jännitteet. Ottaen huomioon järjestelyt, joilla unioniin liittyvien maiden 
tarkkailijat otettaisiin vastaan Euroopan parlamentissa liittymissopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen, osallistujat olivat tyytyväisiä tähän seuraavaan askeleeseen, joka vahvistaa parlamenttien 
keskeistä roolia suhteessa yleiseen mielipiteeseen laajentumisprosessin lopullisessa ja 
ratkaisevassa vaiheessa. 
 
Euroopan parlamentin puhemiehen muut tehtävät 
 

http://www.europarl.eu.int/committees/home_fi.htm
http://www.europarl.eu.int/delegations/europe/jpc/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/pdf/statement_26_11_02_en.pdf
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Puhemies on ottanut vastaan Brysselissä ja Strasbourgissa ehdokasvaltioiden parlamenttien 
puhemiehiä, valiokuntien puheenjohtajia, ministereitä, pääministereitä ja valtionpäämiehiä. Sen 
lisäksi hän on jatkanut tiivistä vierailuohjelmaansa ehdokasvaltioihin vuonna 2002. 
 
1.2.2  Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan 

valiokunta 
 
Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnalla 
on poliittinen vastuu toimielimen laajentumista koskevasta työstä. Ulkoasiain valiokunta on 
nimennyt jokaiselle kolmelletoista ehdokasmaalle esittelijän ja yleisesittelijän. Vuonna 2002 
valiokunta seurasi edellisen vuoden esimerkkiä ja järjesti keskusteluja jokaisen ehdokasvaltion ja 
komission pääneuvottelijoiden välillä valmistellessaan kesäkuun ja marraskuun täysistunnoissa 
vuonna 2002 hyväksyttyjä mietintöjä laajentumisneuvotteluista. Laajentumisesta vastaava 
komission jäsen Verheugen tiedotti valiokunnalle säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. 
 
1.2.3  Sekavaliokunnat  
 
Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti ehdokasvaltioiden kollegojaan 
sekavaliokunnissa. Kyseisistä maista vastaavat ulkoasiain valiokunnan esittelijät osallistuvat 
kokouksiin, ja vuonna 2000 tämä mahdollisuus laajennettiin koskemaan myös 
asiantuntijavaliokuntien lausuntojen valmistelijoita. Sekavaliokunnan kokous järjestetään kaksi 
kertaa vuodessa kaikkien kahdenkeskisiin suhteisiin liittyvien näkökohtien parlamentaarisen 
valvonnan suorittamiseksi ja liittymisvalmisteluissa ja -neuvotteluissa saavutetun edistymisen 
yksityiskohtaiseksi tarkastelemiseksi. Jokaisessa sekavaliokunnan kokouksessa laaditaan yhteiset 
julistukset ja suositukset, joista ilmenee saavutettu edistys ja sitoumukset tuleviin toimiin. 
 
1.2.4  Asiantuntijavaliokunnat 
 
Asiantuntijavaliokunnat ovat nimenneet keskuudestaan jäseniä, jotka seuraavat laajentumiseen 
liittyviä asioita aloittain. Niiden lausunnot on liitetty laajentumista koskeviin päätöslauselmiin. 
Kun neuvotteluissa edettiin käsittelemään vaikeampia lukuja, eri Euroopan parlamentin 
asiantuntijavaliokunnat alkoivat seurata yhä tarkemmin neuvotteluprosessin etenemistä niiden 
vastuulle kuuluvilla aloilla sekä ehdokasmaiden hallinnollista kykyä panna yhteisön säännöstö 
täytäntöön. Monet valiokunnat ovat lähettäneet valtuuskuntia tiedonhakumatkoille useisiin 
ehdokasvaltioihin ja järjestäneet kuulemistilaisuuksia erityisistä aiheista. 
 

http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_fi.htm
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1.2.5  Yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa 
 
