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Euroopan parlamentin sihteeristön erityisryhmän laatimien laajentumista koskevien katsausten tarkoituksena on esitellä järjestelmällisessä ja tiivistetyssä muodossa unionin laajentumisesta
käytävän keskustelun eri näkökohtien nykytilaa sekä jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja Euroopan unionin toimielinten hyväksymiä kantoja. Tiedotteita päivitetään sitä mukaan kuin
neuvotteluissa edistytään. Seuraavat katsaukset on julkaistu aiemmin.

Numero Nimi PE-numero Päiväys Kielet

1 Kypros ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.284/korj.4 18.03.99 Kaikki
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki
3 Romania ja Euroopan unionin laajentuminen 167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj.3 18.10.99 Kaikki
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj.3 01.07.99 Kaikki
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj.3 11.10.99 Kaikki
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407/korj.2 27.10.98 Kaikki
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj.1 08.10.98 Kaikki
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531/korj.1 08.02.99 Kaikki
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj.2 27.09.99 Kaikki
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533/korj.2 12.01.99 Kaikki
12 Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.587/korj.2 03.03.99 Kaikki
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609/korj.1 14.12.98 Kaikki
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj.1 23.02.99 Kaikki
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT
16 EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj.5 06.07.99 EN
23 Euroopan unionin laajentumista koskevat oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Euroopan unionin laajentumista edeltävä strategia 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Yhteistyö oikeus- ja sisäasiaian alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690/korj.1 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Euroopan unionin laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 Sveitsi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.777/korj.1 30.03.99 Kaikki
29 Euroopan unionin laajentuminen ja kalastus 167.799 12.10.98 Kaikki
30 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj.1 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Numero Nimi PE-numero Päiväys Kielet

31 Turvallisuus ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Europpan talousalue (EFTA) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Phare-ohjelma ja Euroopan unionin laajentuminen 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Talous- ja rahaliitti (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi 168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 Euroopan unionin laajentuminen ja ulkosuhteet 168.062/korj.1 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin laajentumisprosessisssa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 Yleinen mielipide laajentumisesta jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 Baltian maiden venäläisvähemmistö 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
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TIIVISTELMÄ

Puola on hakijamaista suurin ja väkirikkain (38,8 miljoonaa asukasta). Maan jäsenyyshakemus jätettiin
5. huhtikuuta 1994.

Poliittiselta kannalta katsottuna Puola täyttää demokraattisen valtion edellytykset. Vähemmistöjen
oikeudet ja ihmisoikeudet on turvattu ja järjestäytyneelle oikeusvaltiolle ominaisilla toimielimillä on
vakiintunut asema. Puolan on kuitenkin vielä ponnisteltava joillakin aloilla, jotta se saa toteutetuksi
välttämättömät taloudelliset, hallinnolliset ja toimielimiään koskevat uudistukset. Nykyisiä puutteita on
määrä korjata yhteistyössä Euroopan unionin kanssa osana liittymiskumppanuusjärjestelmää ja Euroopan
unionin määräämiä tukia.

Euroopan unionin ja hakijamaiden väliset neuvottelut käynnistyivät virallisesti 30. maaliskuuta 1998.
Niitä on toteutettu käytännössä tarkastelemalla teknisestä näkökulmasta eri lukuja ja niiden
sopusointuisuutta yhteisön säännöstön kanssa.

Marraskuun 10. päivänä 1998 Puola aloitti yhdessä muiden jäsenyyttä hakevien maiden kanssa viralliset
jäsenyysneuvottelut Euroopan unionin kanssa tietyistä sopimuksen kohdista (yhteensä neuvoteltavana
on 31 kohtaa).

Eurooppa-neuvostolle 12. marraskuuta 1998 jäsenyyttä hakevien maiden edistymisestä antamassaan
kertomuksessa komissio antoi puoltavan lausunnon Puolan edistymisestä jäsenyysvalmisteluissa.
Komission kertomuksessa tarkastellaan liittymisen poliittisia ja taloudellisia edellytyksiä sekä Puolan
kykyä vastata jäsenyyttä seuraavista velvoitteista. Siinä korostetaan Puolan ottamia edistysaskelia, mutta
myös niitä sektoreita, joilla kehittäminen on vielä välttämätöntä. Näistä sektoreista komissio mainitsee
erityisesti oikeuden, korruption vastaisen toiminnan, valtion yritysten yksityistämisen, hiili- ja
terästeollisuuden rakennemuutoksen sekä maatalouden uudenaikaistamisen. Ponnisteluja on tehtävä
myös tulli- ja ympäristöaloilla. Kuten myös useimmissa muissa jäsenyyttä hakevissa maissa, Puolassakin
hallintojärjestelmää on vahvistettava yhteisön säännöstön käyttöönottoa varten.

Useista muista kohdista on päätetty tämän jälkeen, ja komissio on juuri antanut toisen kertomuksen (13.
lokakuuta 1999) ensimmäisen kertomuksen määrittelyn mukaisesti ja Helsingin Eurooppa-neuvostoa
silmällä pitäen. Paljon edistystä on vielä saatava aikaan.

Puolan viranomaiset toivovat, että ryhdyttäisiin kaikkiin mahdollisiin ponnisteluihin, jotta liittyminen
voitaisiin toteuttaa 1. tammikuuta 2003.
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I. POLIITTINEN TILANNE

Toukokuussa 1997 tuli voimaan uusi perustuslaki (voimaantulopäivä: 17. lokakuuta 1997), johon
sisältyy aineksia katolisesta sosiaalijärjestelmästä ja uusia, nykyaikaisempia näkemyksiä maksuttomasta
terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Se korvasi väliaikaisen, vuodelta 1992 peräisin olleen perustuslain.

Puolassa pidettiin 21. syyskuuta 1997 parlamenttivaalit, joiden voittajaksi tuli Solidaarisuuden vaaliliitto
(AWS)(1) - ammattiliitto Solidaarisuuden ympärille syntyneen noin kolmenkymmenen keskusta- ja
oikeistopuolueen liitto.

Seuraavat presidentinvaalit on määrä pitää vuonna 2000. Nykyinen presidentti Kwasniewski on vaalien
ennakkosuosikki. CBOS:n mielipidemittauksen mukaan (lokakuun puolivälissä) 56 prosenttia
äänestäjistä antaisi hänelle äänensä. Presidentti Lech Walesa on ilmoittanut ehdokkuutensa (saman
mielipidemittauksen mukaan hän saisi 7 prosenttia äänistä).

a) Parlamenttivaalien tulokset (21. syyskuuta 1997)

(Paikkojen määrä sejmissä)
1993 1997

Solidaarisuus-vaalitoiminta (AWS)     0    201
Demokraattisen vasemmiston liitto (SLD) 171    164
Demokraattinen liitto - Vapauden liitto (UD/UW)   74      60
Talonpoikaispuolue (PSL) 131      27
Liike Puolan uudelleenrakentamiseksi (ROP)     0        6
Työn liitto (UP)      41        0
Itsenäisen Puolan liitto (KPN)     21        0
Riippumaton ja uudistuksia tukeva liittouma (BBWR)   16        0
Muut (saksalainen vähemmistö)     4        2
Puolueettomat     2        0

Yhteensä 460    460

- Uusi senaatti

Uuden, vaaleilla valitun senaatin avajaisistunto pidettiin 21. lokakuuta 1997.

Senaatin 100 edustajanpaikkaa jakaantuvat seuraavasti:

AWS 51
SLD 28
UW   8
ROP   5
PSL   3
Sitoutumattomat    5

                                               
(1) AWS:n jäsenorganisaatioita ovat Kristilliskansallinen liitto (ZchN), Keskustaliitto (PC), Itsenäisen Puolan liitto (KPN),

Sadan liike (Ruch Stu) ja Lech Walesa Instituutti.
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Solidaarisuuden vaalivoitto, joka sai 201 paikkaa alemman kamarin 460 paikasta, lopetti neljä vuotta
kestäneen valta-aseman, joka oli ollut entisten kommunistien puolueella ja sen kanssa vahvan koalition
muodostaneella Talonpoikaispuolueella PSL:llä, joka myös on vasemmistoon lukeutuva puolue.
Talonpoikaispuolue menetti yli puolet kannattajistaan ja sen paikkaluku sejmissä putosi 132:sta 30:een
 PSL vastusti yksityistämistä ja maatalouden uudistamista.

