
 
 
 LAAJENEMISTA KÄSITTELEVÄ PÄÄSIHTEERISTÖN 
 TASK-FORCE 
 "RYHMÄ" 
 
 
 
KOORDINAATTORI  
JF/bo Luxemburgissa 29. helmikuuta 2000 
 
 
 
 

 
 
 Katsaus nro 13 
 
 

 SLOVAKIA 
 JA EUROOPAN UNIONIN 

LAAJENTUMINEN 
  
 

 
 (Kolmas päivitetty versio) 
 
 
 
* Tässä asiakirjassa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Euroopan parlamentin 

näkemyksiä toimielimenä. 
 
 
INTRANET: http//www.europarl.ep.ec/enlargement 
INTERNET: http//www.europarl.eu.int/enlargement 
EPADES: epades\public\elargiss 
 
 
 

PE 167.609/rév.3 
Or. EN

FI FI



 2 PE 167.609/rév.3 

Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedon omaisesti, missä tilanteessa unionin 
laajentumisen eri näkökohdat ovat, sekä jäsenvaltioiden, jäsenyyttä hakeneiden valtioiden ja EU:n toimielinten laajentumisen suhteen hyväksymät kannat. Näitä katsauksia päivitetään 
neuvottelujen edistyessä. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset: 
 
No  Otsikko         PE No   Päivämäärä  Kielet 
 
1  Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys     167.284/korj. 4   18.13.99 Kaikki 
2  Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen     167.296/korj. 2  01.02.99 Kaikki 
3  Romania ja sen liittyminen Euroopan Unioniin    167.297/korj. 2  26.02.99  Kaikki 
4  Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen   167.335/korj. 2  10.02.99  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. 2  26.02.99  Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.407/korj. 1  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. 1  17.12.98  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  20.10.98  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  Euroopan unionin laajentumisen institutionaaliset näkökohdat  167.299   13.02.98  DE-EN-ES -FR-IT-SV 
16  EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Ympäristöpolitiikka ja 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  Laajentumisen 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  Laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen koheesio   167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Laajentumista koskeva tilastoliite     167.614/korj. 4  22.04.99 EN 
23  Laajentumisen oikeudelliset kysymykset    167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Euroopan unionin laajentumisen liittymistä edeltävä strategia  167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Yhteistyö oikeus- ja sisäasiain alalla laajentumisprosessissa  167.690/korj. 1   30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Naisten oikeudet ja EU:n 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  08.03.99 Kaikki 
29  Euroopan unionin laajentuminen ja kalastusala   167.799   12.10.98 Kaikki 
30  Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822   26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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No  Otsikko         PE No  Päivämäärä  Kielet 
 
31  Turvallisuus- ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877  30.10.98  DE-EN-ES-FR-IT 
32  Euroopan talousalue (ETA) ja EU:n laajentuminen   167.887  17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34  Talous- ja rahaliitto (EMU) ja EU:n laajentuminen   167.962  09.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen    167.963  30.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi    168.008  22.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
37  Laajentuminen ja ulkoiset taloussuhteet    168.062  25.01.99  DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa   168.065  27.01.99  DE-EN-ES-FR-IT 
39  EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat    168.115  08.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
40  Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa   168.257  22.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
41  Julkinen mielipide laajentumisesta EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296  22.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
42  Baltian maiden venäläiset vähemmistöt ja EU:n laajentuminen  168.307  03.05.99  DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen    168.394  10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
44  Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen    168.459  28.07.99  DE-EN-ES-FR-IT  
 
Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä   E. Deguffroy, Luxemburg, SCH huone 602, puh: (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027 
seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen:   Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh: (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 

       Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Strasbourg, IP2 447, puh: (33 3) 8817-4408 / faksi: (33 3) 8817-9059 
 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. TIIVISTELMÄ 
 
Kuuden viime kuukauden aikana sisäpoliittisten ongelmien vastapainona on ollut menestys 
kansainvälisissä yhteyksissä. Mikulas Dzurindan johtama kirjava hallitusrintama on hajautunut 
edelleen, koska uusia puolueita on muodostettu poliittisen kentän ollessa edelleen Meciarin ajan 
jälkeisessä muotoutumistilassa. Samaan aikaan oppositio pyrkii kansanäänestykseen, joka voisi johtaa 
ennenaikaisiin vaaleihin, joskaan siinä ei todennäköisesti onnistuta. 
 
Kansainvälisessä yhteydessä Slovakia kutsuttiin aloittamaan EU:n liittymisneuvottelut joulukuussa 
1999 pidetyn Helsingin huippukokouksen päätöksen mukaisesti. Neuvottelut aloitettiin muodollisesti 
15. helmikuuta 2000, ja varsinaisten neuvottelujen on määrä alkaa maaliskuun lopussa. 
 
 
II. POLIITTINEN TILANNE 
 
A) Lähihistoria 
Nykyinen Slovakian valtio syntyi 1. tammikuuta 1993 Tšekkoslovakian liittovaltion hajottua. Slovakia 
kuului lähes tuhannen vuoden ajan Unkarin alaisuuteen, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen se 
muodosti osan uudesta Tšekkoslovakian valtiosta. Vuoden 1938 Münchenin sopimuksen jälkeen 
Tšekkoslovakia jaettiin, ja natsi-Saksan perustamaa Slovakian valtiota johti diktaattori Jozef Tiso. 
Tšekkoslovakian valtio muodostettiin uudelleen sodan jälkeen vuonna 1945, mutta itäinen 
Karpatorutenian maakunta luovutettiin siinä yhteydessä Neuvostoliitolle. 
 
Sodan jälkeen kommunistinen puolue lisäsi asteittain vaikutusvaltaansa, ja kommunistit kaappasivat 
vallan helmikuussa 1948. Slovakiassa kommunisteilla oli paljon vähemmän kannatusta kuin Tšekin 
maakunnissa, ja se pakotti Slovakian kommunistit, jotka olivat saksalaisvastaisen kapinan yhteydessä 
vuonna 1944 kannattaneet itsenäistä ”sosialistista” Slovakiaa, tukemaan yhtenäistä Tšekkoslovakian 
valtiota. Vastineeksi Slovakia pääsi hyötymään politiikasta, jonka tarkoituksena oli yhdistää 
liittovaltion osat toisiinsa taloudellisen koheesion avulla. Slovakialle myönnettiin runsaasti valtion 
tukea, ja sinne sijoitettiin raskasta teollisuutta, useimmat asetehtaat mukaan lukien. 
 
Tyytymättömyys liittovaltiota kohtaan kuitenkin jatkui, ja Tšekin ja Slovakian poliitikkojen väliset 
jännitteet nousivat pintaan kommunistivallan kaaduttua vuoden 1989 ”samettivallankumouksessa”. 
Vuoden 1990 lopussa sovittiin laajasta vallanjaosta. Vuoden 1991 keväällä poliittiset erimielisyydet 
vaaransivat jo yhtenäisen siirtymisen länsimaiseen markkinatalouteen. Slovakian suosituin poliitikko 
Vladimir Meciar perusti Demokraattisen Slovakian liiton (HZDS), joka vaati Slovakialle vielä 
laajempaa autonomiaa. Sen oli määrä perustua suvereenisuusjulistukseen, minkä jälkeen voitaisiin 
neuvotella löyhän valtioliiton muodostamisesta. 
 
