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UNIONIN LAAJENTUMINEN

Kroatiasta tuli 1. heinäkuuta 2013 Euroopan unionin 28. jäsenvaltio. Kroatian liittyminen,
jota edelsi Romanian ja Bulgarian liittyminen 1. tammikuuta 2007, oli unionin järjestyksessä
kuudes laajentuminen. Neuvotteluja käydään Montenegron, Serbian ja Turkin kanssa. Myös
Albania ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat ehdokasvaltioita. Mahdollisia
ehdokasvaltioita ovat Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklassa määrätään, millä ehdoilla
valtio voi hakea unionin jäsenyyttä.

— SEU:n 2 artiklassa esitetään unionin perustana olevat arvot.

TAVOITTEET

Unionin laajentumispolitiikan päämääränä on koota Euroopan maat yhteisen poliittisen
ja taloudellisen hankkeen taakse. Laajentumista ohjaavat unionin arvot ja tiukat säännöt.
Se on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista tavoista edistää poliittisia, taloudellisia
ja yhteiskunnallisia uudistuksia ja juurruttaa rauha, vakaus ja demokratia Eurooppaan.
Laajentumispolitiikka myös lisää unionin näkyvyyttä globaalissa toimintaympäristössä.

TAUSTA

A. Liittymisehdot
Jokainen Euroopan valtio, joka kunnioittaa jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja ja sitoutuu
edistämään niitä, voi hakea unionin jäsenyyttä (SEU:n 49 artikla). Kööpenhaminan kriteerit
vahvistettiin Kööpenhaminassa vuonna 1993 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.
Ne ovat olennainen osa kaikkien ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden EU-
jäsenyysvalmisteluja. Kriteerit edellyttävät, että valtioilla on
— vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä

vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun

— toimiva markkinatalous ja kyky hallita markkinavoimia ja selviytyä kilpailupaineista
unionissa

— kyky täyttää jäsenyysvelvoitteet ja erityisesti hyväksyä unionin poliittista sekä talous- ja
rahaliittoa koskevat tavoitteet sekä omaksua yhteiset säännöt, normit ja politiikat, joista
unionin säännöstö muodostuu.

Joulukuussa 2006 Eurooppa-neuvosto vahvisti, että ”uusi laajentumista koskeva
yhteisymmärrys” perustuu sitoumusten vahvistamiseen, ehdollisuuteen ja parempaan
tiedottamiseen yhdistettynä EU:n kykyyn ottaa vastaan uusia jäseniä.
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B. Unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä: toimielinjärjestelyt
Laajentumiset olivat merkittävällä sijalla Lissabonin sopimuksen hyväksymiseen johtaneissa
toimielinten neuvotteluissa. Unionin oli mukautettava toimielintensä rakennetta ja
päätöksentekoa uusien jäsenvaltioiden liittymistä silmällä pitäen sekä varmistettava, että
laajentumista ei toteutettaisi tehokkaan ja vastuullisen päätöksenteon kustannuksella.
Lissabonin sopimuksessa tehtiin perinpohjaisia muutoksia unionin tärkeimpien toimielinten
kokoonpanoon ja työskentelyyn. Osa muutoksista johtui tarpeesta vahvistaa pysyvät säännöt,
joita ei tarvitse muuttaa joka laajentumiskierroksella.
C. Prosessi
Maa, joka haluaa liittyä unioniin, osoittaa hakemuksen neuvostolle, joka pyytää komissiolta
lausunnon. Hakemuksesta ilmoitetaan Euroopan parlamentille. Jos komission lausunto on
myönteinen, Eurooppa-neuvosto voi yksimielisesti päättää myöntää maalle ehdokasvaltion
aseman. Neuvosto päättää komission suosituksen perusteella yksimielisesti, aloitetaanko
liittymisneuvottelut. Unionin säännöstö eli lainsäädäntö on jaettu politiikanaloittain yli
30 lukuun. Ennen varsinaisten neuvottelujen aloittamista komissio antaa selvityksen kustakin
luvusta. Neuvosto päättää komission suosituksen perusteella yksimielisesti kunkin uuden
neuvotteluluvun kohdalla, aloitetaanko sitä koskevat neuvottelut. Kun edistymistä pidetään
tyydyttävänä, komissio voi suosittaa neuvotteluluvun käsittelyn ”päättämistä toistaiseksi”.
Neuvosto tekee tällöinkin päätöksensä yksimielisesti. Kun neuvottelut on saatu päätökseen
kaikista luvuista, sovitut ehdot – sekä mahdolliset suojalausekkeet ja siirtymäjärjestelyt
– kirjataan EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion väliseen liittymissopimukseen.
Liittymissopimuksen allekirjoittamiseen tarvitaan parlamentin hyväksyntä ja neuvoston
yksimielinen suostumus. Sitten sopimusvaltiot ratifioivat liittymissopimuksen valtiosääntönsä
vaatimusten mukaisesti (eli sopimus ratifioidaan maan parlamentissa tai kansanäänestyksessä).