Oikean siiven ja keskustan puolueiden yhdistäminen vaikutti siihen, että tämä ryhmittymä sai AWS:n
johdolla parlamenttipaikkojen enemmistön. Lisäksi äänestäjät päättivät tukea pienempien puolueiden
sijasta AWS:ää, mistä oli seurauksena, että kolme puoluetta, AWS, SLD ja keskustaan lukeutuva
Vapauden liitto UW, joka on markkinataloutta kannattava puolue, saivat äänien enemmistön.

AWS:n puheenjohtajan Marian Krzaklewskin, Vapauden liiton johtajan Leszek Balcerowiczin ja
Solidaarisuuden vaaliliittoa edustavan uuden pääministerin Jerzy Buzekin kesken sovittiin koalition
muodostamisesta. Tämän sopimuksen perusteella muodostettiin uusi hallitus, jossa AWS ja UW jakavat
hallitusvastuun. Solidaarisuus valvoo sejmin ja senaatin avainpaikkoja. Ministeriöt jaettiin AWS:n ja
UW:n kesken.

b) Koalitio-ohjelma ja sen vaikeudet

Koalitio on valtaantulonsa jälkeen aloittanut uudistusohjelman, jonka tavoitteena on valtiollisten
rakenteiden uudistaminen, niiden saattaminen tehokkaammiksi ja demokraattisemmiksi, mikä merkitsee
Puolalle yhdentymistä sekä Euroopan unioniin että euro-atlanttisiin rakenteisiin. Pääasiallinen toteutettu
uudistus on ollut paikallishallinnon uudistus, joka on merkinnyt alueiden (voivodi-kunnat) lukumäärän
vähentämistä 49:stä 16:een. 1. tammikuuta 1999 voimaan tullut uudistus hajauttaa samalla kertaa sekä
julkisen vallan että julkistalouden, sillä alueet ovat tästä lähin vastuussa omasta kehityksestään ja
alueellisten talouspolitiikkojen soveltamisesta.

Voivodit (lääninhallitukset) käsittävät vaaleilla valitun neuvoston – dietinen (maakuntapäivät), jota
johtavat marsalkka ja keskushallinnon edustaja, voivodi, jonka tehtävänä on valvoa valtion hallinnon
toimintaa. Voivodien dietinien pääasiallisena tehtävänä on alueen talouden kehittäminen, ja 1.
tammikuuta lähtien ne vastaavat korkeakouluista, erikoissairaaloista, hoitolaitoksista, keskeisistä
kulttuurilaitoksista (museot, teatteri, jne.) ja huolehtivat departementtien teiden kunnossapidosta.
Voivodin tehtävät vastaavat poliittisesti maaherran tehtäviä. Hänen vastuullaan on kunnallishallinnon
toimien lainmukaisuuden tarkastaminen.

Uudistuksen seurauksena on syntynyt voivodien ja kuntien välille vielä ylimääräinen hallinnollinen porras,
powiat, joka vastaa hallinnollisesti Saksan piirikuntia. Sen tehtävänä on huolehtia vastedes voivodien
virastojen aiemmin hoitamista hallinnollisista toimista. Powiat vastaa keskiasteen koulutuksesta,
sairaaloista, työttömyyden torjunnasta ja kuntien välisistä teistä.

90-luvun alkupuolella perustettujen kuntien toimivaltaan kuuluvat väestörekisteröinti, tiestöt,
hautausmaiden hoito ja julkisen liikenteen palvelut. Ne huolehtivat 1. tammikuuta lähtien paikallisen
terveydenhoidon ja peruskoulujen rahoituksesta ja sen valvonnasta. Valtio on myöntänyt talousarviosta
määrärahoja, jotka kattavat uudet menot.

Puolan hallitus on lisäksi käynnistämässä uudistuksen kolmella tärkeällä alalla: terveydenhuolto,
eläkejärjestelmä ja koulutus.
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Päätös terveydenhuoltojärjestelmän muuttamisesta on seurausta siitä, että aiempaa, hoidon suhteen
puutteellista ja taloudellisesti kallista ohjelmaa ei kyetty tehostamaan. Uudistus on liberaalia alkuperää
ja kopio saksalaisesta mallista (alueellinen sairaskassa), joka antaa potilaalle mahdollisuuden valita
lääkärin ja terveyskeskuksen (aiemmin valinta oli mahdollinen ainoastaan vielä heikosti kehittyneellä
yksityisellä sektorilla) ja tuo esille käsitteen perhelääkäri. Yleiseen talousarvioon maksetut verovarat
kerätään ja jaetaan uudelleen muodostetuista alueellisista sairakassoista, joiden kanssa terveyskeskusten
ja lääkäreiden on tehtävä sopimus. Vaaleilla valitut (ei valtion valitsemat) alueviranomaiset nimittävät
hallintoneuvoston. Terveydenhuollon saama osuus tuleveroista on vakiintunut 7,5 prosenttiin.
Sairaskassan valinta riippuu asuinpaikasta. Alakohtaisen kassan ovat perustaneet tähän mennessä
ainoastaan virkapukua käyttävien ammattien edustajat (armeija, poliisi, vankienvartijat, jne.).

Uudistuksen täytäntöönpano on tällä hetkellä vaikeuksissa.

Eläkejärjestelmän muuttaminen tuo esiin kansallisen konsensuksen, jota on valmisteltu edellisen
sosiaalidemokraattisen koalition aikana. Perusperiaatteena on, että vakuutettu saa vastedes eläkkeen,
joka määräytyy tämän työssäoloaikana eläkkeeseen sijoittaman summan mukaan (pakollinen ja/tai
vapaaehtoinen). Järjestelmä on varoitus erityisesti “harmaalle taloudelle”.

Koulutus

Koulutusjärjestelmän uudistus on tähän mennessä heikoimmin edistynyt. Tavoitteena on kohottaa
asteittain koulutettavan väestön suurimman osan koulutuksen tasoa, erityisesti maaseudulla (alle
13 prosenttia maaseudun lapsista jatkaa koulua alakoulun jälkeen).

Koalitiohallituksen perustamisesta on kulunut vuosi. Kahden pääryhmän välillä on ilmaantunut erilaisia
säröjä, jotka ratkaistiin eroilla AWS:n edustuksessa sejmissä. Koalition enemmistö on siten vähentynyt
31 äänestä 17 ääneen.

Vuoden 1999 tammikuussa PSL:n (talonpoikaispuolue) esittämä epäluottamuslause pääministerinä ja
valtionvarainministerinä toimivalle L.L. Balcerowiczille hylättiin. Myös terveysministeri Maksymowicz
onnistui välttämään epäluottamuslauseen.

Pääryhmien väliset vaikeudet johtuvat pääasiassa AWS:n erityisen kirjavasta kokoonpanosta (se kokoaa
yhteen kolmisenkymmentä puoluetta ja ammattijärjestöä) ja olennaisia kysymyksiä koskevien
näkökantojen erilaisuudesta, kuten Euroopan yhdentymistä koskevasta kysymyksestä. Osa kiistoista on
enemmän tai vähemmän julkisia: vaatimus AWS:n vaikutuksen lisäämisestä Eurooppaa koskevissa
asioissa, joita tällä hetkellä hallitsee UW, AWS:n yritys saada hallintaansa audiovisuaalinen ala, jota
oppositiossa olevien SLD:n ja PSL:n on syytetty hallitsevan (erityisesti televisio ja yleinen radio),
henkilökiistat ja ministereiden ja valtion virkamiesten pätevyyksien uudelleen määrittelyistä johtuvat
kiistat.
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c) Puolueet, yleinen mielipide ja EU

AWS:n suhtautuminen on isänmaallista ja kansallismielistä. Se haluaa suojella Puolan taloutta
eurooppalaiselta kilpailulta, säilyttää kansallisen perinteen ja kulttuurin länsimaisen kulttuurin
yhdenmukaistamista vastaan. UW:n suhtautuminen on suvaitsevampaa ja kansainvälisempää. Se liittää
Puolan jo Euroopan unioniin unohtaen, että maan on ensin selvittävä vaikeista liittymisneuvotteluista.

Muut sejmissä edustettuina olevat puolueet, oli kyse sitten Demokraattisen vasemmiston liitosta (SLD),
Talonpoikaispuolueesta (PSL) tai Puolan uudelleenrakentamisen liitosta (RDP), toivovat yleisesti
Euroopan unionin myöntävän Puolalle merkittävää taloudellista tukea, jotta se voi paremmin valmistella
liittymistään.

Muita puolueita, jotka eivät ole edustettuina sejmissä:

* Työn liitto (UP) on ilmaissut selvän tukensa Euroopan yhdentymisprosessille, ei kuitenkaan yhtä
voimakkaasti kuin SLD ja UW.