Euroopan parlamentin pääsihteeristössä kansallisten parlamenttien kanssa työskentelystä 
vastuussa oleva jaosto tekee säännöllisesti yhteistyötä ehdokasvaltioiden kollegoidensa kanssa. 
Sen tehtäviin kuuluu ennen kaikkea 
● kaksi kertaa vuodessa järjestettävän Cosac-kokouksen, valmistelevien troikan kokousten 

ja mahdollisten tulevien Cosac-työryhmien kokousten valmistelu ja seuranta sekä 
Euroopan parlamentin valtuuskunnan (johon kuuluu kuusi Euroopan parlamentin 
jäsentä, kaksi varapuheenjohtajaa ja ainakin yhden valiokunnan puheenjohtaja) 
avustaminen 

● Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden sekä ehdokasvaltioiden kansallisten 
parlamenttien pääsihteeristöjen välisten kokousten valmistelu ja seuranta 

● yhteydenpito jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden parlamenttien sihteeristöihin, mukaan 
lukien ehdokasvaltioiden parlamenttien jäsenille ja virkamiehille tarkoitetut vuotuiset 
yhdistetyt seminaariohjelmat. 

 
1.3 Euroopan parlamentin toimet vuosina 2001 ja 2002 
 
Euroopan parlamentin toiminta laajentumisen alalla siirtyi uuteen vaiheeseen vuonna 2000, kun 
neuvottelujen tahti kiristyi. Parlamentin ensisijaiseksi tehtäväksi tuli neuvotteluprosessin tarkka 
seuranta. Ensimmäinen vuosittaisista laajentumiskeskusteluista pidettiin lokakuussa 2000, minkä 
jälkeen hyväksyttiin päätöslauselmat laajentumisesta ja ehdokasvaltioiden edistymisestä. Toinen 
laajentumiskeskustelu pidettiin syyskuussa 2001. Tapahtumien vauhdin kiihtyessä neuvottelujen 
loppuvaiheessa parlamentin toiminta vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla tiivistyi entisestään 
ja huipentui kesäkuun täysistunnossa pidettyyn kattavaan laajentumiskeskusteluun, jonka jälkeen 
hyväksyttiin ulkoasiainvaliokunnan ja asiantuntijavaliokuntien mietintöjen pohjalta laaditut 
päätöslauselmat neuvottelujen edistymisestä, laajentumisen rahoitusvaikutuksista, raja-alueista, 
LVRV:stä ja SAPARD:ista sekä maataloudesta. 
 
Uusin päätöslauselma ehdokasmaiden edistymisestä jäsenyyttä kohti hyväksyttiin 
20. marraskuuta 2002, kun oli käyty historiallinen keskustelu ehdokasmaiden kansallisten 
parlamenttien jäsenten kanssa. Päätöslauselmassa parlamentti pitää myönteisenä, että 
liittymisneuvottelut ovat edenneet hyvin kaikkien kymmenen ehdokasmaan kanssa, ja tukee 
kaikin keinoin toimia, joilla pyritään saattamaan vielä avoimina olevien, kaikkein vaikeimpien 
neuvottelulukujen käsittely päätökseen kaikkien kymmenen maan kanssa mahdollisimman pian. 
Parlamentti pitää samoin myönteisenä ehdotusta liittymistä edeltävän tuen lisäämisestä 
ehdokasmaille, jotka eivät kykene liittymään unioniin laajentumisen ensimmäisessä vaiheessa. 
 
19. joulukuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa Kööpenhaminassa pidetyn Eurooppa-
neuvoston kokouksen tuloksista parlamentti pitää liittymisneuvottelujen saattamista päätökseen 
kymmenen ehdokasmaan kanssa historiallisena virstanpylväänä. Parlamentti totesi demokratian, 
vapauden ja rauhan voimien saaneen näissä maissa voiton. Parlamentti muistutti kuitenkin, että 
yhteisön säännöstön eräiden näkökohtien ja uusien jäsenvaltioiden tekemien sitoumusten 
täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa ja että parlamentin on annettava hyväksyntänsä 
jokaisen ehdokasvaltion jäsenyydelle. Ennakoiden tulevaa parlamentti korosti tarvetta välttää 
uusia Eurooppaa jakavia raja-aitoja sekä edistää rauhaa ja vakautta unionin uusien rajojen 
ulkopuolella ja niiden sisällä. Näin ollen parlamentti piti myönteisenä tukea Länsi-Balkanin 
maiden pyrkimyksille lähentyä unionia lopullisena tavoitteena jäsenyys. 