Itsenäisyyden vaatimus ja erityisesti Slovakiaa koskevan erillisen taloudellisen strategian ajaminen 
saivat myönteisen vastaanoton kansan keskuudessa, joka oli yhä tyytymättömämpää liittovaltion 
tasolla harjoitettuun jyrkän liberaaliin talouspolitiikkaan. Vuoden 1991 puolivälissä Slovakian 
työttömyys oli kolminkertainen Tšekinmaahan verrattuna, ja HZDS käytti menestyksellä hyväkseen 
kansallistunnetta, teollisuustyöntekijöiden ja yritysjohtajien nopean muutoksen pelkoa sekä lupausta 
edetä hitaammin uudistusten tiellä siten, että myös sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon. Vuoden 
1992 vaalien jälkeen Slovakian uusi hallitus muodostettiin (yhtä ministeriä lukuun ottamatta) 
kokonaan HZDS:n ministereistä. Koska monet pienpuolueet jäivät 5 prosentin äänikynnyksen 
alapuolelle, HZDS sai 74 paikkaa 150:stä, vaikka sen ääniosuus oli vain 37,2 %. 
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Meciar vältti separatistisia kannanottoja, mutta piti toisaalta lujasti kiinni Slovakian 
suvereenisuusjulistuksen antamisesta. Vaikka slovakkien ylivoimainen enemmistö mielipidemittausten 
mukaan kannatti yhteistä valtiota tšekkien kanssa, sen yhteensovittaminen Meciarin ajaman 
suvereenisuusjulistuksen kanssa kävi yhä vaikeammaksi. Tämän vuoksi Tšekin pääministeri Vaclav 
Klaus pakotti Meciarin antamaan suvereenisuusjulistuksen. Suunnitelma kansanäänestyksen 
järjestämisestä hylättiin, kun selvisi, että suuri enemmistö kannatti yhteisen valtion säilyttämistä. Ero 
tuli siitä huolimatta voimaan 1. tammikuuta 1993. 
 
Itsenäistymisen jälkeen Meciar alkoi keskittää valtaa uskollisimpien kannattajiensa käsiin. Lehdistön 
vapautta rajoitettiin, talouden uudistamista hidastettiin ja suhteet Slovakian naapurimaihin ja 
länsimaihin huonontuivat. Vuosien mittaan jopa HZDS:n omia kansanedustajia erosi puolueesta 
hallituksen yhä autoritäärisemmän suuntauksen vuoksi. Tämä heikensi Meciarin asemaa, ja hän joutui 
etsimään tukea äärioikeistolaiselta Slovakian kansallispuolueelta, joka sekin oli eripurainen. 
Muutaman kuukauden hankalan yhteistyön jälkeen hallitus kaatui epäluottamuslauseeseen ja hävisi 
sitä seuranneet vaalit. 
 
Uusi hallitus oli Jozef Moravcikin johtama laaja viiden puolueen koalitio. Moravcik oli ollut Meciarin 
hallituksen ulkoministerinä ennen siirtymistään oppositioon vuoden 1994 alussa. Kolmen 
unkarilaispuolueen hiljaista tukea nauttineeseen hallitukseen kuului keskustaoikeistolainen 
Kristillisdemokraattinen puolue (KDH), keskustavasemmistolainen Demokraattinen 
vasemmistopuolue (SDL, entinen kommunistinen puolue) ja kolme Meciarin entisten liittolaisten 
perustamaa puoluetta. Lupaavan alun jälkeen hallitus järjesti syyskuussa 1994 ennenaikaiset 
parlamenttivaalit toivoen vahvistavansa asemiaan. 
 
Hallituspuolueiden ideologiat ja organisaatiot olivat liian erilaisia, jotta ne olisivat voineet käydä 
tehokasta vaalikampanjaa, eikä niillä ollut kansaan vetoavaa johtajaa, joka olisi esitellyt niiden 
ohjelman selkeällä tavalla. Meciar puolestaan nimitti hallitusta "epäslovakialaiseksi", ja hänen 
populistinen kampanjansa sai jälleen suuren suosion työläisten, eläkeläisten ja maaseudun asukkaiden 
keskuudessa. HZDS sai 35 % äänistä, kun seuraavaksi tullut puolue ylsi vain kolmannekseen tästä. 
HZDS muodosti hallituksen Slovakian kansallispuolueen ja äärivasemmistolaisen Slovakian työläisten 
puolueen kanssa. Meciar väitti, että EU- ja Nato-jäsenyys olivat edelleen Slovakian päätavoitteita, ja 
hän torjui väitteet rotuun tai kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä. Monista syistä hallitus oli 
kuitenkin ulkomaiden silmissä edelleen huonossa maineessa: länsiyhdentymisellä ei ollut lujaa 
kannatusta HZDS:n piirissä; yksityistämisohjelmaa toteutettiin hämäräperäisesti hallituksen 
kannattajien eduksi; ja lisäksi säädettiin kielilaki, joka rajoitti vähemmistökielten käyttöä virallisissa 
yhteyksissä, sillä sen mukaan slovakki oli maan ainoa virallinen kieli. Huolta aiheutti entistä enemmän 
myös Slovakian tiedustelupalvelun käyttäminen Meciarin vastustajia vastaan sekä Meciarin ja 
presidentti Kovacin välinen jatkuva julkinen kiistely. Hallituksen toimintatapa oli yhä enemmän 
populistinen, nationalistinen ja autoritaarinen. Jotkin sen toimet saivat tarkkailijat miettimään, 
uhrasiko Meciar julistamansa länsi-integraatiotavoitteen sillä, että hän piti kiinni vallasta 
epädemokraattisin keinoin. Esimerkiksi kesäkuussa 1997 Meciar uhmasi perustuslakituomioistuimen 
päätöstä määrätessään sisäministerin poistamaan parlamentin esityslistalta opposition tukeman 
kysymyksen siitä, pitäisikö presidentti valita suoralla kansanvaalilla, jolloin äänestyslipussa olisi myös 
Nato-jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä. Tällä Meciar teki tyhjäksi koko hankkeen. 
 
Poliittinen kenttä muuttui entistä hajanaisemmaksi ennen seuraavia vaaleja. Hallitus muutti vaalilakia, 
ja maassa kiisteltiin tavasta, jolla hallituksen ohjaamat tiedotusvälineet seurasivat vaalikampanjaa. 
Lopputuloksena oli siitä huolimatta pääministeri Meciarin hallituksen tappio, ja uudeksi 
pääministeriksi tuli Mikulas Dzurinda. 
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b) Instituutiot 
Slovakian parlamentti antoi suvereenisuusjulistuksen heinäkuussa 1992. Slovakian perustuslaki 
hyväksyttiin 3. syyskuuta 1992, ja Tšekkoslovakian liittoneuvostossa liittovaltion lakkauttava laki sai 
taakseen vaadittavan kolmen viidesosan enemmistön 25. marraskuuta 1992. Itsenäinen Slovakian 
valtio syntyi virallisesti 1. tammikuuta 1993. Perustuslaki takaa monipuoluejärjestelmän, vapaan 
markkinatalouden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lainsäädäntövaltaa käyttää yksikamarinen 
parlamentti, joka sai itsenäistymisen myötä uudeksi nimekseen Slovakian tasavallan kansallisneuvosto. 
Parlamentissa on 150 jäsentä, jotka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Pääministerin nimittää 
presidentti. 
 