* Reaalipolitiikan liitto (UPR). Tätä puoluetta on tosin kuvattu Eurooppa-myönteiseksi ja yleensäkin
länteen myönteisesti suhtautuvaksi, mutta se on aina esittänyt varauksen, että on välttämätöntä
neuvotella Puolalle edulliset ehdot sen liittyessä EU:hun.

* Liittoutuma Puolan hyväksi. Tämän puolueen käsityksiä voidaan pitää Eurooppa-kielteisinä.

Hallituksen esitys parlamentille syyskuun alussa Euroopan unionin kanssa käytävien neuvottelujen tilasta
sai voimakasta kritiikkiä oppositiolta, erityisesti pääpuolueelta SLD:ltä, joka korosti yksityiskohtaisten
tietojen puuttumista yhdentymisen ongelmista. Se on ilmaissut pettymyksensä Euroopan yhdentymiseen
tähtäävän kansallisen neuvoston perustamisesta (pääministeri Buzekin antama lupaus), jonka oli tarkoitus
olla neuvoston elin ja yleisen mielipiteen herkistäjä (kun taas SLD odottaa siltä enemmän).

PSL:n (Talonpoikaispuolue) mielestä hallitus ei puolusta riittävästi Puolan etuja EU:n kanssa käytävissä
neuvotteluissa .

Oppositio (lukuun ottamatta liittymistä vastustavia ääripuolueita) on yhtä mieltä ainoastaan pääministerin
esittämästä ehdotuksesta liittymisaikatauluksi, jonka mukaan neuvottelut päättyvät vuoden 2001 alussa,
sopimuksen ratifiointi on vuoden 2002 lopussa ja liittyminen tapahtuu 1. tammikuuta 2003.

Jotta Puolan hallitus voisi saavuttaa ratkaisevan menestyksen yhdentymisessä EU:hun, on yleisen
mielipiteen tuki välttämätön. EU:n jäsenyyttä kannattavat vahvimmin hyvätuloisten pieni eliitti,
korkeakoulusivistyksen saaneet henkilöt, johtajat, älymystön edustajat ja yksityisyrittäjät.

Tämä pieni eliitti ja sen jatkuva tuki eivät kuitenkaan välttämättä takaa jatkossa Puolan yleisen
mielipiteen tukea EU:hun liittymiselle. Maatalous ja kouluttamattomat työntekijät vastustavat Puolan
jäsenyyttä, mikä luo kansallismielisille liikkeille vahvaa maaperää. Puolan maanviljelijöiden määrä tulee
laskemaan seuraavien kymmenen vuoden aikana 27 prosentista 5 prosenttiin työväestöstä.
Maatalousministeri Jacek Janiszewski on ilmoittanut, että maitotuotteiden markkinoiden on
vastaisuudessa noudatettava hyvin tiukkoja terveydellisiä normeja. Tämä saattaa merkitä lukuisten
maitotilojen toiminnan lopettamista ja toisaalta taas toisten maitotilojen vahvistumista, mutta tämä
näyttää olevan ainoa keino valmistella Puolan maitoteollisuutta yhtenäismarkkinoille vuodesta 2002.
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Talonpojat järjestivät helmikuussa 1999 huomattavia mielenosoituksia tehtyjä uudistuksia vastaan.

Julkisten asioiden instituutin lokakuussa 1999 teettämän mielipidemittauksen mukaan ainoastaan
46 prosenttia väestöstä kannatti liittymistä, mikä on tähän mennessä alhaisin luku (julkisten asioiden
instituutin aiemmissa selvityksissä luvut olivat helmikuussa 1998 64 prosenttia ja kesäkuussa 1998 58
prosenttia. Epäröivien prosenttiosuus kasvoi helmikuun 1998 14 prosentista lokakuun 1999
27 prosenttiin).

d) Nato

Madridissa 8. heinäkuuta 1997 pidetyssä Naton huippukokouksessa vahvistettiin, että Puola, Unkari ja
Tšekin tasavalta ovat mukana Naton laajentumisen ensimmäisellä kierroksella, koska ne ovat täyttäneet
parhaiten jäsenyyden ehdot. Tähän yhdentymiseen täytyy kuitenkin liittyä aktiivinen idänpolitiikka
erityisesti Venäjän osalta (pääministeri Geremekin mukaan). Nykyisin Puolan viranomaiset nimittäin
valvovat 27.12.1997 säädetyn lain perusteella tiukasti idästä maahan tulevia henkilöitä; tämä koskee
erityisesti Venäjää ja Valkovenäjää, joiden kanssa Puola ei ole solminut viisumipakon poistavaa
sopimusta. Tämä on johtanut voimakkaaseen kritiikkiin näiden maiden taholta. Puolan sanotaan sulkevan
?ikkunansa? itään. Toisaalta EU:n komissio on kehottanut Puolaa valvomaan itärajaansa. Näiden
rajoituksien seuraukset näkyvät kuitenkin talouden alalla (esimerkiksi Varsovan venäläisen torin kauppa
on vähentynyt 30 prosenttia). Molemmin puolin rajaa toimivia ihmisiä on noin miljoona.

20. lokakuuta 1998 Puolan hallitus päätti allekirjoittaa ja lähettää parlamentin käsiteltäväksi lakiesityksen
Pohjois-Atlantin sopimuksen ratifioimisesta.

Puola on ollut Naton jäsen 12. maaliskuuta 1999 lähtien.

Puolan hallituksen on myönnettävä lisää varoja maan puolustusvoimien saattamiseen Naton vaatimalle
tasolle (2 miljardia ecua).

II. TALOUDELLINEN TILANNE

Yhteenveto

Venäjän kriisin aikaan saama Keski- ja Itä-Euroopan kasvun hidastuminen on vaikuttanut myös Puolan
talouteen. BKT:n kasvu on hidastunut huomattavasti, ja hallituksen rahavaroissa on huolestuttava vaje.

Vuoden 1999 alkupuolelta alkaen valtion talousarvioon on selvästikin kohdistunut epätavallisen suuria
paineita, kun menojen määrä on ylittänyt nopeasti tulojen määrän. Tämä johtuu osittain talouskehityksen
yleisestä hidastumisesta ja osittain terveydenhuolto- ja eläkejärjestelmiin sekä aluehallintoon kuluvan
vuoden alussa tehdyistä uudistuksista. Myös kauppataseessa on parantamisen varaa, koska viennistä
saadut tulot vähenevät nopeammin kuin tuontimaksut, mikä heijastaa lähinnä ulkoisia olosuhteita.
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BKT:n kasvu

BKT:n kasvu hidastui hiukan vuoden 1998 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Ensimmäisen
neljänneksen kasvu oli 6,4 prosenttia, toisen 5,4 prosenttia ja kolmannen 5,0 prosenttia. Vuositason
kasvu kuitenkin hidastui merkittävästi 2,9 prosenttiin viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 1999
ensimmäisen neljänneksen aikana BKT:n kasvu väheni edelleen ja putosi vain 1,5 prosenttiin. Samaan
aikaan kasvun painopiste siirtyi sijoituksista (vuonna 1998) kulutukseen (vuonna 1999).

Hidastuminen johtui paljolti ulkoisista tekijöistä: Venäjän kriisistä johtuvalla idän markkinoiden
menettämisellä oli odotettua suurempi vaikutus (ja seuraukset olivat vakavammat kuin muiden Keski-
Euroopan maiden tapauksessa). Tämä oli kova isku viennille.

On yleisesti uskottu, että selkeämpiä merkkejä talouden elpymisestä alkaisi näkyä tämän vuoden
puoliväliin mennessä. Kasvu voi itse asiassa vielä vahvistua tämän vuoden aikana: hallituksen lähteiden
mukaan BKT:n kokonaiskasvu on 4 prosentin luokkaa vuonna 1999, kun taas Puolan johtavat
riippumattomat ennusteiden laatijat puhuvat 3,6— 3,9 prosentin kasvusta. Näihin ennusteisiin vaikuttaa
kuitenkin olennaisesti Länsi-Euroopan talouden kasvun kiihtyminen. Jos euroalueen odotettu elpyminen
ei toteudu lähikuukausien aikana, Puolan ongelmat saattavat vielä paheta. BKT:n kasvu saattaa juuri ja
juuri ylittää 3 prosentin rajan tänä vuonna (vuonna 1998 kasvu oli 6,8 prosenttia ja vuonna 1997
puolestaan 4,8 prosenttia), kun taas vaihtotaseen vaje saattaa nousta lähes 7 prosenttiin BKT:sta (vuonna
1998 vastaava osuus oli vain 4,4 prosenttia).