http://www.europarl.eu.int/natparl/members/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=10&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@state%20of%20the%20enlargement%20negotiations|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=11&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@financial%20impact%20of%20enlargement|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=12&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@border%20regions|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@ISPA|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@sapard|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=15&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@agriculture|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021120&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=21&SDOCTA=1&Type_Doc=FIRST&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021219&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=13&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=021219&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=13&SDOCTA=6&Type_Doc=FIRST&LANGUE=FI
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2.  Laajentumisprosessi 
 
2.1  Tärkeimmät päätökset 
 
Viides laajentuminen muuttaa kuvaa Euroopasta ja vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin 
toimielimiin ja politiikkoihin. Tehokasta ja uskottavaa laajentumisprosessia on jatkettava koko 
Euroopan mantereen vakauden ja vaurauden ylläpitämiseksi. Liittymispäivämäärää päätettäessä 
ensisijaisena periaatteena pidettiin näin ollen ehdokasvaltioiden riittävää valmiutta. 
Ehdokasvaltioiden tulee hyväksyä Euroopan unionin perustamissopimuksiin kirjatut arvot ja 
tavoitteet. Kööpenhaminassa joulukuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymien 
poliittisten kriteereiden eli niin kutsuttujen Kööpenhaminan kriteereiden noudattaminen on 
unioniin liittymisen lähtökohta. Lisäksi on täytettävä liittymistä koskevat edellytykset eli 
institutionaalinen vakaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, toimiva markkinatalous ja kyky 
vastata markkinavoimien kilpailusta aiheutuvaan paineeseen sekä talous- ja rahaliiton asettamiin 
velvollisuuksiin yhteisön säännöstön mukaisesti.s 
 
Liittymis- ja neuvotteluprosessin aloittamisesta päätti Luxemburgissa joulukuussa 1997 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Neuvottelut Tšekin tasavallan, Kyproksen, Viron, Unkarin, 
Puolan ja Slovenian kanssa aloitettiin 31. maaliskuuta 1998. Maaliskuussa 1999 Berliinin 
Eurooppa-neuvosto määritteli selkeän kehyksen laajentumisen rahoitusnäkökohdille 
vuoteen 2006 saakka. 
 
Maaliskuussa 1999 Berliinin Eurooppa-neuvosto määritteli selkeän kehyksen laajentumisen 
rahoitusnäkökohdille vuosiksi 2002–2006 olettaen, että uusien jäsenvaltioiden liittyminen alkaisi 
vuonna 2002. 
 
Joulukuussa 1999 Helsingin Eurooppa-neuvosto päätti aloittaa neuvottelut myös Bulgarian, 
Latvian, Liettuan, Maltan, Romanian ja Slovakian kanssa helmikuussa 2000. Samassa 
yhteydessä sovittiin ehdokasvaltioihin sovellettavasta eriyttämisperiaatteesta sekä 
mahdollisuudesta kuroa syntyneet erot kiinni. Turkki hyväksyttiin täydet oikeudet ja 
velvollisuudet omaavaksi ehdokasvaltioksi ja sen oikeus osallistua liittymisprosessiin 
tunnustettiin, mutta päätöstä neuvottelujen aloittamisesta ei vielä tehty. 
 
Kesäkuussa 2000 Feiran Eurooppa-neuvosto korosti, että on tärkeää seurata ehdokasvaltioiden 
antamia sitoumuksia. 
 