Slovakia on kansallisvaltio. Heinäkuussa 1996 otettiin käyttöön uusi aluehallintojärjestelmä, jonka 
mukaan maa jakautuu kahdeksaan alueeseen ja 79 hallintopiiriin. Oppositio arvosteli uuden 
hallintojärjestelmän perustamista, koska sen hallinnoimiseen tarvitaan 20 000 uutta valtion 
työntekijää, ja koska tämän pelättiin pönkittävän edelleen Meciarin asemaa. 
 
Viimeisimmät Slovakian kansallisneuvoston vaalit pidettiin 25. - 26. syyskuuta 1998. Vaalien 
äänestysprosentti oli hyvin korkea: 84 %, joka on korkeimpia vuoden 1989 jälkeen Keski- ja Itä-
Euroopassa pidetyissä vaaleissa saavutettuja lukuja. Vaalien tuloksena pääministeri Vladimir Meciar 
joutui luopumaan vallasta. Vaikka hänen HZDS-puolueensa voittikin jälleen eniten paikkoja, sen 
äänimäärä laski 8 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista, ja myös Meciarin hallituskumppanit 
menestyivät heikosti. Hallituksen muodostamistehtävä annettiin lopulta Mikulas Dzurindalle, 
Slovakian demokraattisen liiton (SDK) johtajalle. Hallitusneuvottelujen jälkeen, jotka nekään eivät 
sujuneet täysin ongelmitta, sovittiin neljän puolueen kokoomushallituksesta, johon kuuluvat SDK, 
demokraattinen vasemmistopuolue (SDL), kansalaissovun puolue (SOP) ja unkarilaisten liitto (SMK). 
Hallituspuolueilla on yhteensä 93 parlamentin 150 paikasta, eli enemmän kuin tiettyihin keskeisiin 
päätöksiin tarvittava kolmen viidesosan enemmistö. Yhtenä kiinnostavana piirteenä on SOP:n 
vaaleissa saavuttama tulos. Puoluetta johtaa Slovakian toiseksi suurimman kaupungin Kosicen 
pormestari Rudolf Schuster, ja SOP sai 19 % kaikista äänistään Kocisesta ja yli 50 % äänistään maan 
itäosasta. 
 
Tulokset olivat seuraavat: 
 
 
 
PUOLUE 

 
PAIKKOJA 
1994 

 
ÄÄNIOSUUS % 
1998 

 
PAIKKOJA 
1998 

 
Demokraattisen Slovakian liitto 
(HZDS) 

 
61 

 
27,00 

 
43 

 
Kansallinen puolue (SNS) 

 
9 

 
9,07 

 
14 

 
Unkarilaisten liitto (SMK)a 

 
17 

 
9,12 

 
15 

 
Demokraattinen vasemmisto 
(SDL)a 

 
- 

 
14,66 

 
23 

 
Slovakian demokraattinen liitto 
(SDK)a 

 
- 

 
26,33 

 
42 

 
Kansalaissovun puolue (SOP)a 

 
- 

 
8,01 

 
13 
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PUOLUE 

 
PAIKKOJA 
1994 

 
ÄÄNIOSUUS % 
1998 

 
PAIKKOJA 
1998 

Yhteinen valinta  
18 

 
- 

 
- 

 
Kristillisdemokraattinen puolue 
(KDH) 

 
17 

 
- 

 
- 

 
Demokraattinen liitto (DU) 

 
15 

 
- 

 
- 

 
Slovakian työläisten puolue (ZRS) 

 
13 

 
1,30 

 
0 

 
Muut 

 
0 

 
4,51 

 
- 

 
Yhteensä 

 
150 

 
100,0 

 
150 

a Hallituspuolue 
 
c) Ajankohtaiset aiheet 
 
i) Poliittisen kentän hajanaisuus 
Slovakian puoluekenttä on edelleen muutoksen tilassa. Suurimmasta hallituspuolueesta, pääministeri 
Dzurindan johtamasta Demokraattisen Slovakian liitosta (HZDS), on määrätietoisesti pyritty saamaan 
yhtenäistä poliittista voimaa, mutta siinä ei ole onnistuttu. Dzurinda yhdisti SDK:n suurimman 
jäsenliiton, kristillisdemokraattisen liikkeen (KDH) uudelleen puolueeseen. Sen johtaja ja Dzurindan 
pääkilpailija, oikeusministeri Jan Carnogursky, oli jo ilmoittanut puolueen osallistuvan itsenäisenä 
seuraaviin parlamenttivaaleihin. Dzurinda ilmoitti hiljattain uuden puolueen, Slovakian demokraattisen 
kristillisen unionin (SDKU) perustamisesta. Se rekisteröitiin virallisesti 14. helmikuuta 2000.  
 
Vuoden 1999 syyskuun ja lokakuun lopun välillä perustettiin kaksi muuta uutta puoluetta: Meciarin 
aikana Tšekin suurlähettiläänä toiminut Ivan Mjartan perusti Demokraattisen keskustapuolueen, ja 
aikaisemmin Demokraattisen vasemmiston puolueeseen (SDL) kuulunut Robert Fico perusti 
ideologisesti sitoutumattoman poliittisen ryhmittymän nimeltä Smer (Suunta). Viimeaikaisten 
mielipidemittausten mukaan Smer on Slovakian kolmanneksi suosituin puolue. 
 
Opposition puolella tilanne on yhtä hajanainen. Pitkään valmisteltu sopimus kahden suurimman 
oppositiopuolueen välillä peruutettiin. Sopimuksella on tarkoitus vahvistaa Demokraattisen Slovakian 
liiton (HZDS) ja Kansallisen puolueen (SNS) mahdollisuuksia tulevissa vaaleissa. Syitä sopimuksen 
allekirjoituksen lykkäämiseen ei tiedetä. 
 
ii) Kansanäänestys ennenaikaisista vaaleista 
Kansanäänestys ennenaikaisten vaalien järjestämisestä on oppositiossa olevan Demokraattisen 
Slovakian liiton (HZDS) viimeisin aloite, jota myös Kansallinen puolue (SNS) tukee. Jos ehdotetun 
kansanäänestyksen tulos olisi myönteinen, uudet vaalit järjestettäisiin 150 päivän kuluessa 
äänestyksestä. Presidentti Rudolf Schuster ei vastusta hanketta tarkistettuaan sen laillisuuden useilta 
riippumattomilta juristeilta. Hallitusrintaman edustajat ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa asiasta ja 
pitävät presidentin päätöstä valitettavana. Kansalaisjärjestö ”Nuoret kansallisen yhteisymmärryksen 
puolesta” on myös vedonnut kansalaisiin, jotta nämä ilmaisisivat vastustavansa äänestystä ja 
pidättyisivät siitä. Perustuslain mukaan kansanäänestyksen äänestysprosentin on oltava vähintään 50, 
jotta äänestys olisi pätevä. Tätä kynnystä ei toistaiseksi ole saavutettu yhdessäkään äänestyksessä. 
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iii) Romanivähemmistö 
Slovakian suuren romanivähemmistön kohtelu on aiheuttanut lisääntyvää huolta EU:ssa. 
Huomattavan suuri joukko Slovakian romaneja on viime aikoina hakenut turvapaikkaa EU:n 
jäsenvaltioista. EU:n virkamiehet ovat ilmaisseet huolensa romanien surkeista elinoloista ja suuresta 
työttömyydestä, mutta he ovat myös ymmärtäneet, kuinka syvällä ongelman juuret ovat ja pitävät 
Dzurindan hallituksen yrityksiä ongelman ratkaisemiseksi uskottavina. Hiljattain hallitus pyrki 
esimerkiksi poistamaan virallisen syrjinnän jäänteet antamalla määräyksen, jonka mukaan kansalliset 
työvoimaviranomaiset eivät saa merkitä rekisteröintikortteihin työttömien romanialkuperää. Hallitus 
on ehdottomasti sitä mieltä, että suuri osa viime aikaisesta maastamuutosta johtuu taloudellisista 
syistä. Tälle näkemykselle antaa selkeää tukea se, että Norja ja Suomi ovat palauttaneet käytännössä 
kaikki turvapaikkaa hakeneet Slovakian romanit.  
 