Puolan valtionlaitokset ja maan johtavat ennusteiden laatijat ennakoivat tilanteen huomattavaa
paranemista vuoden 1999 toisella neljänneksellä. Syynä tähän on pääasiallisesti EU:n johtavien
jäsenvaltioiden talouksien kasvun kiihtyminen. Kotimainen kulutus kasvaa nopeasti tulevaisuudessakin,
elleivät korot nouse voimakkaasti (mikä näyttää epätodennäköiseltä). Kulutusta tukee reaaliansioiden
nopea kasvu (kasvu kiihtyy 3–4 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana), ja kuluttajien luottamus
parempaan tulevaisuuteen näyttää olevan yllättävän vankka taloudellisessa tilanteessa ilmenneistä
vaikeuksista huolimatta. Lokakuun 1998 ja helmikuun 1999 välisenä aikana teollisuuden alojen myynti
laski jokaisena kuukautena. Maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana kasvu jatkui jälleen, mutta
elpyminen oli varsin vaatimatonta: vuositasolla mitattuna myynti kasvoi 3,3 prosenttia maaliskuussa,
mutta vain 0,3 prosenttia huhtikuussa, 2,2 prosenttia toukokuussa ja 1,0 prosenttia kesäkuussa.
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Yhteenveto ennusteista (EIU)
(vuosittainen muutos prosentteina, ellei toisin mainita)

1997 (a) 1998 (a) 1999 (b) 2000 (b)

Reaalimääräinen BKT 6,9 4,8 3,1 4,3
Teollisuustuotteiden myynti 10,8 4,8 2,9 4,5
Maataloustuotannon bruttoarvo 1,5 3,5 3,0 2,5
Kiinteät bruttoinvestoinnit 20,6 16,0 7,0 8,0
Kuluttajahintojen inflaatio
Keskiarvo 15,9 11,7 6,9 7,4
Vuoden lopussa 13,2 8,5 7,1 7,7
Kauppa, vienti (c) (mrd. dollaria;
fob)

27,3 30,1 33,6 39,3

Kauppa, tuonti (c) (mrd. dollaria;
fob)

38,5 43,8 47,7 53,3

Kauppatase (c) (milj. dollaria) -11 269 -13 720 -13 738 -13 199
Vaihtotase (c) (% BKT:sta) -3,2 -4,6 -6,4 -5,4
Ulkomaanvelka yht. (d) (mrd.
dollaria)

39,9 42,6 43,6 46,4

(a) Todelliset luvut. (b) EIU:n ennusteet. (c) Puolan valtionpankin ilmoittamat tiedot. (d) Joulukuu.

Talousarvio

On todennäköistä, että hallitus ei onnistu saavuttamaan tärkeintä budjettivajetta koskevaa tavoitettaan
(2,15 prosenttia arvioidusta BKT:sta) vuonna 1999, koska talousarvio perustuu makrotaloudellisiin
oletuksiin, jotka eivät ole enää realistisia, kuten BKT:n 5,1 prosentin reaaliseen kasvuun. Vaje noussee
2,7 prosenttiin BKT:sta, jos luotetaan ennusteeseen, jonka mukaan BKT:n reaalinen kasvu on 3,1
prosenttia ja inflaatio vuoden lopussa 7,1 prosenttia. Talousarviotavoitteen ylittämisen todennäköisyys
kasvoi vuoden 1999 ensimmäisen puoliskon jälkeen, kun alijäämä oli suuruudeltaan 88 prosenttia koko
vuoden tavoitealijäämästä. Julkistalouden huononeva tilanne on seurausta talouskehityksen
hidastumisesta, joka on omalta osaltaan vaikuttanut verotulojen vähenemiseen. Julkistalouden
tilanteeseen ovat vaikuttaneet kuitenkin myös paikallishallintoon sekä terveydenhuolto- ja
eläkejärjestelmiin tehtyihin mittaviin uudistuksiin liittyvät poikkeuksellisen suuret kustannukset.
Budjettivajeen odotetaan pienenevän vain vähän vuonna 2000. Vaikka BKT:n kasvu voimistuu, mikä
puolestaan lisää myös verotuloja, työttömyysaste pysyy korkeana, ja jostain on löydettävä rahat maan
hiili- ja terästeollisuuden uudelleenjärjestelemisen kustannusten sekä Euroopan unioniin ja Natoon
liittymisen kustannusten maksamiseen.

Syyskuun 1999 lopulla hallitus hyväksyi talousarvioluonnoksen vuodelle 2000, jossa edellytetään julkisen
sektorin alijäämän pienentämistä 2,4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Talousarvio menee nyt
käsiteltäväksi parlamenttiin, jossa keskustellaan sen henkilöverojen alentamista ja välillisten verojen
nostamista koskevista määräyksistä.
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Talousarvioluonnoksessa edellytetään kuitenkin 5,2 prosentin kasvua seuraavana vuonna, kun taas
vuoden 1999 odotettu kasvuluku on 4 prosenttia. Nämä prosenttiluvut ovat korkeampia kuin jotkin
riippumattomien tahojen tekemät ennusteet. Talousarviossa ennustetaan lisäksi vaihtotaseen vajeen
olevan seuraavana vuonna 6,1 prosenttia BKT:sta, joka on vähemmän kuin tälle vuodelle kaavailtu 6,8
prosentin osuus BKT:sta. Inflaation, jonka odotetaan nousevan tänä vuonna 6,8 prosenttiin, ennustetaan
olevan 5,7 prosenttia vuonna 2000. Talousarvion kiistanalaisiin toimenpiteisiin kuuluvat 3 prosentin
arvonlisäveron asettaminen jalostamattomille maataloustuotteille sekä suunnitelma henkilökohtaisten
tuloverojen kahden suurimman prosenttiosuuden alentamiseksi 40 prosentista 36 prosenttiin ja 30
prosentista 29 prosenttiin.

Valuutta

Pelko siitä, että valuutan arvo nousee suhteessa dollariin ja euroon, on osoittautunut aiheettomaksi.
Vuoden 1999 alusta tähän päivään mennessä zloty on menettänyt arvostaan noin 14 prosenttia dollariin
ja 8 prosenttia euroon verrattuna, vaikka arvon laskeminen ei ole tapahtunut tasaisesti. Valuutta saattaa
kuitenkin joutua vastakkaisten voimien puristukseen ensi vuoden aikana. Vaikka alhaisemmat
nimelliskorot ja huoli vaihtotaseen vajeen suuruudesta heikentävät sijoittajien luottamusta valuuttaa
kohtaan, zlotyn arvo saattaa nousta tehokkaan yksityistämisprosessin, EU:n tukien ja Standard & Poor
-luottoluokituslaitoksen kesäkuussa tekemän päätöksen ansiosta (päätös koskee Puolan nostamista
ylempään luottokelpoisuusluokkaan).

Kotimaan ongelmat

Makrotalouden tasapainon ylläpitämistä ovat vuonna 1999 vaikeuttaneet kotimaan poliittiset paineet:
• Terveydenhuoltouudistuksien sisältö on jäänyt ihmisille epäselväksi ja uudistukset ovat saaneet

tavattoman vähän vastakaikua. Sairaanhoitajat lähtivät vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla
kaduille osoittamaan mieltään pienipalkkaisuutensa takia, ja näyttää siltä, että he saivat hallituksen
tekemään myönnytyksiä pitkään jatkuneen kiistan päätteeksi.

• Venäjän markkinoiden menettämisestä kovasti kärsineet maanviljelijät ovat pystyttäneet tiesulkuja
saadakseen enemmän taloudellista tukea valtiolta (nämäkin toimenpiteet ovat olleet ainakin osittain
onnistuneita). Tyytymättömyys valtion tukeen viljahankinnoissa kuluvalla satokaudella on edelleen
suurta.

• Kaivostyöläiset näyttävät onnistuneen saamaan valtiolta lisää tukea hiilialan uudelleenjärjestely-
/varhaiseläkeohjelmaan.

• Puolustusteollisuuden työntekijät saivat solmittua uuden sopimuksen puolustusministeriön kanssa
pian sen jälkeen, kun pääkaupungissa oli ollut väkivaltainen mielenosoitus.

Kaikki nämä kiistat monimutkaistavat tilannetta talousarvion osalta. Parlamentin on kuitenkin vielä
hyväksyttävä kiistanalaiset veronalennuspolitiikat, jotka muodostavat kulmakiven valtiovarainministeriön
tekemille ehdotuksille valtion talousarvioksi vuodelle 2000.



