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Laajentumista käsittelevän Euroopan parlamentin pääsihteeristön Task Force -työryhmän ”katsausten”  tarkoituksena on koota yhteen tiivistettyyn ja  järjestelmälliseen asiakirjaan
kaikki tiedot  unionin laajentumista koskevien keskustelujen etenemisestä sekä  jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja Euroopan unionin toimielinten asiasta esittämistä kannoista.
Katsauksia päivitetään aina neuvottelujen edetessä:

Numero Nimi PE-numero Päiväys Kielet

1 Kypros ja Euroopan unionin laajentuminen  167.284/korj. 5 21.10.1999 Kaikki
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj. 2 01.02.1999 Kaikki
3 Romania ja Euroopan unionin laajentuminen 167.297/korj. 2 26.02.1999 Kaikki
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj. 3 18.10.1999 Kaikki
5 Malta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.350/korj. 3 01.07.1999 Kaikki
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj. 3 11.10.1999 Kaikki
7 Turkki ja Euroopan unionin laajentuminen 167.407/korj. 2 17.06.1999 Kaikki
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj. 1 08.10.1998 Kaikki
9 Slovenia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.531/korj. 1 08.02.1999 Kaikki
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj. 2 27.09.1999 Kaikki
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533/korj. 2 12.01.1999 Kaikki
12 Puola ja Euroopan unionin laajentuminen 167.587/korj. 3 25.10.1999 Kaikki
13 Slovakia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.609/korj. 2 20.08.1999 Kaikki
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj. 2 25.10.1999 Kaikki
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299/korj. 1 21.06.1999 DE-EN-ES -FR-IT
16 EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.1998 DE-EN-ES-FR-IT
17 Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.402 23.03.1998 DE-EN-ES-FR-IT
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.1998 DE-EN-ES-FR-IT
19 Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.1998 DE-EN-ES-FR-IT
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.1998 DE-EN-ES-FR-IT
21 Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584 08.05.1998 DE-EN-ES-FR-IT
22 Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj. 6 13.10.1999 EN
23 Euroopan unionin laajentumista koskevat oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.1998 DE-EN-ES-FR-IT
24 Euroopan unionin laajentumista edeltävä strategia 167.631 17.06.1998 DE-EN-ES-FR-IT
25 Yhteistyö oikeus- ja sisäasiain alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690/korj. 1 30.04.1999 DE-EN-ES-FR-IT
26 Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen 167.735 14.07.1998 DE-EN-ES-FR-IT
27 Euroopan unionin laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.1998 DE-EN-ES-FR-IT
28 Sveitsi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.777/korj. 1 08.03.1999 Kaikki
29 Euroopan unionin laajentuminen ja kalastus 167.799 12.10.1998 Kaikki
30 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj. 1 26.07.1999 DE-EN-ES-FR-IT
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39 Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/korj. 1 01.07.1999 DE-EN-ES-FR-IT
40 Ydinturvallisuus EU:n jäsenyyttä hakeneissa KIE-maissa 168.257 22.03.1999 DE-EN-ES-FR-IT
41 EU:n jäsenvaltioiden ja hakijamaiden kansalaisten suhtautuminen EU:n laajentumiseen 168.296 22.04.1999 DE-EN-ES-FR-IT
42 Venäläisvähemmistö Baltian maissa ja EU:n laajentuminen 168.307 03.05.1999 DE-EN-ES-FR-IT
43 Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.394 10.06.1999 DE-EN-ES-FR-IT
44 Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.459 28.07.1999 DE-EN-ES-FR-IT

Jäljennöksen katsauksesta voi tilata seuraavista osoitteistot: E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh. + 352 4300 22906 / faksi: + 352 4300 29027
Laajentumisesta vastaava erityisryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh. + 32 2  284 2381 / faksi: + 32 2 284 4984
Laajentumisesta vastaava erityisryhmä, 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



4 PE 167.284/rév.6

KATSAUS
KYPROS JA SEN LIITTYMINEN EUROOPAN UNIONIIN

SISÄLTÖ

Sivu

TIIVISTELMÄ                                                                                                                           7