iv) Ydinenergia 
Slovakia on selventänyt tulevaa ydinvoimastrategiaansa. Alun perin se oli suostunut 
neuvostovalmisteisen Jaslovske Bohunicen ydinvoimalan sulkemiseen vuonna 2000, mutta se lykkäsi 
sittemmin ajankohdan vuoteen 2010. Sen jälkeen Slovakia on suostunut sulkemaan voimalan kaksi 
yksikköä vuosina 2006 ja 2008. Komissio on hyväksynyt tämän kohtuullisena kompromissina ja on 
painostanut Itävallan viranomaisia, koska Itävallan hallitus on uhannut estää Slovakian EU-jäsenyyden 
veto-oikeudellaan, ellei ongelmaan löydetä tyydyttävää ratkaisua. 
 
Hallitus on kuitenkin lykännyt maaliskuulle päätöksen siitä, keskeytetäänkö Mochovcen ydinvoimalan 
kolmannen ja neljännen yksikön rakentaminen. Talousministeri Lubomir Harach on tosin viitannut 
siihen, että vaikkei hallitus kovin todennäköisesti jatkakaan hanketta se saattaa ”myydä keskeneräiset 
yksiköt ulkomaiselle sijoittajalle.” Hankkeen loppuun saattamisen kustannusten arvioidaan olevan 
51 miljardia korunaa (1,23 miljardia dollaria), kun taas perustamisinvestoinnit alkavat tuottaa vasta 17 
toimintavuoden jälkeen. 
 
v) Ivan Lexan oikeudenkäynti 
Slovakian tiedustelupalvelun entinen päällikkö Ivan Lexa on kannellut Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimelle edelleen käynnissä olevasta tutkinnasta. Sen kohteena ovat väitteet, 
joiden mukaan Lexa syyllistyi vallan väärinkäyttöön ja osallistui entisen presidentin Michal Kovacin 
pojan sieppaukseen vuonna 1995. Entinen pääministeri Vladimir Meciar armahti Lexan, mutta hänen 
seuraajansa Mikulas Dzurinda peruutti armahduksen. Slovakian perustuslakituomioistuimen 
tuomareiden ryhmä, joka tutkii Lexan entisen apulaispäällikön tapausta, totesi armahduksen 
kumoamisen olevan perustuslain vastaista. Aikaisemmin Lexan omaa tapausta tutkiva tuomariryhmä 
on kuitenkin todennut toimenpiteen lailliseksi. Slovakian viranomaiset jatkavat Lexan tapauksen 
tutkimista. Vetoomuksessaan Lexa sanoi, että hänen perustuslaillisia oikeuksiaan on loukattu, 
esimerkiksi periaatetta, jonka mukaan henkilöä pidetään syyttömänä niin kauan, kunnes hänet 
todistetaan syylliseksi. 
 
Aikaisemmin perustuslakituomioistuin päätti 20. joulukuuta, että Slovakian tiedustelupalvelun (SIS) 
entisen varajohtajan Jaroslav Svechotan perustuslaillisia oikeuksia oli loukattu, kun hänen 
armahduksensa päätettiin kumota. Tuomioistuin määräsi Svechotaa koskevat tutkimukset 
lopetettaviksi. 
  
vi) Benes-asetukset 
Huolimatta tulevista neuvotteluista EU:n kanssa Slovakian hallitus vahvisti aikomuksensa olla 
keskustelematta Benes-asetuksista, koska ne ovat ”herkkä kysymys”, joka historioitsijoiden on ensin 
käytävä läpi, ennen kuin poliittisia ratkaisuja voidaan tehdä.  
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Jotkut Mikulas Dzurindan hallituksen jäsenet hyväksyivät Unkarilaisten liiton osallistumisen 
hallitukseen vain sillä ehdolla, että vuoden 1945 asetuksia, jotka johtivat saksalaisten ja unkarilaisten 
karkotukseen, ei muutettaisi hallituskauden aikana. Hallituskausi jatkuu vuoteen 2002.  
 
Ulkoministeriön valtiosihteeri Jan Figel kertoi RFE:n mukaan äskettäin Bratislavassa, että Slovakia ei 
osallistu Itävallan vastaisiin pakotteisiin eikä liioin taivu Wolfgang Schüsselin hallituksen 
vaatimukseen, jonka mukaan vuoden 1945 Benes-asetusten vuoksi Tšekkoslovakiasta karkotetuille 
Itävallan kansalaisille maksettaisiin korvauksia. 
 
Hänen mukaansa ”Slovakia on hylännyt kollektiivisen syyllisyyden periaatteen vuonna 1991 ja uskoo, 
että on tärkeämpää toimia tulevaisuuden hyväksi kuin katsoa menneisyyteen.” 
 
vii) Gabcikovon patoa koskeva kiista 
Unkarin hallituksen Tonava-komissaari esitti joulukuussa 1999 ehdotuksen maiden välisen 
Gabcikovon patoa koskevan kiistan ratkaisemiseksi. Ehdotus perustui siihen, että Unkari kieltäytyi 
rakentamasta alempaa patoa Nagymarosiin, kuten maiden välisessä vuoden 1977 sopimuksessa 
edellytettiin, tai Pilismarotiin, jota ehdotettiin myöhemmin. Samalla se luopui oikeudestaan 
Gabcikovossa tuotettuun sähköön, josta se olisi alkuperäisen sopimuksen mukaisesti saanut osuuden. 
Unkari pyysi puolestaan, että Slovakia antaisi tällä hetkellä sähkön tuotantoon käytettävän Unkarin 
veden virrata Unkarin Szigetkoezin alueelle sen veden lisäksi, jota tarvitaan Szigetkoezin ja 
alkuperäisen jokiuoman eläinten ja kasvien suojelemiseksi. 
 
1 100 sivuisessa asiakirjassa oli myös 10 sivun mittainen yhteenveto esiin tulleista oikeudellisista 
kysymyksistä. Unkari halusi muuttaa veden virtausta lisäpatoja rakentamatta. Unkarilaiset arvioivat, 
että lisäveden johtaminen Maly Zitny Ostroviin Tonavan purjehduskelpoisuuden parantamiseksi 
Luoteis-Unkarissa ja Dunaktilitin alueen uudelleenkehittämiseksi vaatisi noin 70 miljardia Unkarin 
forinttia usean vuoden aikana. 
 