Nizzan Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2000 komission esittämän strategia-asiakirjan 
sekä edistyneimpien ehdokasvaltioiden jäsenyyden tavoitehetkeksi vuoden 2004. Se vaati, ettei 
laajenemisprosessin etenemiselle aseteta uusia esteitä, ja hyväksyi jälleen ehdokasvaltioiden 
eriyttämisperiaatteen ja periaatteen, jonka mukaan syntyneet erot on mahdollista kuroa kiinni. 
Komission ehdottama etenemissuunnitelma vahvistettiin seuraaviksi 18 kuukaudeksi. 
Neuvoston mielestä etenemissuunnitelma helpottaisi neuvottelujen jatkamista ottaen huomioon, 
että parhaiten valmistautuneilla valtioilla säilyy mahdollisuus edetä nopeammin. Neuvosto 
vahvisti uudelleen myös Euroopan parlamentin kannan, jonka mukaan valmistautuneimpien 
ehdokasvaltioiden tulisi voida osallistua vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleihin. Lisäksi 
määriteltiin laajentumisen kannalta välttämättömän toimielinuudistuksen kehykset. 
 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/lux_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/ber_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/hel_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/feira_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_fi.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/pdf/strat_fi.pdf
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Joulukuussa 2001 Laekenin Eurooppa-neuvosto vahvisti, että laajentumisprosessi oli 
peruuttamaton. Unionin tarkoituksena oli saattaa neuvottelut menestyksekkäästi päätökseen 
vuoden 2002 loppuun mennessä niiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka ovat valmiina. 
Eurooppa-neuvosto kehotti ehdokasvaltioita jatkamaan aktiivisia pyrkimyksiään etenkin 
hallinnollisen ja oikeudellisen kapasiteetin saattamiseksi tarvittavalle tasolle. 
 
Kesäkuussa 2002 Sevillan Eurooppa-neuvosto vahvisti Euroopan unionin tarkoituksen saattaa 
neuvottelut päätökseen kymmenen ehdokasvaltion kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä, jos 
kyseiset valtiot olisivat valmiita, jotta liittymissopimus voitaisiin allekirjoittaa keväällä 2003. 
Joulukuussa 2002 Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto saattoi neuvottelut päätökseen 
kymmenen ehdokasvaltion kanssa ja päätti lisätä rahoitusapua tukeakseen muita ehdokasvaltioita 
näiden ponnisteluissa. 
 
2.2.  Liittymisprosessin toimijat 
 
2.2.1.  15 jäsenvaltiota 
 
Jäsenvaltiot edustavat liittymisneuvotteluissa Euroopan unionia. Ministerineuvoston 
puheenjohtajavaltio esittää jäsenvaltioiden ja neuvottelukierrosten puheenjohtajien hyväksymät 
ministeritason tai heidän edustajiensa neuvottelutavoitteet. 
 
2.2.2.  Ehdokasvaltiot 
 
Jokainen hakijavaltio, jonka kanssa neuvottelut on aloitettu, laatii kantansa jokaisesta 31:stä 
yhteisön säännöstön luvusta ja käy neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa. Jokainen hakijavaltio on 
nimennyt pääneuvottelijan, jonka tukena toimii asiantuntijaryhmä. 
 
2.2.3. Euroopan komissio 
 
Euroopan komissio laatii arvion jokaisesta hakijavaltiosta, ohjaa neuvotteluja ja laatii 
jäsenvaltioille neuvottelutavoiteluonnoksia. Lisäksi se seuraa ehdokasvaltioiden edistymistä ja 
tarkistaa, että neuvotteluissa sovittuja sitoumuksia noudatetaan käytännössä. Neuvosto on 
pyytänyt komissiota laatimaan yksityiskohtaisen vuotuisen arvion ehdokasvaltioiden 
edistymisestä liittymiskriteerien täyttämisessä eli määräaikaiskertomukset. 
 