14 PE 167.587/rév.3

Yksityistäminen

Vaikka tiettyjen poliittisten epävarmuustekijöiden ilmaantuminen onkin odotettavissa,
yksityistämisohjelma kiinnostaa sijoittajia edelleen ja vuodesta 1999 näyttää tulevan poikkeuksellisen
menestyksellinen yksityistämisestä saaduissa tuloissa mitattuna. 52 prosentin osuuden myyminen Bank
Pekaosta alkukesällä oli tässä suhteessa otollinen toimi, koska myynnistä saatiin vähän yli miljardi
dollaria. Elokuun alussa ministeriö ilmoitti, että monopoliasemassa olevasta Telekomunikacja Polska -
teleyhtiöstä (TPSA) ollaan valmiita myymään 25–35 prosentin osuus, jonka arvioidaan olevan arvoltaan
4–5 miljardia dollaria. Valtiovarainministeriö toivoo saavansa myydyksi myös 10 prosentin osuuden LOT
Polish Airlines -yhtiöstä ennen vuoden loppua. Jo näiden osuuksien myyminen saa sijoittajat taas
kiinnostumaan Puolasta, mikä auttaa parantamaan zlotyn asemaa. On lisäksi todennäköistä, että nämä
myyntitoimet hillitsevät rahapolitiikasta vastaavan komitean korkoihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Kauppa

Puolan tilastokeskuksen tiedoista ilmenee, että samaan aikaan kun viennin arvo dollareina putosi vuoden
1999 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 7,3 prosenttia vuositasolla, myynti Venäjälle väheni 71,3
prosenttia ja myynti Itä- ja Keski-Eurooppaan 38 prosenttia. Venäjä oli ollut aiemmin Puolan toiseksi
tai kolmanneksi tärkein kauppakumppani, mutta putosi nyt kahdennelletoista sijalle. Vaihtotaseen
lähempi tarkastelu paljastaa myös Venäjän laman vaikutuksen epäviralliseen rajatylittävään kauppaan:
vuoden 1999 ensimmäisen puoliskon aikana tämän kaupan nettotulot olivat vain 1,6 miljardia dollaria,
kun taas samana ajanjaksona vuonna 1998 ne olivat 2,9 miljardia dollaria. Kaupankäynti myös Puolan
länsipuolella sijaitsevilla markkinoilla oli varsin laimeaa tällä ajanjaksolla.

EU on vuodesta 1991 lähtien johdonmukaisesti ylläpitänyt ylijäämäistä kauppatasetta Puolan kanssa
käydyssä kaupassa, ja ylijäämä on kasvanut lähes joka vuosi. Uusimmat vuotta 1999 koskevat tiedot
osoittavat kuitenkin, että ylijäämä saattaa tänä vuonna itse asiassa pienetä, koska EU:n vienti on
vähentynyt Puolan talouskehityksen hidastumisen johdosta.

(Lähteet: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Tulevat strategiat

Talousministeri on kehittänyt “julkistalouden ja talouden kehityksen strategian - Puola 2000— 2010”
Asiakirja sisältää kolme hypoteesia: “aktiivinen” kasvu (BKT:n vuosittainen kasvu 7— 8 prosenttia
vuosina 2000— 2010), “passiivinen” kasvu (vuosittainen kasvu 4— 5 prosenttia) ja “varoitus”-ohjelma
(3— 4 prosenttia). Kertomuksen mukaan “aktiivisen” kasvun strategia mahdollistaa Puolalle BKT:n tason
kaksinkertaistamisen seuraavan kymmenen vuoden aikana, 3 miljoonan työpaikan luomisen,
työttömyysasteen laskun 7 prosenttiin vuonna 2010. Jotta tavoitteet saavutetaan, yksityistämistä on
nopeutettava siten, että yksityinen sektori kattaa 90 prosenttia BKT:sta vuonna 2005 (nyt 65 prosenttia).
Lisäksi hallinnollisten menojen osuuden BKT:sta on laskettava 45 prosentista 33–35 prosenttiin. Tärkeää
on myös budjettivajeen tasapainottaminen vuonna 2002 tai vuonna 2003, kun taas yhteisöveroja ja
fyysisten henkilöiden tuloveroja on asteittain laskettava (yhteisöveron lasku 34 prosentista 28 prosenttiin
vuodesta 2000 lähtien). Tämänhetkisten arvioiden mukaan julkistalouden alijäämä on 2,7 prosenttia
BKT:sta sama kuin vuonna 1998. Sitä vastoin vuoden 1999 kasvu on heikompi kuin aiempana vuonna.
Julkisen velan kokonaismäärän on vakiinnuttava noin 48 prosenttiin BKT:sta. Ulkomaanvelka (33
miljardia dollaria, eli 22 prosenttia BKT:sta) ei aiheuta rahoitusongelmia, sillä se vähenee asteittain.
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III. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN

a) Eurooppa-sopimus

Puolan Eurooppa-sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 1991 ja se tuli voimaan kahden vuoden
siirtymäkauden jälkeen 1. helmikuuta 1994. Pari kuukautta myöhemmin, 5. huhtikuuta 1994, Puolan
hallitus jätti virallisen EU-jäsenyyshakemuksensa. Eurooppa-sopimus parantaa tehokkaan taloudellisen
ja poliittisen uudistuksen edellytyksiä sekä antaa hallinnollisenkehyksen ja oikeusperustan Puolan ja
unionin välisille suhteille; siihen sisältyvät kaikki yhteisesti kiinnostavat alat: poliittinen vuoropuhelu,
teollisuus- ja maataloustuotteiden kauppa, työntekijöiden sijoittautuminen ja liikkuvuus, palvelut,
pääomien liikkuvuus, lainsäädäntöjen lähentyminen, taloudellinen, kulttuurinen ja rahoituksellinen
yhteistyö, jne. Sopimuksen perimmäinen tarkoitus on tuoda Euroopan unionin jäsenyys lähemmäksi
Puolaa.

Eurooppa-sopimuksesta keskustellaan ja sitä arvioidaan joka vuosi pidettävässä assosiaationeuvoston
ministerikokouksessa. Assosiaationeuvostoa tukee sen työssä assosiaatiokomitea, joka johtaa Eurooppa-
sopimukseen kuuluvia järjestelytehtäviä.

b) Kauppa (katso liite 3)

c) Toimielimet

Assosiaationeuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee ensisijaisesti yhteisön säännöstön
soveltamisprosessia Puolan osalta.

Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa koostuu kahdestatoista
Euroopan parlamentin jäsenestä ja kahdestatoista Puolan sejmin jäsenestä ja sen päätehtävä on syventää
parlamenttien välistä vuoropuhelua.

EU:n ja Puolan välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan seuraava ja kahdestoista kokous pidetään
22.— 23. marraskuuta 1999 Brysselissä.



16 PE 167.587/rév.3

IV. JÄSENYYSHAKEMUS

Puola jätti EU-jäsenyyshakemuksensa 5. huhtikuuta 1994. Hakemus on loogista jatkoa pyrkimykselle
yhdentyä demokraattiseen eurooppalaiseen perheeseen.

a) Komission lausunto

Komission arviointi perustuu Agenda 2000-tiedonantoon, joka julkistettiin heinäkuussa 1997. Siinä
todettiin, että Puolalle on ominaista demokratia ja sen myötä vakaat yhteiskunnalliset toimielimet, jotka
turvaavat laillisuusperiaatteen toteutumisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä vähemmistöjen
kunnioittamisen ja suojelun. Keskipitkällä aikavälillä Puolan täysi osallistuminen sisämarkkinoihin on
mahdollista, mutta sen lisäksi tarvitaan lisäponnistuksia, jotta yhteisön säännöstön vaatimukset voidaan
täyttää maatalouden, ympäristön ja liikenteen aloilla.

Komissio suosittelee sen vuoksi jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä Puolan kanssa ja ilmoittaa, että
se on sitoutunut esittämään säännöllisesti kertomuksen saavutetusta edistyksestä. Ensimmäinen kertomus
luovutettiin Eurooppa-neuvostolle marraskuussa 1998 ja toinen kertomus esitetään 13. lokakuuta 1999
Helsingin Eurooppa-neuvostossa.

b) Euroopan parlamentin lausunto

Agenda 2000 -tiedonantoa koskevassa päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti toteaa 4. joulukuuta
1997, että unionin laajentuminen nykyisten hakijamaiden tullessa mukaan on uusi vaihe rakennettaessa
yhdentynyttä ja vapaata Eurooppaa. Lisäksi todetaan, että Puola on selvästi tärkein hakijamaa ja että on
syytä kunnioittaa sitä valtavaa edistystä, jota on saatu aikaan vuodesta 1989 lähtien.