Hanketta koskevan Haagin tuomioistuimen päätöksen toimeenpanosta vastaava Slovakian valtuutettu 
on todennut, että ehdotusta on tarkasteltava usean kuukauden ajan, ennen kuin Slovakia voi ottaa 
siihen virallisen kannan . 
 
viii) Jozef Tison muistomerkki 
Zilinan kaupunginvaltuusto on päättänyt paljastaa Slovakian sodanaikaisen valtionpäämiehen Jozef 
Tison muistomerkin. Muistomerkki oli tarkoitus paljastaa 14. maaliskuuta, natsien perustaman Tison 
johtaman vasallivaltion perustamisen vuosipäivänä. Päätöstä arvosteltiin laajasti, mutta sitä puolusti 
kaupunginjohtaja, kansallismielisen SNS-puolueen entinen johtaja. 
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III. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
a) Yleiskatsaus 
Slovakian taloudella on vaikuttava julkisivu, mutta sen perustassa on vakavia rakenteellisia ongelmia. 
Myönteistä on, että BKT kasvoi 6 prosenttia vuonna 1998 ja luku on ollut selvästi positiivinen 
vuodesta 1994 lähtien. Vaikuttavat 85 prosenttia taloudesta on yksityisissä käsissä, ja Berliinin muurin 
murtumisen jälkeen talous on suuntautunut länteen. Suurin osa ulkomaankaupasta käydään nyt EU:n 
kanssa.  
 
 
Tästä huolimatta inflaatio jatkaa nousuaan ja sen arvioidaan kiihtyneen 16 prosenttiin vuoden 1999 
loppuun mennessä. Sitäkin huolestuttavampaa on, että samaan aikaan työttömyys saavutti 
mahdollisesti 18 prosentin tason. Muissa siirtymämaissa voitaisiin katsoa, että korkea työttömyys 
yhdistettynä talouskasvuun liittyy tuottavuuden kasvuun ja modernisointiin. Slovakiassa näin ei ole.  
 
Talouskasvua on pidetty yllä valtion toimilla sekä hallituksen, teollisuuden ja pankkien välisen 
veljeilyn avulla. Yksityistämisestä valtion kassaan on kertynyt vuodesta 1995 lähtien vain 11,9 
miljardia korunaa omaisuudesta, joka oli arvostettu 109 miljardin korunan arvoiseksi. Lisäksi suljettu 
yritysilmapiiri ei ole houkutellut ulkomaisia investointeja, joita tuli vuonna 1998 vain 172 miljardia 
dollaria, paljon vähemmän kuin Slovakian naapurimaihin. Tämän politiikan seurauksena oli 
kestämätön valtiontalouden alijäämä, 5,5 prosenttia BKT:stä vuonna 1998, ja vaihtotaseen alijäämä, 
joka oli 11 prosenttia BKT:stä. 
 
b) Uuden hallituksen politiikka 
 
Ongelmien syvyyden ymmärrettyään hallitus on ilmoittanut, että se aikoo kaventaa valtiontalouden 
alijäämän kahteen prosenttiin BKT:stä ja puolittaa vaihtotaseen alijämän vuoteen 2000 mennessä. 
Tämän saavuttamiseksi hallitus esitteli säästöohjelman toukokuussa 1999. Arvonlisävero (alv) on 
nostettu kuudesta kymmeneen prosenttiin, huomattava tuontivero on otettu käyttöön ja sähkön, 
lämmityksen ja kaasun hintoja sekä vuokria on nostettu. Lisäksi valtion menoja on leikattu 
45 miljoonalla dollarilla. 
 
Nämä toimenpiteet johtavat epäilemättä työttömyyden ja inflaation nousuun vuoden kuluessa, kun 
talouskasvu lisäksi hidastui 2–3 prosenttiin vuonna 1999. Toimenpiteet voivat kuitenkin edistää 
talouden vakautumista ja kasvun elpymistä vuonna 2000, kun taloutta samalla uudistetaan 
markkinatalouden suuntaan. 
 
c) Pankkiala 
 
Pankkiala on Slovakian ongelmien ydin. Edellisen hallituksen politiikan vuoksi pankit kärsivät suurista 
ongelmaluotoista ja heikosta likviditeetistä. Koska luottamus on kaikkien aikojen pohjalukemissa ja 
ulkomailla ollaan huolissaan siitä, että pankkien ongelmat ehkäisevät talouskasvua, hallitus on 
julkistanut kunnianhimoisen yksityistämisohjelman. Se on kylläkin tervetullut mutta herättää myös 
huolta siitä, että pankkien pääomarakenteen turvaaminen romuttaa hallituksen finanssipoliittiset 
tavoitteet. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kokonaiskustannukset ovat 412 miljoonaa 
dollaria – monien analyytikoiden mielestä hyvin optimistinen luku. Luottamuksen palauttamiseksi 
pankkeja kohtaan tarvitaan lisäksi läpinäkyvämpiä rahoituslakeja ja yleistä rationalisointia. 
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d) Korruptio 
 
Hallituksen talouden uudistusohjelman menestys riippuu hallinnon kyvystä ehkäistä taloudellista 
rikollisuutta ja lahjontaa, jotka kukoistivat edellisen hallituksen aikana. Korruption vastaisen 
Transparency International –kansalaisjärjestön tuoreen tutkimuksen mukaan Slovakiassa esiintyi 
Keski-Euroopan siirtymätalousmaista eniten korruptiota. Nykyinen hallitus on ottanut käyttöön 
joitakin korruption vastaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi rikoslakia muutettiin hiljattain niin, että myös 
lahjuksen tarjoaminen katsotaan rikokseksi (aikaisemmin vain lahjuksen ottaminen oli rangaistavaa). 
Lisäksi hallitus on valtuuttanut Transparency International –järjestön tarkastamaan kaikki julkiset 
tarjouskilpailut ja laatimaan kansallisen korruption vastaisen ohjelman. 
 
e) Ulkomaankauppa 
 
Vuodesta 1993 alkaen EU:sta on tullut Slovakialle yhä tärkeämpi kauppakumppani. Vuonna 1998 
EU:n osuus maan viennistä oli 52 % (30 % vuonna 1993) ja tuonnista 50 % (28 % vuonna 1993). 
EU:n sisällä tärkeimmät Slovakian viennin kohteet ovat Saksa (57 %), Italia (13 %) ja Itävalta 
(12 %). Samat maat ovat tärkeimpiä myös tuonnin osalta: Saksa 53 %, Itävalta 12 % ja Italia 11 %. 
 
Useimpina vuosina EU:n kauppatase Slovakian kanssa on ollut positiivinen, mutta vuonna 1999 
tilanne näyttää kääntyneen päinvastaiseksi. 
 
f) Näkymät  
 
Slovakian hyväksyminen jäsenehdokkaaksi antaa hallitukselle mahdollisuuden tehdä selkeä pesäero 
edellisten hallitusten politiikkaan. Yhtä tärkeää on, että kun EU:lta on luvassa merkittävä lisäys EU:n 
rahastoista saatavaan tukeen ja kun ulkomaiset investoinnit todennäköisesti lisääntyvät maan 
kansainvälisen imagon kohentumisen ansiosta, epäsuosituista uudistuksista johtuva poliittinen taakka 
kevenee. 
 