2.2.4.  Euroopan parlamentti 
 
Parlamentilla on merkittävä tehtävä laajentumisprosessissa, sillä sen on annettava puoltava 
lausuntonsa liittymisen lopullisista ehdoista, ennen kuin liittymissopimus voidaan allekirjoittaa 
ja ratifioida. Parlamentti onkin siksi seurannut neuvotteluja tiiviisti, ja komissio tiedottaa 
parlamentille kaikista liittymisneuvotteluihin liittyvistä ratkaisevista vaiheista. Euroopan 
parlamentin ja komission välinen yhteistyö perustuu Euroopan parlamentin ja komission välisiä 
suhteita koskevaan puitesopimukseen, jonka näiden toimielinten puhemies ja puheenjohtaja 
allekirjoittivat 5. heinäkuuta 2000. Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli myös 
laajentumisen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä, sillä parlamentti on toinen budjettivallan 
käyttäjistä. Parlamentti on painottanut erityisesti sitä, että sopimus uusista rahoitusnäkymistä 
vuoden 2006 jälkeiselle ajanjaksolle edellyttää sen antamaan hyväksyntää. 
 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/laeken_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/sevilla_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=FI
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=FI
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2.2.5.  Jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit 
 
Jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden kansallisten parlamenttien on ratifioitava tulevien 
jäsenvaltioiden kanssa tehty liittymissopimus sitten, kun sopimus on allekirjoitettu Euroopan 
parlamentin puoltavan lausunnon ja neuvoston antaman hyväksynnän jälkeen. 
 
2.3  Liittymisprosessi 
 
2.3.1.  Liittymisstrategia 
 
Liittymisstrategian tavoitteena on tukea jokaista liittymiseen valmistautuvaa ehdokasvaltiota sen 
erityisten tarpeiden mukaisesti. Tällä tavoin Euroopan unioni ohjaa tuen tarkkoihin komission ja 
ehdokasvaltioiden määrittelemiin ensisijaisiin kohteisiin. Liittymisstrategian tärkeimpiä välineitä 
ovat Eurooppa-sopimukset, liittymiskumppanuudet, yhteisön säännöstön hyväksymistä koskevat 
kansalliset ohjelmat ja liittymistä valmistelevat tukivälineet (Phare, LVRV ja SAPARD sekä 
Pharen rahoittamat toimintasuunnitelmat riittävän hallinnollisen ja oikeudellisen kapasiteetin 
luomiseksi valtakunnalliselle ja paikalliselle tasolle). Lisäksi ehdokasvaltiot ovat jo mukana 
useissa Euroopan unionin ohjelmissa. 
 
2.3.2.  Säännöstön tarkastelu 
 
Tämä komission ohjaama vaihe edeltää varsinaisia neuvotteluja. Sen avulla voidaan ensinnäkin 
selvittää yhteisön säännöstö (Euroopan unionin lainsäädännön runko) hakijavaltioille useissa 
monenvälisissä ja edelleen kahdenvälisissä kokouksissa. Lisäksi varmistetaan, että 
ehdokasvaltiot hyväksyvät yhteisön säännöstön ja ovat valmiita soveltamaan sitä. Se antaa myös 
mahdollisuuden määrittää neuvotteluissa mahdollisesti esiin tulevat ongelmat.  
 
2.3.3.  Neuvottelut 
 
Kun säännöstön tarkasteluvaihe on päättynyt, ehdokasvaltioiden on esitettävä 
neuvottelutavoitteensa. Tämän jälkeen komissio laatii luonnoksen yhteisestä kannasta ja 
toimittaa sen neuvostolle, joka hyväksyy yhteisen kannan yksimielisesti sekä päättää 
yksimielisesti neuvotteluluvun aloittamisesta. Yhteistä kantaa voidaan muuttaa neuvottelujen 
edistyessä, mikäli ehdokasvaltiot antavat uutta tietoa tai päättävät perua siirtymäkautta koskevan 
pyyntönsä. Myös luvun käsittelyn päättämisestä toistaiseksi tulee tehdä yksimielinen päätös. 
Euroopan unioni voi avata uudelleen "toistaiseksi päätetyn" luvun käsittelyn uuden säännöstön 
tarkastelun ja liittymisneuvotteluihin liittämisen perusteella tai jos ehdokasvaltio ei ole 
noudattanut tietyllä alalla antamiaan sitoumuksia. 
 