Euroopan parlamentin uusi päätöslauselma (esittelijä M. Hoff) komission kertomuksesta Puolan
etenemisestä kohti jäsenyyttä marraskuulta 1998 hyväksyttiin huhtikuussa 1999.

c) Neuvoston lausunto

Neuvosto päätti 12.–13. joulukuuta 1997 Luxemburgissa, että jäsenyysprosessi aloitetaan
30. maaliskuuta 1998 EU:n ulkoministerien ja yhdentoista hakijamaan kokoontumisella. Perustetaan
Eurooppa-konferenssi, johon ottavat osaa jäsenvaltiot ja ne valtiot, joiden jäsenyys voi tulla
kysymykseen. Ensimmäinen kokoontuminen oli 12. maaliskuuta 1998, toinen pidettiin 6. lokakuuta 1998
Luxemburgissa.

Keväällä 1998 kutsuttiin koolle kuusi kahdenvälistä hallitusten välistä konferenssia neuvottelujen
aloittamiseksi kuuden ensimmäisellä laajentumiskierroksella mukana olevan hakijamaan, mm. Puolan
kanssa, unioniin liittymisestä ja siihen liittyvästä perussopimuksien mukauttamisesta.



17 PE 167.587/rév.3

V. LIITTYMISTÄ VALMISTELEVA STRATEGIA

Komission yhdessä neuvoston kanssa esittämä liittymistä valmisteleva strategia, josta Euroopan
parlamenttia kuullaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 235 artiklan mukaisesti:

Eurooppa-neuvosto päätti kahdenvälisten liittymiskumppanuuksien käyttöönotosta tasoittamaan
hakijamaiden mahdollisimman pikaista valmistautumista EU:n olosuhteisiin. On päätetty, että viralliset
liittymisneuvottelut alkaisivat 31. maaliskuuta 1998 kuudella kahdenvälisellä hallitusten välisellä
konferenssilla, yksi näistä Puolan kanssa.

Laajentumiseen liittyvät monialaiset kysymykset perustuvat Kööpenhaminan ehtojen kolmeen pilariin:

- demokratia, laillisuusperiaate, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suoja
- markkinatalous
- kyky noudattaa jäsenyyden velvoitteita

a) Liittymiskumppanuus

Komissio on laatinut jokaiselle hakijamaalle liittymiskumppanuuden, joka sisältää:

- ensisijaiset tavoitteet sellaisena kuin ne on määritetty neuvoston lausunnossa,
- rahoituskeinot, joiden avulla hakijat toteuttavat tavoitteet,
- ehdot avun toteuttamiselle.

Jokaista hakijamaata on vastaavasti pyydetty esittämään kansallisen ohjelmansa yhteisöjen säännösten
omaksumiseksi (NPAA). Ohjelmassa maat esittävät aikataulun ensisijaisten tavoitteiden toteuttamiseksi,
sekä käyttöönottamansa rahoituskeinot.

Liittymiskumppanuutta, kuten myös NPAA-ohjelmaa, on tarkastettava ja muokattava vuosittain jokaisen
hakijamaan kohdalla.

Komissio on Puolan kanssa solmimassaan liittymiskumppanuudessa määritellyt keskipitkän- ja pitkän
aikavälin ensisijaiset tavoitteet (jotka on toteutettava tulevien vuosien aikana). Neuvosto hyväksyi
ehdotukset 15. maaliskuuta 1998. Euroopan parlamentin kuuleminen (11.03.1998) sai aikaan pieniä
muutoksia.

Määräaikaiskertomuksissaan Puolan etenemisestä kohti jäsenyyttä (marraskuu 1998 - lokakuu 1999),
komissio arvioi maan liittymiskumppanuuden toteuttamista sekä NPAA-ohjelmaa.

Lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet:

- Talousuudistus (yksityistämisen nopeuttaminen, valtion sektorin uudelleenjärjestelyt, pankkisektorin
yksityistäminen),

- Teollisuuden rakennemuutos: terästeollisuutta koskeva ohjelma hyväksyttiin 30. kesäkuuta 1999,

- Sisämarkkinat mukaan lukien sertifiointi, standardointi, henkisen ja teollisen pääoman alojen
yhdenmukaistaminen, pääomanliikkeiden vapauttaminen,
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- Maatalous, rakenteellisesti yhtenäisen ja maaseudun olot huomioon ottavan kehittämispolitiikan
luominen, käytännön toimia koskevien määräysten sopeuttaminen eläinlääkintään liittyvillä aloilla.
Puolan hallitus hyväksyi asiakirjan maatalouden rakennepolitiikasta heinäkuussa 1999,

- Ympäristö – lainsäädännön muuttaminen,

- Oikeus- ja sisäpolitiikka: valvontajärjestelmien parantaminen erityisesti Valkovenäjän ja Ukrainan
rajoilla, sekä viisumikäytännön yhdenmukaistaminen EU:n kanssa,

- Institutionaalisen ja hallinnollisen suorituskyvyn vahvistaminen, erityisesti seuraavilla aloilla:
tullipolitiikka, valtiontuet, oikeusjärjestelmä, verotuksen valvonta.

Komission kertomuksen mukaan (13. lokakuuta 1999) Puola on edistynyt vain vähän
liittymiskumppanuudessa määriteltyjen lyhyen aikavälin ensisijaisten tavoitteiden toteuttamisessa.
Puolalla on ollut vaikeuksia etenkin sertifioinnin ja valtion tuen yhdenmukaistamisessa sekä teräsalan
rakennemuutoksessa.

Puolan on vielä parannettava sisämarkkinoita koskevien säädösten omaksumista ja toteuttamista
sekä tehostettava maatalous-, kalastus- ja ympäristöalojen lainsäädäntöä.

Komission kertomuksen mukaan edistystä on tapahtunut seuraavien keskipitkän aikavälin ensisijaisten
tavoitteiden suhteen:

- Talousuudistus: Puola on juuri hyväksynyt strategian, jolla se pyrkii tasapainottamaan
talousarviotaan,

- Sisämarkkinat: hallituksen uusi yleinen määräys julkisista hankinnoista astuu voimaan vuonna 2000.
Lakiehdotus standardoinnista ja sertifioinnista on parlamentin käsiteltävänä. Kilpailua koskevan lain
yhdenmukaistamista tutkitaan parhaillaan,

- Oikeus−  ja sisäasiat: Puola on hyväksynyt ulkomaalaislain. Eri alojen yhteistyö kamppailussa
järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on tuottanut tuloksia,

- Liikenne: edistystä on tapahtunut maanteiden tavaraliikennettä koskevien säännösten
yhdenmukaistamisessa,

- Työllisyys ja sosiaaliasiat: merkittävää kehitystä on tapahtunut sosiaaliturvan alalla.

b) Puolan kansallinen säännöstön hyväksymistä koskeva ohjelma (NPAA)

Puolan Euroopan yhdentymisen komitea (KIE) esitti toukokuussa 1998 Puolan kansallisen liittymistä
valmistelevan ohjelman (NPAA), jonka hallitus hyväksyi kesäkuun lopussa. Tässä valmisteluohjelmassa
osoitetaan sopeuttamistoimenpiteiden suunta ja ehdotetaan aikataulu niiden täytäntöön panemiseksi
vuoden 2002 loppuun mennessä. Ohjelma perustuu kolmeen ainekseen: Eurooppa-sopimuksen
määräysten soveltamiseen ja Puolan liittymisvalmistelujen äskettäiseen tilaan sekä Euroopan komission
kommentteihin ja suosituksiin, jotka sisältyvät liittymiskumppanuuteen kuuluviin lausuntoihin ja
ensisijaisiin tavoitteisiin. Ohjelmassa otetaan uudelleen esille asiakirja "Liittymistä valmisteleva
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kansallinen strategia", joka oli julkaistu jo tammikuussa 1997 ja jota päivitetään ja täydennetään. Tämä
asiakirja on tarkistettava ja sitä on muokattava joka vuosi.

Komissio arvosteli 13. lokakuuta 1999 laatimassaan kertomuksessa NPAA-ohjelmaa tarkan aikataulun
puuttumisen vuoksi. Ohjelma ei täytä myöskään kaikkia liittymiseen kuuluvia taloudellisia ja hallinnollisia
vaatimuksia.