I. POLIITTINEN TILANNE                                                                                                 7

a) Lähihistoria                                                                                                                    7
b) Instituutiot                                                                                                                     8
c) Ajankohtaiset poliittiset kysymykset                                                                               9
d) Rauhanneuvottelujen eteneminen                                                                                    9

II. TALOUDELLINEN TILANNE                                                                                      10

a) Kyproksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne                                                             10
b) Makrotalouspolitiikka ja finanssipolitiikka                                                                    12
c) Vuoden 1998 tulokset/ennusteet vuodelle 1999 (ks. liitteessä oleva taulukko 2)           13

III. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN                                                                              13

a) Assosiaatiosopimus                                                                                                      13
b) Kauppa                                                                                                                        14
c) Rahoituspöytäkirjat                                                                                                      14
d) Elimet                                                                                                                          15

IV. JÄSENYYSHAKEMUS                                                                                                   16

a) Komission kanta                                                                                                           16
b) Euroopan parlamentin kanta - Muistutus                                                                      16
c) Neuvoston kanta                                                                                                          17
d) Muut esiin tulleet kannat                                                                                              18
e) Jäsenvaltioiden kanta                                                                                                    18
f) Kyproksen kanta                                                                                                          19

V. LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA                                                                   19

a) Kyprosta koskeva erityisstrategia                                                                                 19
b) ”Screening” ja neuvottelut                                                                                            20
c) Komission kertomukset Kyproksen edistymisestä liittymisvalmisteluissa                       21
d) Liittymistä edeltävä tuki                                                                                               21

VI. KYPROS JA HVK                                                                                                            22

LIITE



5 PE 167.284/rév.6

TIIVISTELMÄ

Kypros on Välimeren kolmanneksi suurin saari, jolla asuu noin 741 000 asukasta. Väestö jakaantuu
Kyproksen kreikkalaisiin (630 000 asukasta), Kyproksen turkkilaisiin (89 000 asukasta) ja muuta
syntyperää oleviin (22 000 asukasta). Kypros on liittynyt Euroopan unioniin assosiaatiosopimuksella
vuonna 1972. Euroopan unionin jäsenyyttä se haki 4. heinäkuuta 1990.

Vaikka Kypros täyttääkin hyvin laajasti liittymisen poliittiset ja taloudelliset edellytykset, sen
poliittinen tilanne on hyvin erikoislaatuinen: kolmas valtio, Turkki, on miehittänyt laittomasti osan
sen alueesta, joka on julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi, mutta ei kuitenkaan ole saanut
kansainvälistä tunnustusta. Rauhankehitys on pysähdyksissä.

Neuvottelujen aloittaminen saattaisi olla alkusysäys ratkaisun löytämiselle. Euroopan unionin
toimielimet tukevat rauhanomaista ratkaisua sekä pohjoisen osapuolen mukaan ottamista
jäsenyysneuvotteluihin, mikä olisi edullista koko saaren kannalta.

Virallinen liittymismenettely on ollut käynnissä 31. maaliskuuta 1998 lähtien. Huhtikuusta 1998
alkaen Kyproksen samoin kuin muiden ensimmäisen vaiheen hakijamaiden kanssa on harjoitettu
yhteisön säännöstön eri lukujen analysointia (screening). Tämä menettely koskee kaikkiaan 31:tä
lukua. Tietyillä aloilla on voitu päättää yhteisistä neuvottelukannoista.

Marraskuussa 1998 komissio esitteli Eurooppa-neuvostolle kertomuksensa Kyproksen osoittamasta
edistyksestä liittymiskehityksessä. Tästä kertomuksesta ilmenee, että Kypros on yleisesti edistynyt
hyvin yhteisön lainsäädännön käyttöönotossa, erityisesti tulliliiton osalta, edistystä on vielä
tapahduttava hallintotaitojen lujittamisessa tietyillä aloilla.

Komissio painottaa, että koska kyproksenturkkilainen yhteisö on kieltäytynyt lähettämästä edustajia
neuvotteluihin, yhteisön lainsäädännön analyysi ei ole voinut koskea koko saarta.

Komissio esitti 13. lokakuuta 1999 uuden kertomuksen Kyproksen edistymisestä
liittymisvalmisteluissa, jota on tarkoitus käsitellä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Helsingissä.