Hallitustenvälisinä konferensseina järjestetyissä neuvotteluissa keskitytään ehtoihin, joiden 
mukaan ehdokasvaltiot hyväksyvät, panevat täytäntöön ja noudattavat yhteisön säännöstöä. 
Samalla sovitaan mahdollisista siirtymäjärjestelyistä, joiden laajuudelle ja kestolle tulee asettaa 
rajat. Neuvotteluissa kaikki ehdokasvaltiot arvioidaan eriyttämisperiaatteen mukaisesti maan 
omien ansioiden perusteella. Periaatetta sovelletaan eri lukujen aloitusvaiheessa sekä 
neuvottelujen edistyessä. Mikäli neuvotteluprosessiin myöhemmin liittyvät ehdokasvaltiot ovat 
edistyneet valmisteluissaan riittävästi, niille annetaan mahdollisuus tavoittaa neuvottelut 
aikaisemmin aloittaneet valtiot. 
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Neuvottelujen on edistyttävä sitä mukaa, kun yhteisön säännöstö liitetään osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja valtio omaksuu ja panee sen täytäntöön. Neuvottelutahti riippuu jokaisen 
ehdokasvaltion valmiustasosta ja ratkaistavien kysymysten monimutkaisuudesta. Komission 
vaatimus, jonka mukaan ehdokasvaltioilla on oltava asianmukainen hallinnollinen valmius ja 
niiden on kyettävä toteuttamaan realistinen lainsäädäntöohjelma ja noudattamaan sitä, on paras 
ja ainoa keino nopeuttaa neuvotteluja vaarantamatta laajentumisprosessin laatua. Tämän 
näkökohdan vahvistamiseksi komissio ilmoitti vuoden 2001 strategia-asiakirjassaan, että se 
käynnistäisi toimintasuunnitelman, jolla lujitettaisiin kaikkien ehdokasvaltioiden hallinnollista ja 
oikeudellista kapasiteettia, ja että se varaisi tarkoitukseen 250 miljoonaa euroa vuosittaisen 
Phare-rahoituksen lisäksi. Komissio ilmoitti toimintasuunnitelmista ja tehostetusta 
seurantaprosessista Sevillan Eurooppa-neuvostolle (KOM(2002) 256 lopullinen). Lisäksi 
komissio antaa neuvostolle ja parlamentille yksityiskohtaisen seurantakertomuksen kuusi 
kuukautta ennen ehdotettua uusien jäsenvaltioiden liittymispäivämäärää. 
 
2.3.4.  Siirtymäkaudet 
 
Euroopan unioni esitteli ehdokasvaltioille neuvottelujen alkaessa yleisen kannan, jonka mukaan 
siirtymätoimenpiteiden kesto ja laajuus on rajattava ja toimenpiteet on toteutettava sellaisen 
suunnitelman mukaisesti, jossa on selkeät vaiheet yhteisön säännöstön soveltamista varten. 
Komission mukaan Euroopan unionin on varmistettava ennen kaikkea, että ehdokasvaltiot 
hyväksyvät täysimääräisesti Euroopan unionin sisämarkkinoita koskevan säännöstön. 
Samanaikaisesti siirtymäkaudet tulisi ottaa käyttöön sellaisilla vaikeilla aloilla, kuten ympäristö, 
jotka vaativat laajoja sijoituksia ennen kuin ehdokasvaltiot voivat täysin hyväksyä ja panna 
täytäntöön yhteisön säännöstön. 
 
Komissio arvioi ehdokasvaltioiden pyynnöt näiden kriteerien perusteella tapauskohtaisesti ottaen 
huomioon ehdokasvaltion pyrkimykset sekä pyynnön mahdollisen vaikutuksen Euroopan 
unionin toimintaan ja muiden ehdokasvaltioiden pyrkimykset. 
 