Korot ovat laskeneet nopeasti vuoden 2000 alusta lähtien, ja rahamarkkinoiden reaalikorot kääntyivät 
tammikuussa negatiivisiksi. Vuosina 2000–2001 hallitus keskittyy suurten valtion omistamien 
pankkien myyntiin ja strategisten investoijien löytämiseen julkisille palveluille, mutta yritysilmapiirin 
parantamiseen menee enemmän aikaa. 

BKT: The Economist Intelligence Unit (EIU) arvioi kansantalouden kasvaneen 1,8 prosenttia vuonna 
1999, mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin oli ennustettu. Kotimaisen kysynnän 
odotetaan pysyvän hyvin heikkona vuoteen 2001 saakka, koska työttömyys nousee lähes 
20 prosenttiin ja reaalipalkat laskevat. Myös investoinnit ovat edelleen lamassa. Vuoteen 2001 saakka 
kasvu on siten vientivetoista, mutta vahva valuutta heikentää Slovakian perinteisesti hintaherkkien 
vientituotteiden ulkomaista kysyntää. EIU ennustaa tälle vuodelle kahden ja ensi vuodelle kolmen 
prosentin kasvua. 

Inflaatio: Kuluttajahintojen nousu kiihtyi keskimärin 10,5 prosenttiin vuonna 1999 oltuaan 
6,7 prosenttia vuonna 1998. Syynä olivat lähinnä säänneltyjen hintojen korotukset. Julkisten 
palvelujen alan kasautuvat velat ja tarve valmistautua EU-jäsenyyteen pakottavat hallituksen 
jatkamaan hintojen vapauttamista vuosina 2000–2001. Niinpä inflaation ennustetaan nousevan 
keskimäärin 14 prosenttiin vuonna 2000, ennen kuin se laskee takaisin yksinumeroiseksi vuonna 2001. 
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Valuuttakurssi: EIU odottaa valuuttaan kohdistuvan edelleen nousupaineita suorien ulkomaisten 
investointien lisääntyessä ja sijoittajien hyödyntäessä valuuttakurssieroja. Valuutan ennustetaan näin 
ollen vahvistuvan reaalisesti vuosina 2000–2001, minkä jälkeen sen arvo vakiintuu. 

Vaihtotase: Vaihtotaseen alijäämä supistui vuonna 1999 voimakkaasti noin 5,2 prosenttiin BKT:stä. 
Vaikka yli puolet Slovakian viennistä suuntautuu EU-maihin, joiden kasvun ennustetaan nopeutuvan 
vuonna 2000, vahva koruna hillitsee viennin kasvua. Valuutan reaalinen vahvistuminen ja ylimääräisen 
tuontimaksun lakkauttaminen lisäävät tuontitavaroiden kysyntää ankeasta taloustilanteesta huolimatta. 
Alijäämä supistuu tänä vuonna 4,3 prosenttiin BKT:stä ja ensi vuonna 3,9 prosenttiin. 
 
Ennusteiden yhteenveto (EIU) 

(prosentuaalinen muutos vuositasolla, ellei toisin mainita)  
1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c) 

 
BKT:n reaalikasvu 4,4 -0,5 0,0 2,0 
Teollisuustuotanto 0,9 -3,0 2,0 3,0 
Maataloustuotanto -0,6 1,0 -1,0 1,0 
Palvelut 6,7 1,0 0,5 2,0 
Kuluttajahintojen muutos (%) 
keskiarvo 6,7 10,8 14,0 7,0 
vuoden lopussa 5,6 16,7 9,0 7,0 
Työttömyysaste (%,vuoden lopussa) 15,6 18,0 18,4 16,4 
Kauppatase (milj. USD) -2 351 -1 100 -1 212 -1 173 
Vaihtotase (milj. USD) -2 127 -980 -1 122 -1 088 

(a) toteutunut, (b) EIU:n arvio, (c) EIU:n ennuste. 
 
 
IV. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
a) Komissio 
Euroopan komissio julkisti 13. lokakuuta toisen määräaikaisen kertomuksensa Slovakian 
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Johtopäätöksissään komissio totesi, että 
"syyskuun 1998 jälkeen tapahtuneiden muutosten ansiosta Slovakia täyttää nyt Kööpenhaminassa 
vahvistetut poliittiset arviointiperusteet. Oikeuslaitoksen riippumattomuus on parantunut 
tosiasiallisesti, mutta tämä on vielä varmistettava lainsäädäntöteitse tekemällä perustuslakiin muutos, 
jolla poistetaan tuomareita koskeva koeaika ja tarkistetaan heidän nimittämis- ja 
erottamismenettelyjään. 
 
Jatkuvia toimia tarvitaan demokraattisten instituutioiden vakaan toiminnan ylläpitämiseksi, 
rikollisuuden ja korruption torjunnan tehostamiseksi ja vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi. 
Huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti romaniväestön tilanteen parantamiseen ja yhteiskunnan 
syrjivien asenteiden muuttamiseen. 
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Uuden hallituksen rohkeiden periaatepäätösten ja vaikuttavan uudistusohjelman ansiosta Slovakia on 
jo lähes toimiva markkinatalous. Näiden päätösten täytäntöönpano tulevana vuonna vienee kehitystä 
eteenpäin niin, että toimivan markkinatalouden oikeudelliset ja taloudelliset edellytykset tulevat 
täytetyiksi. Makrotalouden kestävään vakauteen tähtäävien toimien jatkaminen ja 
rakenneuudistusohjelman toteuttaminen antanevat Slovakialle mahdollisuuden selviytyä kilpailun ja 
markkinavoimien paineista keskipitkällä aikavälillä. 
 
Slovakia on vuoden 1999 aikana ryhtynyt toimiin, joilla pyritään vähentämään maan sisäistä ja 
ulkoista epätasapainoa. Ensimmäiset tulokset ovat olleet rohkaisevia. Jäljellä olevien valtion 
omistamien yritysten ja pankkien yksityistämistä koskevat suunnitelmat on hyväksytty ja parhaillaan 
toteutetaan toimia, joiden tavoitteena on nopeuttaa pankki- ja yrityssektorin rakenneuudistusta. 
 
Slovakian on varmistettava näiden rakenteellisten uudistusten kestävyys erityisesti kehittämällä 
pankkisektorin kykyä hoitaa sille kuuluvat rahoituksen välitykseen liittyvät tehtävät, saattamalla 
yksityistäminen päätökseen avoimella ja markkinaperusteisella tavalla ja muuttamalla ja soveltamalla 
tehokkaasti konkurssilainsäädäntöä. Ensisijaisen tärkeää on myös makrotalouden vakauden 
lujittaminen, mikä edellyttää erityisesti julkisen talouden entistä perusteellisempaa uudistamista 
keskipitkällä aikavälillä. 
 
Slovakia on edistynyt huomattavasti sisämarkkinoihin liittyvän lainsäädännön saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Julkisten hankintojen alalla on hyväksytty yhteisön säännöstöä vastaava laki, 
jossa säädetään riippumattoman hankintaviranomaisen perustamisesta. Standardointia ja 
varmentamista varten on annettu puitelainsäädäntö, joka sisältää "uuden yleisen 1ähestymistavan" 
periaatteet ja tasoittanee tietä yhdenmukaistamisen jatkamiselle tällä alalla. Kilpailulainsäädännön 
alalla on edistytty merkittävästi kiistanalaisen yritystoiminnan elvyttämistä koskevan lain kumoamisen 
ja valtiontukilain antamisen myötä. Jälkimmäinen antaa paremmat mahdollisuudet valtiontukien 
valvontaan. Energia-alan yhdenmukaistaminen edistyi merkittävästi, kun Slovakia vahvisti Bohunicen 
ydinvoimalan reaktoreiden sulkemisajankohdat. Pankki- ja rahoituspalvelujen alalla on edistytty jonkin 
verran avoimuuden lisäämisessä ja vähemmistöosakkaiden suojelemisessa. Yhteiskuntapolitiikan alalla 
on edistytty työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittämisessä. 
 