TÄHÄNASTISET LAAJENTUMISET

Maa Jäsenyyden
alkamisvuosi Erityispiirteitä

Belgia
Ranska
Saksa
Italia
Luxemburg
Alankomaat

1958 Rooman sopimuksen (1957) alkuperäiset
allekirjoittajavaltiot

Tanska
Irlanti
Yhdistynyt
kuningaskunta

1973

Kreikka 1981 Kreikan liittyminen unioniin vakiinnutti maahan
demokratian.

Portugali
Espanja 1986 Laajentuminen vakiinnutti demokratian Portugaliin ja

Espanjaan.
Itävalta
Suomi
Ruotsi

1995

Kypros
Tšekki 2004 Eurooppa-neuvosto käynnisti tämän laajentumisen

kokouksessaan joulukuussa 1997. Päämääränä oli
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Viro
Unkari
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Slovakia
Slovenia

maanosan yhdentäminen Berliinin muurin kaatumisen ja
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Jokaisen maan kanssa
käytiin erilliset neuvottelut saman neuvottelukehyksen
pohjalta.

Bulgaria
Romania 2007

Bulgarian ja Romanian uudistustahti ei mahdollistanut
niiden liittymistä vuonna 2004. Tärkeimmillä aloilla
(oikeuslaitoksen uudistaminen, korruption torjunta
ja Bulgariassa järjestäytyneen rikollisuuden torjunta)
edistymisen seurantaa jatketaan liittymisen jälkeen
yhteistyö- ja seurantamekanismin avulla.

Kroatia 2013

Liittymisneuvotteluissa Kroatian kanssa sovellettiin
aikaisempaa suurempaa ehdollisuutta, joka perustui
Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2006 määrittelemään
laajentumista koskevaan uuteen yhteisymmärrykseen.