2.4  Viimeaikainen edistyminen ja tulevaisuuden näkymät 
 
Joulukuussa 2000 kokoontunut Nizzan Eurooppa-neuvosto määritteli laajentumisessa vaaditut 
toimielinten uudistamisen kehykset ja kannatti etenemissuunnitelmaa, joka on ohjannut prosessia 
viimeisten kahden vuoden ajan. Ruotsin ja Belgian puheenjohtajuuskausien aikana saavutetun 
edistymisen jälkeen neuvotteluissa alettiin käsitellä vuonna 2002 kaikkein vaikeimpia lukuja eli 
maataloutta ja rahoitusta. Espanjan puheenjohtajuuskauden päättyessä kesäkuussa 2002 oli 
avattu 30 lukua kaikkien neuvottelevien maiden kanssa Romaniaa lukuun ottamatta. Eräiden 
maiden kanssa oli toistaiseksi päätetty jopa 28 lukua. 
 
Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana (heinäkuu–joulukuu 2002) neuvottelut siirtyivät 
kymmenen maan kanssa lopulliseen vaiheeseen. Nizzan etenemissuunnitelman mukaisesti oli 
hyväksytty yhteiset kannat maataloutta, aluepolitiikkaa, talousarviota ja toimielimiä 
käsittelevistä luvuista. Jäsenvaltioiden oli kuitenkin sovittava vielä lopullisesta rahoituspaketista 
sekä muista kysymyksistä, joita ei käsitelty muissa luvuissa. Lokakuussa 2002 komissio julkaisi 
määräaikaiskertomuksensa ja totesi, että kymmenen maata – Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, 
Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia – täyttävät poliittiset kriteerit, 
pystyvät täyttämään taloudelliset kriteerit ja tulevat täyttämään jäsenyyden velvoitteet 
vuoden 2004 alusta. Näin lokakuussa 2002 kokoontunut Brysselin Eurooppa-neuvosto pystyi 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm#How do the negotiations proceed?
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/sevilla/com2002-256_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_fi.pdf
http://eu2001.se/eu2001/main/
http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=01-01&lang=en&sess=465717893&
http://www.ue2002.es/
http://www.eu2002.dk/main/
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_fi.pdf
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vahvistamaan unionin tarkoituksen päättää neuvottelut kyseisten maiden kanssa Kööpenhaminan 
Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2002 sekä allekirjoittaa liittymissopimus Ateenassa 
huhtikuussa 2003. Jäsenvaltiot pääsivät sovintoon myös maataloustukien rahoituskehyksestä ja 
rakennerahastojen toiminnasta. Nizzan sopimus hyväksyttiin Irlannin toisessa 
kansanäänestyksessä lokakuussa 2002, minkä ansiosta sopimuksen ratifiointi saatiin päätöksen, 
ja sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2003. 
 
Neuvottelut kymmenen ehdokasvaltion kanssa päätettiin Kööpenhaminassa joulukuussa 2002. 
Komissio antoi 19. helmikuuta 2003 myönteisen lausunnon kymmenen vuonna 2004 unioniin 
liittyvän maan liittymishakemuksista ja toimitti parlamentille luonnoksen liittymissopimuksesta. 
Liittymissopimus on määrä allekirjoittaa 16. huhtikuuta 2003, jos Euroopan parlamentti antaa 
puoltavan lausunnon. Sen jälkeen nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden on saatettava ratifiointi 
päätökseen. Suurin osa ehdokasvaltioista on jo vahvistanut kansanäänestyksen päivämäärät. Kun 
ratifiointi on saatu päätökseen, sopimus tulee voimaan 1. toukokuuta 2004, jolloin uudet 
jäsenvaltiot voivat osallistua seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin sekä seuraavaan 
hallitustenväliseen konferenssiin (HVK). Hallitustenväliseen konferenssiin valmistautuakseen 
ehdokasvaltioiden hallitukset ja parlamentit ovat osallistuneet Eurooppa-neuvoston 
joulukuussa 2001 hyväksymän Euroopan unionin tulevaisuudesta annetun Laekenin julistuksen 
mukaisesti perustetun Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan työhön. Kun 
liittymissopimus on allekirjoitettu, uusille jäsenvaltioille annetaan aktiivisten tarkkailijoiden 
asema neuvoston lainsäädäntötyössä, ja kansallisten parlamenttien jäsenistä kootut valtuuskunnat 
osallistuvat tarkkailijoina Euroopan parlamentin työhön. 
 