Muilla yhteisön säännöstön osa-alueilla on edistytty vain vähän varsinaisen lainsäädännön antamisessa, 
vaikka kehitystahti onkin selvästi nopeutunut ja tehdyt periaatepäätökset ovat ohjaamassa 
yhdenmukaistamisprosessia oikeaan suuntaan. Vaikka esimerkiksi ympäristöä koskevan säännöstön 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä aloitettiin uudelleen antamalla eräitä ilman- ja 
luonnonsuojelua koskevia säädöksiä, suurin osa yhteisön ympäristöalan säännöstöstä on edelleen 
omaksumatta. Sama pätee oikeus- ja sisäasioihin, joiden osalta on edistytty jonkin verran, kun 
rikoslakiin on sisällytetty uusia rikoslajeja ja maa on ratifioinut eräitä tärkeitä kansainvälisiä 
yleissopimuksia. Samalla on kuitenkin todettava, että ulkomaalais- ja turvapaikkalakien 
muuttamisessa ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntatoimien tehostamisessa niittää 
vielä työtä. Liikennealan lainsäädännön yhdenmukaistaminen ei ole sujunut odotusten mukaisesti. 
Hallituksen pyrkimykset alueellisen kehityksen alalla olisi saatettava konkreettisten toimien muotoon. 
Maatalous-, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualoilla on tapahtunut vain vähän edistymistä. Sama koskee 
työterveyttä ja turvallisuutta. Olisi tärkeää. että parin viime vuoden aikaiset laiminlyönnit 
lainsäädäntötyössä korvattaisiin keskittymällä muihin yhteisön säännöstön osa-alueisiin yhtä 
tarmokkaasti kuin keskeisten sisämarkkinalakien antamisen varmistamiseen aiemmin. 
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Hallintojärjestelmän toimintakyvystä voidaan todeta, että EU-politiikan koordinointi on parantunut, 
että standardoinnin alalla on ryhdytty toimiin lainsäädäntö-, standardointi- ja akkreditointitehtävien 
erottamiseksi toisistaan, että äskettäin annetussa lainsäädännössä säädetään keskeisten 
sisämarkkinarakenteiden perustamisesta ja että ympäristöviranomaisten valmiuksien parantamiseen on 
kiinnitetty enemmän huomiota. Edelleen on kuitenkin hyväksymättä se julkishallinnon uudistamista 
koskeva laki, jota tarvittaisiin perustaksi pyrittäessä kehittämään hallinnollisia valmiuksia tietyillä 
yhteisön säännöstön osa-alueilla. Tarvittavien toimielinten perustaminen on viivästynyt muilla 
keskeisillä aloilla kuten aluekehitys, varainhoidon valvonta ja oikeus- ja sisäasiat. Sääntelystä ja 
valvonnasta vastaavien toimielinten riippumattomuus olisi pyrittävä varmistamaan. Koska Slovakian 
jäsenyysvalmistelut ovat sujuneet hitaasti, olisi hallinnollisten valmiuksien vahvistamista koskevien 
suunnitelmien liityttävä kiinteästi kutakin alaa koskevan lainsäädännön valmisteluun. Slovakian on 
tehostettava huomattavasti lainvalmistelutyötään ja täytäntöönpano- ja soveltamisvalmiuksiaan. 
 
Slovakian toimet ovat olleet riittäviä liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin poliittisten tavoitteiden 
sekä valtiontukiin ja sisämarkkinoihin liittyvien tavoitteiden osalta. Hallintojärjestelmän 
toimintakykyyn ja ympäristökysymyksiin ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota." 
 
Lausunnon koko teksti on komission laajentumista käsittelevillä verkkosivuilla 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm. Lisätietoja komission 
alkuperäisestä kertomuksesta ja ensimmäisestä määräaikaiskertomuksesta on katsauksen edellisessä 
versiossa (PE 167.609/korj.2). 
 
b) Euroopan parlamentti 
Maaliskuussa 1998 parlamentti hyväksyi päätöslauselman Slovakian tasavallan tilanteesta 
(B4-0319, 0328, 0342, 0362, 0366 ja 0375/98). Päätöslauselmassa parlamentti ilmaisi syvän huolensa 
siitä, että "valta on keskitetty pääministerille, joka edelleen osoittaa yhä enemmän totalitaarisia 
asenteita" ja kehotti "kaikkia Slovakian tasavallan kansallisen neuvoston osapuolia tekemään kaiken 
voitavansa, jotta maalle voitaisiin mahdollisimman pian valita uusi presidentti, millä jälleen 
varmistetaan Slovakian perustuslain täydellinen ja asianmukainen noudattaminen." Lisäksi parlamentti 
kehotti Meciaria toimimaan siten, että hänen voidaan uskoa vakavissaan toimivan perustuslain ja 
demokratian sääntöjen mukaisesti, toisin sanoen varmistamaan tulevien vaalien vapaus ja rehellisyys ja 
kaikkien osapuolten todellinen mahdollisuus käyttää hyväkseen tiedotusvälineitä. 
 
Parlamentti hyväksyi vielä 3. joulukuuta 1998 päätöslauselman (A4-0427/98) ”Euroopan unioniin 
liittymistä koskeva Slovakian hakemus ja Wienissä  kokoontuva Eurooppa-neuvosto (12. ja 
13. joulukuuta 1998)”. Päätöslauselmassa se kehottaa "Eurooppa-neuvostoa joustavuuteen 
tarkastellessaan uudelleen Slovakian ehdokkuutta ja pyytää, että neuvosto ottaisi joka tapauksessa 
huomioon Slovakian ja Euroopan yhteisön politiikkaan liittyvät erityisolosuhteet niin, että lopullinen 
päätös tehdään ennen Saksan puheenjohtajakauden päättymistä". Se "odottaa, että Slovakian uusi 
hallitus osoittaa haluavansa toteuttaa poliittiset uudistukset, jotka ovat välttämättömiä, jotta 
Slovakiasta tulisi demokraattisia periaatteita, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia kunnioittava 
aito oikeusvaltio." Lisäksi se kehottaa Slovakian uutta hallitusta vahvistamaan pyrkimyksiään täyttää 
Kööpenhaminan jäsenyysperusteet. 
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c) Neuvosto 
Eurooppa-neuvosto vahvisti Helsingin huippukokouksessa 10.–11. joulukuuta 1999 
"liittymisprosessin kattavan nyt kaikki 13 ehdokasvaltiota, jotka kuuluvat yhtenäisen puitejärjestelmän 
piiriin." Neuvosto korosti jälleen, että "unioni on tehnyt vakaan poliittisen sitoumuksen pyrkiä kaikin 
keinoin saattamaan toimielinuudistusta käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi päätökseen 
joulukuuhun 2000 mennessä, mitä seuraa ratifiointi. Konferenssin tulosten vahvistamisen jälkeen 
unionin pitäisi olla valmis ottamaan vastaan uusia jäsenvaltioita vuoden 2002 lopusta lähtien heti kun 
ne ovat osoittaneet pystyvänsä hoitamaan jäsenyysvelvoitteensa ja neuvottelut on saatu onnistuneesti 
päätökseen." 
 