Puolan hallituksen on lokakuun 1999 loppuun mennessä esitettävä kansallinen kehitysohjelma NPAA-
ohjelman liitteeksi. Puolan on esitettävä ehdotukset Phare-ohjelmasta tiettyjen alueidensa osalta, sekä
ehdotuksen yhteisrahoituksesta ja toteutusmekanismeista vuosille 2000–2001.

Puolan hallituksen on esitettävä ehdotus Phare-ohjelmaksi vuodelle 2000. Ehdotuksen on sisällettävä
kolme ohjelman kohtaa (hallinnollinen yhteistyö, yhteisön säännöstön omaksuminen, taloudellinen ja
sosiaalinen yhteenkuuluvuus).

c) Rahoitustuki

Puola on saanut Phare-ohjelmasta 2 024 miljoonaa ecua vuosille 1990–1999. Vuoden 1998 osuus oli
178 miljoonaa ecua.

Liittymisstrategian osalta jokainen maa on laatinut liittymiskumppanuuden, jossa määritellään ensisijaiset
toimet jokaisen jäsenyyttä hakevan maan erityispiirteiden mukaisesti. Phare-ohjelman varoja myönnetään
ainoastaan, jos määritellyt hankkeet vastaavat ensisijaisia tavoitteita ja jos komission kaikille jäsenyyttä
hakeville valtioille määrittämät tekniset ja institutionaaliset edellytykset täyttyvät. Toukokuussa 1998
komissio hylkäsi Puolan esittämän 34 miljoonan ecun suuruisen tukihakemuksen hankkeen
riittämättömän valmistelun ja perustelun perusteella. Tämä herätti Puolassa suurta levottomuutta.

Vuonna 1999 Puola sai 213,5 miljoonaa euroa, joista 20 prosenttia hallinto- ja oikeusjärjestelmien
lujittamiseen (4 333 miljoonaa euroa) ja 80 prosenttia sijoitustoimintaan (170 067 miljoonaa euroa).
Merkittävä osuus rahoituksesta on toisaalta varattu Tempus II -ohjelmaan (5 miljoonaa euroa) sekä
Puolan osallistumiseen yhteisön ohjelmiin (Leonardo, Mattheus) (12 miljoonaa euroa). Yhteensä 230,5
miljoonaa euroa on tarkoitettu Puolan Phare-ohjelmalle vuodelle 1999. Eurooppalainen rahoitustuki
”rajat ylittävälle yhteistyölle” on erillinen rahoitusehdotus.

Vuodesta 2000 lähtien yhteisön tuen olisi jäsenyyttä edeltävien rahastojen käyttöönoton myötä
(infrastruktuuri- ja ympäristöohjelma Ispa, maatalouden Sapard-ohjelma) vähintään kaksinkertaistuttava,
jolloin se olisi 600–1 000 miljoonaa euroa vuodessa.

Komissiolla on vuodesta 1998 lähtien uutena menetelmänä toimielinten kumppanuus. Kumppanuuden
tavoitteena on Phare-ohjelman avulla edistää yhteisön säännöstön omaksumista asettamalla hakijamaan
käyttöön jäsenvaltioista tulevia liittymisen valmisteluiden neuvonantajia. Neuvonantajat valmistelevat
ja järjestävät tarvittavia toimia (esimerkiksi koulutusta) yhteisön säännöstön omaksumisen edistämiseksi.

Vuonna 1999 ehdotettujen 16 kumppanuussuhteen osuus on yli 35 183 miljoonaa euroa.
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Tuleva rahoitustuki KIE-valtioille

d) Neuvotteluiden virallinen aloitus (30.03.1998) ja seulonta

Liittymisneuvottelut kaikkien hakijamaiden kanssa aloitettiin virallisesti 30. maaliskuuta 1998. Niitä
seurasivat kahdenväliset neuvottelut ensimmäiseen ryhmään kuuluvien hakijamaiden kanssa (5+1)
31. maaliskuuta.

Huhtikuun alussa käynnistyi ns. seulontaprosessin ensimmäinen osa, joka koostuu analyyttisistä
tutkimuksista kunkin hakijamaan tilanteesta yhteisön säännösten soveltamisessa eri aloilla.

Prosessissa tarkastellaan kohta kohdalta (yhteensä 31) yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa,
määritellään ongelmat, jotka vaativat mahdollisesti siirtymäajan, ja aloitetaan lopullisesti neuvottelut heti,
kun yhteinen kanta (jäsenyyttä hakeva valtio + Euroopan unionin jäsenvaltiot) on hyväksytty. Yleisten
asioiden neuvosto päätti täten 5. lokakuuta 1998 Luxemburgissa aloittaa konkreettiset tekniset
neuvottelut kuuden ensimmäisen ryhmän valtion kanssa. Neuvottelut koskevat eräitä tärkeitä seulonta-
asiakirjoja.

Seulontaprosessissa on ensiksi keskitytty aloihin, joilla sopeuttamisongelmat ovat vähäisiä: tutkimus-
ja tieteellinen toiminta, televiestintä, koulutus, kulttuuri, pk-yritykset, yhtiöoikeus ja YUTP.

Tammikuun 1999 lopussa Puola oli esittänyt komissiolle yhteensä 15 neuvottelukohtaa.

30. syyskuuta – 4. marraskuuta 1999 välisenä aikana pidetyssä hallitustenvälisessä konferenssissa
esityslistalle nousi kahdeksan uutta kohtaa: EMU, pääoman vapaa liikkuvuus, sosiaalipolitiikka, liikenne,
verotus, ympäristö, palveluiden vapaus ja energia.

Portugalin puheenjohtajuuskaudella neuvotellaan arkaluontoisesta maataloutta koskevasta kohdasta
(rahoitusasetus, markkinajärjestely, maaseudun kehittäminen).

e) Arvio Puolan etenemisestä kohti jäsenyyttä – Komission kertomukset

Komissio antoi marraskuussa 1998 ensimmäisen kertomuksensa jäsenvaltioiden kehityksestä kohti
jäsenyyttä (Luxemburgin Eurooppa-neuvoston joulukuussa 1997 tekemän päätöksen mukaisesti). Kaikki
komission näiden arviointien laadintaa varten saamat tiedot ja Euroopan parlamentin mietinnöt on otettu
huomioon.

On korostettava, että kaikki maat käsitellään samojen kriteerien mukaisesti, mutta jokaisen
jäsenehdokkuus etenee omaan vauhtiaan.

Komission arviointi on suoritettu poliittisten ja taloudellisten kriteerien sekä jäsenyydestä seuraavien
muiden velvoitteiden perusteella (EMUn ja YUTP:n tavoitteet). Säännöstön soveltamista on tarkasteltu
alakohtaisesti, kuten myös oikeus- ja hallintojärjestelmien kykyä soveltaa yhteisön säännöstöä.

Komission asiakirjassa tarkastellaan hyvin yksityiskohtaisesti liittymiskumppanuudessa määrättyjen
lyhyen aikavälin ensisijaisten tavoitteiden toteutumista.
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Komission asiakirjassa tuodaan esiin Euroopan parlamentin ja Puolan välisen parlamentaarisen
sekavaliokunnan 25. marraskuuta 1998 pidetyssä kokouksessa käyty syvällinen keskustelu. Yleisesti
ottaen puolalaiset kansanedustajat ilmaisivat tyytyväisyytensä komission kertomukseen. Komission
mukaan Puolan taloudelliset edistysaskeleet ovat rohkaisevia. Venäjän kriisin vaikutuksista huolimatta
yhteisön sijoittajat ovat pysyneet Puolassa. Tietyt alat kuitenkin vaativat vielä huomattavaa kehittämistä:
oikeus, talouden yksityistäminen, rakennemuutosten jatkaminen hiili- ja teräsala ja maatalouden
uudenaikaistaminen sekä ympäristö ja valtion tuet.

- YUTP:n osalta on huomattava, että Valko-Venäjän kanssa olevia erimielisyyksiä lukuun ottamatta
Puola jatkaa edelleen ponnistelujaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan säännöstön
noudattamiseksi.

- Komissio antoi 13. lokakuuta 1999 toisen määräaikaiskertomuksensa Helsingin Eurooppa-
neuvostoa silmällä pitäen. Kertomus koski Puolan edistymistä unioniin liittymisessä. Toimintatavat
ovat samat kuin ensimmäisessä kertomuksessa.