Neuvottelut jatkuvat Bulgarian ja Romanian kanssa tavoitteena maiden liittyminen unioniin 
vuonna 2007. Komissio on antanut tarkistetut etenemissuunnitelmat, ja liittymistä edeltävää 
tukea on määrä lisätä. Romania ja Bulgaria osallistuvat seuraavaan hallitustenväliseen 
konferenssiin tarkkailijoina. 
 
Joulukuussa 2002 Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto rohkaisi Turkkia jatkamaan voimakkaasti 
uudistuksia. Se päätti myös, että jos joulukuussa 2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää 
komission kertomuksen ja suosituksen pohjalta, että Turkki täyttää Kööpenhaminan poliittiset 
kriteerit, Euroopan unioni avaa viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa. Kypros 
hyväksytään uudeksi jäsenvaltioksi 1. toukokuuta 2004. Eurooppa-neuvosto vahvisti kuitenkin 
pitävänsä selvästi parempana, että unioniin liittyisi yhdistynyt Kypros. Yhdistyneiden 
Kansakuntien pääsihteerin Kofi Annanin johdolla käytyjen neuvottelujen edellisen kierroksen 
viimeisessä istunnossa 10. maaliskuuta 2003 ei kuitenkaan onnistuttu saamaan aikaan sopimusta, 
joten liittymissopimuksen määräysten soveltamista saaren pohjoisosaan lykätään väliaikaisesti. 
 
Kreikan puheenjohtajuuskaudella avattiin 9. tammikuuta 2003 neuvottelut, joiden tarkoituksena 
on liittää kymmenen tulevaa jäsenvaltiota Euroopan talousalueeseen (johon kuuluvat Euroopan 
unionin nykyisten 15 jäsenvaltion lisäksi Liechtenstein, Norja ja Islanti). Tavoitteena on päättää 
neuvottelut ajoissa, jotta sopimus voidaan allekirjoittaa 16. huhtikuuta 2003 samaan aikaan 
Euroopan unionin liittymissopimuksen kanssa. 
 
Puheenjohtajavaltio Kreikka on ottanut laajentumisohjelmaansa mukaan tehostetun yhteistyön 
Länsi-Balkanin alueen maiden kanssa, "jotta edistettäisiin maiden yhdentymistä 
mahdollisimman tiiviisti Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen valtavirtaan, ottaen huomioon 
kyseisten maiden asema mahdollisina EU:n jäsenehdokkaina". Suunnitelmissa on järjestää 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/pdf/2003/com2003_0079fi01.pdf
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_fi.pdf
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=FI&Content=
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/roadmap-br-ro-2002_fi.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_fi.pdf
http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp
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erityinen Balkanin alueen maita sekä vakautus- ja assosiaatioprosessia koskeva huippukokous 
21. kesäkuuta 2003 Salonikassa. Kroatia jätti 21. helmikuuta 2003 virallisen hakemuksen 
Euroopan unioniin liittymisestä ja haluaisi aloittaa neuvottelut vuoden 2004 loppuun mennessä 
tavoitteenaan liittyä Euroopan unioniin samaan aikaan Bulgarian ja Romanian kanssa, eli 
luultavasti vuonna 2007. Kroatia on jo solminut unionin kanssa vakautus- ja 
assosiaatiosopimuksen, kuten on tehnyt (entinen Jugoslavian tasavalta) Makedoniakin. Albania 
toivoo voivansa käynnistää neuvottelut lähitulevaisuudessa tarkoituksenaan solmia vakautus- ja 
assosiaatiosopimus. 
 
Komissio antoi 11. maaliskuuta 2003 tiedonannon nimeltä "Laajempi Eurooppa ja naapuruus: 
uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin". Tiedonannossa tarkastellaan 
laajentuneen unionin mahdollisuuksia vahvistaa suhteitaan itäisiin ja eteläisiin naapureihinsa. 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/cnc/2003/com2003_0104fi01.pdf
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