Eurooppa-neuvosto muistutti "ydinturvallisuuden korkean tason merkityksestä Keski- ja Itä-
Euroopassa. Se pyytää neuvostoa pohtimaan, kuinka ydinturvallisuuskysymystä käsitellään 
laajentumisprosessin yhteydessä asiaa koskevien neuvoston päätelmien mukaisesti." 
 
Päätelmissä todettiin edelleen: "Eurooppa-neuvosto, jonka vakaana tarkoituksena on edistää 
turvallisuutta ja vakautta Euroopan mantereella, on viimeaikaisten tapahtumien ja komission 
kertomusten perusteella päättänyt kutsua koolle kahdenvälisiä hallitustenvälisiä konferensseja 
helmikuussa 2000 käynnistääkseen Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan 
kanssa neuvottelut niiden unioniin liittymisen ehdoista ja liittymistä seuraavista perussopimusten 
muutoksista.  
 
 
Neuvotteluissa jokaista ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien ansioiden pohjalta. Tätä periaatetta 
sovelletaan sekä eri neuvottelulukujen avaamiseen että itse neuvotteluihin. Neuvotteluvauhdin 
ylläpitämiseksi on syytä välttää mutkikkaita menettelyjä. Jos neuvotteluihin nyt mukaan tulleet 
ehdokasvaltiot etenevät riittävästi valmisteluissaan, niillä on mahdollisuus päästä kohtuullisessa ajassa 
samalle tasolle neuvotteluja jo käyvien ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvotteluissa on edettävä samassa 
tahdissa kuin yhteisön säännöstön sisällyttämisessä näiden valtioiden lainsäädäntöön ja sen todellisessa 
täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvomisessa." 
 
"Eurooppa-konferenssin tulevaisuutta tarkastellaan tilanteen kehittymisen ja liittymisprosessista 
Helsingissä tehtyjen päätösten perusteella. Ranska on ilmoittanut aikovansa kutsua koolle Eurooppa-
konferenssin kokouksen puheenjohtajakaudellaan vuoden 2000 jälkipuoliskolla. " 
 
Tämän tiedonannon jälkeen aloitettiin viralliset neuvottelut 15. helmikuuta 2000. Varsinaisten 
neuvottelujen on määrä alkaa 28. maaliskuuta kaikkien kuuden maan kanssa pidettävillä ensimmäisillä 
valtuuskuntien edustajien tapaamisilla. Silloin Slovakialle ilmoitetaan ne yhteisön säännöstön luvut, 
joista EU aikoo aloittaa neuvotteluprosessin. Komissio kannattaa neuvotteluiden aloittamista 5–8 
luvusta (kunkin maan valmiusasteesta riippuen), ja sen oli määrä esittää ehdotuksensa jäsenvaltioille 8. 
maaliskuuta.  
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d) Slovakian kanta 
Pääministeri Dzurinda ilmoitti 10. joulukuuta 1999, että EU:n päätös ottaa Slovakia mukaan 
liittymistä koskevaan neuvotteluprosessiin ja ylisti sitä ”suurimmaksi saavutukseksi Slovakian 
historiassa”. Hän sanoi myös, että hänen maansa pyrkii liittymään määräpäivänä 1. tammikuuta 2004 
”yhdessä naapureidensa Tšekin, Unkarin ja Puolan kanssa”. Slovakian ulkoministerin Eduard Kukanin 
mielestä neuvotteluiden aloittaminen on Slovakiassa vuonna 1998 tapahtuneen muutoksen 
ensimmäinen konkreettinen tulos Euroopan tasolla. Kukan sanoi myös, että Slovakia on valmis 
sisällyttämään neuvotteluihin 15 yhteisön säännöstön 31:stä luvusta ja toivoo voivansa sisällyttää 
niihin kaikki luvut vuoteen 2000 mennessä. Myös oppositiopuolueet suhtautuivat päätökseen 
myönteisesti lukuun ottamatta Slovakian kansallisen puolueen puheenjohtajaa Anna Malikovaa, jonka 
mielestä ”ei ole kunniaksi” Slovakialle, että se on samassa seurassa Romanian ja Bulgarian kaltaisten 
maiden kanssa. 

 
 
 

*** 
 
 
 

Lisätietoja antaa: 
Adam ISAACS, Euroopan parlamentti, PO IV, Bryssel 
Kansainvälisestä yhteistyöstä, analyyseistä ja asiakirjoihin pohjautuvasta tutkimuksesta 
vastaava yksikkö/ Bryssel, 
Puh. (32) 2 28 43072 / faksi: (32) 2 28 49063 / sähköposti: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Lisätietoja taloudellisesta tilanteesta antaa: 
John WITTENBERG, Euroopan parlamentti, PO IV 
Kansainvälisten ja institutionaalisten asioiden jaosto 
Puh. (352) 4300 22447 / sähköposti: jwittenberg@europarl.eu.int 
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LIITE 

 

SLOVAKIAN HALLITUS 
 
  
Presidentti (astui virkaan 15.6.99) Rudolf Schuster 
- - - - - - - 
HALLITUS (nimitetty 30. lokakuuta 98) 
(Ks. luettelon lopun puolueluettelo) 
Pääministeri Mikulas Dzurinda (SDK) 
Varapääministeri – lainsäädäntö Lubomir Fogas (SDL) 
Varapääministeri – talous Ivan Miklos (SDK) 
Varapääministeri – Euroopan integraatio Pavol Hamzik (SOP) 
Varapääministeri – vähemmistöt Pal Csaky (SMK) 
- - - - - - - 
MINISTERIT: 
Maatalousministeri Pavol Koncos (SDL) 
Rakennuksista ja julkisista töistä vastaava ministeri Istvan Harna (SMK) 
Kulttuuriministeri Milan Knazko (SDK) 
Puolustusministeri Pavol Kanis (SDL) 
Talousministeri Lubomir Harach (SDK) 
Opetus- ja tiedeministeri Milan Ftacnik (SDL) 
Ympäristöministeri Laszlo Miklos (SMK) 
Valtiovarainministeri Brigita SCHMOGNEROVA 
(SDL) 
Ulkoministeri Eduard Kukan (SDK) 
Terveysministeri Tibor Sagat (SDK) 
Sisäministeri Ladislav Pittner (SDK) 
Oikeusministeri Jan Carnogursky (SDK) 
Työ-, sosiaali- ja perheasiain ministeri Peter Magvasi (SDL) 
Yksityistämisestä vastaava ministeri Maria Machova (SOP) 
Liikenne-, posti- ja televiestintäministeri Jozef Macejko (SDK) 
- - - - - - - 
 
PUOLUEET: 
SDK – Slovakian demokraattinen liitto  
SDL – Demokraattinen vasemmisto  
SMK – Unkarilaisten liitto  
SOP – Kansalaissovun puolue  
 
- - - - - - - 
Parlamentin puhemies Jozef Migas (SDL) 
- - - - - - - 
Keskuspankin pääjohtaja Vladimir Masar 
 
 