Komissio toteaa toisessa kertomuksessaan, että mikäli Puola täyttää Kööpenhaminassa sovitut kriteerit,
sen oikeusjärjestelmän tehokkuutta tulisi pyrkiä lisäämään. Huomiota tulisi kiinnittää myös korruption
torjuntaan.

Talouden osalta Puolan olisi vauhditettava erityisesti maatalouden uudistuksia ja yksityistämistä ja
jatkettava verotusta vahvistavia toimenpiteitä keskipitkällä aikavälillä. Julkisten yritysten yksityistämistä
ja rakenneuudistuksia olisi nopeutettava etenkin terästeollisuuden osalta.

Puola ei ole edistynyt riittävästi saadakseen lainsäädäntönsä yhdenmukaisemmaksi hallintojärjestelmäänsä
mukauttamalla ja vahvistamalla. Se on noudattanut liittymiskumppanuudessa määriteltyjä lyhyen
aikavälin ensisijaisia tavoitteita vain rajoitetusti. Tällaisia aloja ovat sertifiointi, valtiontuki ja
terästeollisuuden rakennemuutos. Puolan on vielä ponnisteltava vahvistaakseen henkisen pääoman
suojeluaan, sertifiointia, maatalous- ja aluepolitiikkaa, sosiaalialaa, tullipolitiikkaa sekä oikeus- ja
sisäasioita.

* * *

Lisätietoja antavat:
Martine Charriot, Euroopan parlamentti, PO IV, Luxemburg
Puh.: (352) 4300-22908 / Faksi (352) 4300-27722 / Sähköposti: mcharriot@europarl.eu.int

John Wittenberg, Euroopan parlamentti, PO IV, Luxemburg
Puh.: (352) 4300-22447 / Sähköposti: jwittenberg@europarl.eu.int
Kansainvälisistä ja toimielinten välisistä asioista vastaava jaosto



22 PE 167.587/rév.3

Liite I

Tasavallan presidentti Aleksander KWASNIEWSKI

Puolan hallitus

Pääministeri Jerzy BUZEK (AWS)
Pääministerin sijainen
ja valtiovarainministeri Leszek BALCEROWICZ (UW)
Pääministerin sijainen
ja sisäministeri Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Ulkoministeri Bronislaw GEREMEK (UW)
Puolustusministeri Janusz ONYSZKIEWICZ
Omaisuudenhallintaministeri Emil WASACZ (AWS)
Talousministeri Janusz STEINHOFF (AWS)
Oikeusministeri Hanna SUCHOCKA (UW)
Työministeri Longin KOMOLOWSKI (AWS)
Opetusministeri Miroslaw HANDKE (AWS)
Kulttuuriministeri Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Maatalousministeri Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Terveysministeri Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Liikenneministeri Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Ympäristöministeri Jan  SZYSZKO (AWS)
Viestintäministeri Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Tieteellinen tutkintakomitea Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Euroopan yhdentymisen komitea Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministerit ilman toimialaa Teresa KAMINSKA (sosiaaliset uudistukset)

Jerzy KROPIWNICKI
(Strategisen tutkimuksen keskus)
Wieslaw WALENDZIAK
(pääministerin kanslian päällikkö)
Janusz PALUBICKI (erikoisyksikköjen koordinaattori)
Kazimierz KAPERA (perheasiat)
Jerzy WIDZYK
(tulvien jälkeinen jälleenrakennusohjelma)
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Liite 2

KYMMENEN TÄRKEINTÄ KAUPPAKUMPPANIA

Vientimaat:  Milj. USD % kaikesta kaupasta

Saksa            8 417        34,4

Venäjä            1 654          6,8

Italia              1 357           5,6

Alankomaat        1 170          4,8

Ranska             1 076          4,4

Ukraina              978          4,0

Yhdistynyt kuningaskunta 961           3,9

Tšekin tasavalta       847           3,5

Tanska              743           3,0

Belgia-Lux.          608           2,5

Muut             6 629        27,1

Koko maailma             24 440       100,0

Tuontimaat:  Milj. USD  % kaikesta kaupasta

Saksa              9 166        24,7

Italia                3 688         9,9

Venäjä               2 526          6,8

Yhdistynyt kuningaskunta       2 187          5,9

Ranska               2 028          5,5

Yhdysvallat        1 646          4,4

Alankomaat          1 413          3,8

Tšekin tasavalta       1 150          3,1

Ruotsi                 997          2,7

Belgia-Lux.            951          2,6

Muut              11 385        30,7

Koko maailma               37 137       100,0
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Liite 3

EU:n ja Puolan välinen kauppa

Puolan talouden avautumisen johdosta EU:n kanssa käytävä kauppa on lisääntynyt tasaisesti viimeisten
seitsemän vuoden aikana. EU:n kauppatase on pysynyt ylijäämäisenä koko jakson ajan, ja EU:n ylijäämä
on kasvanut huomattavasti vuodesta 1996 lähtien.

EU:n ja Puolan välinen kauppa vuosina 1991-1997

MILJ. ECUA
EU-tuonti (cif) EU-vienti (fob) Tase

1991 7 106 8 897 1 791
1992 7 976 9 219 1 243
1993 8 458 11 114 2 656
1994 10 127 12 317 2 190
1995 12 251 15 294 3 043
1996 12 245 19 827 7 582
1997 14 155 24 986 10 831

Tammi-kesä: 1997 6 898 11 856 4 958
Tammi-kesä: 1998* 7 836 13 828 5 992

Lähde: COMEXT 2 -tietokanta, EUROSTAT
Laatija: Tilastopalvelu/Euroopan parlamentti

* Euroopan parlamentin tilastopalvelun
osittainen arvio
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Liite 4

Puolan ehdottomasti tärkein kauppakumppani EU:ssa on Saksa, jonka osuus sen EU-tuonnista oli 51
% ja -viennistä 42 % vuonna 1997. Vähän matkan päässä on Italia, jonka osuus tuonnista oli 10 % ja
viennistä 13 %. Puolan kaupan kauppatase oli kaikissa jäsenvaltioissa ylijäämäinen vuonna 1997.

EU:n kauppa Puolan kanssa jäsenvaltioittain vuonna 1997

EU-tuonti (cif) EU-vienti (fob)
1000 ecua - % - 1000 ecua - % -

Yhteensä 14 154 975 100,0 24 986 186 100,0
 kunkin valtion osuus:

 Ranska 1 028 951 7,3 2 064 396 8,3
 Belgia-Luxemburg 477 543 3,4 1 240 166 5,0
 Alankomaat 850 272 6,0 1 537 201 6,2
 Saksa 7 208 436 50,9 10 519 075 42,1
 Italia 1 349 831 9,5 3 289 409 13,2
 Yhdistynyt kuningaskunta 870 126 6,1 1 932 355 7,7
 Irlanti 66 900 0,5 180 447 0,7
 Tanska 660 914 4,7 775 356 3,1
 Kreikka 76 116 0,5 81 119 0,3
 Portugali 29 115 0,2 41 249 0,2
 Espanja 254 429 1,8 700 354 2,8
 Ruotsi 548 173 3,9 1 170 003 4,7
 Suomi 295 329 2,1 614 102 2,5
 Itävalta 438 840 3,1 840 954 3,4
Lähde: COMEXT 2 -tietokanta, EUROSTAT
Laatija: Tilastopalvelu/Euroopan parlamentti
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Liite 5

EU:n osuus Puolan kokonaiskaupasta on erittäin merkittävä, sillä sen osuus kaikesta viennistä oli 70 %
vuosina 1994 ja 1995. Vuonna 1997 osuus tosin putosi 64 %:iin. Tuonnissa EU:n kokonaisosuus on
pysynyt viime vuosina suhteellisen tasaisena, 64 %:n tienoilla.

Puolan ulkomaankauppa vuosina
1991-1997

Milj. ecua

Vienti Tuonti

Yhteensä   EU:n osuus Yhteensä   EU:n osuus
Milj. ecua % Milj. ecua %

1991 12 027 7 729 64,3 12 716 8 137 64,0
1992 10 264 6 333 61,7 12 095 6 970 57,6
1993 12 078 8 364 69,2 16 084 10 422 64,8
1994 14 327 10 028 70,0 17 976 11 843 65,9
1995 17 502 12 262 70,1 22 209 14 359 64,7
1996 19 244 12 794 66,5 29 242 18 692 63,9
1997 22 708 14 574 64,2 37 308 23 809 63,8

Lähde: Direction of Trade Statistics, Yearbooks, IMF
Ulkomaankaupan kuukausittaiset tilastot, toukokuu
1998, OECD
Laatija: Euroopan parlamentti/Tilastopalvelu