TULEVAT LAAJENTUMISET

A. Länsi-Balkan
Suhteet Länsi-Balkanin maihin kuuluvat vuonna 1999 käynnistetyn vakautus-
ja assosiaatioprosessin piiriin. Prosessi perustuu kahdenvälisiin vakautus- ja
assosiaatiosopimuksiin.
Kroatian liittyminen unioniin 1. heinäkuuta 2013 on merkittävä kannustin alueen muille maille.
Kroatian liittymisprosessista saadun kokemuksen pohjalta komissio ehdotti uusia parannuksia
neuvottelumalliinsa vuosia 2011–2012 koskevassa laajentumisstrategiassaan. Muun muassa
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kysymyksiä haluttiin painottaa entistä enemmän. Siten
kaikissa tulevissa neuvotteluissa oikeuslaitoksen uudistamista ja perusoikeuksia (luku 23)
sekä oikeutta, vapautta ja turvallisuutta (luku 24) koskevat neuvotteluluvut avataan
neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa.
Tämän uuden lähestymistavan mukaisesti Montenegron ja myöhemmin Serbian kanssa
käydyissä neuvotteluissa etusijalla on ollut lukujen 23 ja 24 avaaminen. Molemmat luvut –
sekä joitakin muita lukuja – avattiin neuvotteluille Montenegron kanssa 18. joulukuuta 2013.
Neuvottelut Serbian kanssa aloitettiin virallisesti 21. tammikuuta 2014, ja neuvotteluluvut 23
ja 24 avattiin 18. heinäkuuta 2016.
Neuvotteluja kahden muun Länsi-Balkanin maan kanssa ei ole vielä aloitettu. Ehdokasvaltioksi
vuonna 2005 nimetyn entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tapauksessa tämä johtuu
lähinnä siitä, että Kreikka ei ole hyväksynyt maan käyttämää nimeä ”Makedonia”.
Vuodesta 2009 lähtien komissio on johdonmukaisesti suosittanut neuvottelujen aloittamista.
Komissio asetti kuitenkin vuosien 2015 ja 2016 kertomuksissaan ehdoksi suositukselleen
kesä–heinäkuussa 2015 tehdyn poliittisen sopimuksen (ns. Pržinon sopimus) jatkuvan
täytäntöönpanon ja konkreettisen edistyksen saavuttamisen kiireellisten ensisijaisten
uudistusten toteuttamisessa. Albania sai ehdokasvaltion aseman kesäkuussa 2014, ja sen on
edistyttävä edelleen viidessä ensisijaisessa tavoitteessa, mukaan lukien oikeusjärjestelmän
uudistusta koskevan lainsäädännön täytäntöönpano, jotta neuvottelut voitaisiin aloittaa.
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Bosnia ja Hertsegovina sekä Kosovo ovat mahdollisia ehdokasvaltioita. Bosnia ja
Hertsegovinalle äskettäin laadittu uudistettu lähestymistapa, jossa keskitytään erityisesti
talouden hallintaan, mahdollisti EU:n kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen
voimaantulon 1. kesäkuuta 2015. Maa toimitti jäsenyyshakemuksensa 15. helmikuuta
2016. Neuvosto pyysi 20. syyskuuta komissiota antamaan lausunnon, ja komissio lähetti
viranomaisille kyselyn 9. joulukuuta. EU:n ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiosopimus
allekirjoitettiin 27. lokakuuta 2015, ja se tuli voimaan 1. huhtikuuta 2016, vaikka viisi EU:n
jäsenvaltiota ei ole tunnustanut Kosovoa itsenäiseksi valtioksi. EU-uudistusohjelma seuraavien
12–18 kuukauden ajaksi hyväksyttiin 9. marraskuuta 2016. Kosovo käy myös vuoropuhelua
Serbian kanssa suhteiden normalisoimiseksi.
B. Turkki
Turkki haki unionin jäsenyyttä vuonna 1987 ja sai ehdokasvaltion aseman vuonna
1999. Neuvottelut aloitettiin vuonna 2005. Kahdeksaa lukua koskevat neuvottelut ovat
pysähdyksissä, eikä mitään lukua ”päätetä toistaiseksi” ennen kuin Turkki alkaa soveltaa
Ankarassa tehtyä assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjaa Kyprokseen. Yksittäiset jäsenvaltiot
ovat vastustaneet tiettyjen lukujen avaamista. Komissio käynnisti toukokuussa 2012
”positiivisen agendan” Turkin kanssa. Sillä oli tarkoitus elvyttää kahdenväliset suhteet.
Yli kolmen vuoden tauon jälkeen marraskuussa 2013 avattiin uusi aluepolitiikkaa ja
rakennepoliittisten välineiden koordinointia koskeva neuvotteluluku. Talous- ja rahapolitiikkaa
koskeva neuvotteluluku avattiin 14. joulukuuta 2015 EU:n ja Turkin 29. marraskuuta 2015
pitämän kokouksen välittömänä seurauksena. Turkki ja EU vahvistivat 18. maaliskuuta
2016 sitoutumisensa yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon Euroopan unioniin
suuntautuvan laittoman maahanmuuttovirran tyrehdyttämiseksi ja uuden energian antamiseksi
jäsenyysprosessille. Lisäksi sovittiin viisumivapautta koskevan prosessin nopeuttamisesta.
Uusi neuvotteluluku (rahoitus- ja talousarviosäännöksistä) avattiin 30. kesäkuuta 2016.
Oikeusvaltioperiaatteen noudattamista koskevan tilanteen heikennyttyä dramaattisesti
heinäkuun 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen parlamentti hyväksyi 24. marraskuuta
päätöslauselman, jossa se vaati keskeyttämään väliaikaisesti Turkin kanssa käynnissä olevat
liittymisneuvottelut. Se toisti kantansa heinäkuussa 2017 Turkin tilanteesta antamassaan
päätöslauselmassa.
C. Islanti
Islanti haki unionin jäsenyyttä heinäkuussa 2009, ja sen kanssa aloitettiin neuvottelut
kesäkuussa 2010. Vakiintuneena demokratiana ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenenä
Islanti edistyi nopeasti neuvotteluissa EU:n kanssa. Vuoden 2013 parlamenttivaalit kuitenkin
toivat mukanaan uuden hallituksen, joka on jäädyttänyt liittymisneuvottelut. Hallitus pyysi
maaliskuussa 2015, että EU ei pitäisi Islantia enää ehdokasvaltiona, mutta ei kuitenkaan
virallisesti peruuttanut maan jäsenyyshakemusta.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

SEU:n 49 artiklan mukaan uusien jäsenvaltioiden liittyminen unioniin edellyttää
parlamentin hyväksyntää. Parlamentti voi myös vaikuttaa merkittävästi liittymisen
rahoitusnäkökohtiin: Lissabonin sopimuksen mukaan parlamentin hyväksyntää vaaditaan
monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamiseen. Tämä budjettivalta antaa parlamentille
mahdollisuuden vaikuttaa suoraan liittymistä valmistelevalle tukivälineelle osoitettaviin
määrärahoihin.
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Parlamentin ulkoasiainvaliokunta nimittää jokaiselle ehdokasvaltiolle ja mahdolliselle
ehdokasvaltiolle oman pysyvän esittelijän ja vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä
laajentumisneuvotteluista vastaavan komissaarin, hallitusten korkean tason virkamiesten,
asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Parlamentin vuosittaisissa
päätöslauselmissa tarkastellaan komission viimeisimpiä edistymiskertomuksia. Myös sen
päätöslauselmat unionin laajentumisstrategiasta vaikuttavat laajentumispolitiikkaan. Lisäksi
parlamentti ylläpitää säännöllisiä kahdenvälisiä yhteyksiä ehdokasvaltioiden ja mahdollisten
ehdokasvaltioiden parlamentteihin valtuuskuntiensa välityksellä, jotka keskustelevat
vastapuoltensa kanssa liittymisprosessin kannalta tärkeistä asioista.
André De Munter
09/2017
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