*    *    *
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I. POLIITTINEN TILANNE

a) Lähihistoria

Kypros (Ison-Britannian siirtomaa vuodesta 1925) sai itsenäisyyden 16. elokuuta 1960. Vuoden 1960
perustuslaissa määritellään tasavalta, jonka johdossa on presidentti, ja yhtenäinen valtio, jossa 
kyproksenkreikkalaiset (tällöin noin 82 % väestöstä) ja kyproksenturkkilaiset (noin 18 % väestöstä)
jakavat vallan prosenttiosuuksien 70 ja 30 % mukaisesti. Perustuslaki kasvatti entisestään
erimielisyyksiä kahden eri yhteisön välillä. Ongelmia aiheutti myös Akritas-suunnitelman
paljastuminen. Myös suunnitelmat saaren liittämisestä Kreikkaan (Enosis) tai vastaavasti Turkkiin
(Taksim) loivat jännitteitä.

Väkivaltaisia yhteenottoja tapahtui (joulukuusta 1963 elokuuhun 1964). Kyproksenkreikkalaisen
yhteisön edustajat poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä perustivat väliaikaisen hallituksen, jolla ei
ollut minkäänlaista perustuslaillista pohjaa.
Helmikuussa 1964 yleisen kansainvälisen turvallisuuden vaarantuessa YK:n turvallisuusneuvosto laati
päätöslauselman UNFICYP-joukkojen perustamisesta (jotka ovat edelleenkin käytössä) rauhan ja
kansainvälisen turvallisuuden säilyttämiseksi.

Presidentti Makarios yritti harjoittaa sovittelun ja itsenäisyyden politiikkaa. Kreikan sotilasjuntan
tukema kreikkalaismielinen liike teki kuitenkin vallankaappauksen ja syrjäytti presidentti Makarioksen
15. heinäkuuta 1974. Vallankaappauksen seurauksena Turkki teki sotilaallisen hyökkäyksen
Pohjois-Kyprokselle 20. heinäkuuta 1974. Hyökkäystä perusteltiin takuusopimuksella. Elokuussa
tehdyn toisen hyökkäyksen jälkeen, jota ei enää voitu perustella takuusopimuksellakaan, Turkin
armeijalla oli hallussaan 37 prosenttia saaresta. Tulitauko saatiin aikaan 18. elokuuta 1974.
Seuranneelle ajalle oli tyypillistä alueen miehitys, ihmishenkien menetykset, väestön pakkosiirrot ja
kulttuuriperinnön tuhoutuminen. Marraskuussa 1983 laittomasti miehitetty alue julistautui
Pohjois-Kyproksen tasavallaksi. YK:n turvallisuusneuvosto katsoi itsenäisyysjulistuksen kuitenkin
laittomaksi. Saaren jako on tämän jälkeen ollut tosiasia.

YK on tehnyt esityksiä ja ponnistellut rauhan aikaansaamiseksi jo vuodesta 1964 lähtien.
Neuvottelujen olisi nivouduttava yhden yhtenäisen valtion, eli kahdesta yhteisöstä muodostuvan,
itsenäisen ja poliittisesti tasa-arvoisen liittotasavallan ympärille. Tähän mennessä kaikki ponnistelut
ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. (vrt. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1179/1998 ja
939/1994)

b) Instituutiot

Vuoden 1960 perustuslain mukaan Kyproksen tasavalta on itsenäinen ja suvereeni presidentin johtama
tasavalta. Tasavallan presidentti valitaan virkaan 5 vuodeksi suorilla yleisillä vaaleilla. Hänellä on
toimeenpanovalta, jota hän käyttää yhdessä nimittämänsä ministerineuvoston kanssa. Presidentinvaalit
järjestettiin viimeksi 8. helmikuuta 1998 (1. kierros) ja 16. helmikuuta (2. kierros).

Istuva presidentti Glafcos Clerides valittiin uudelleen 50,8 prosentilla annetuista äänistä.
Äänestysprosentti oli 93,37.
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Lainsäädäntövaltaa käyttää edustajainhuone, johon alun perin kuului 56 kyproksenkreikkalaista ja
24 kyproksenturkkilaista jäsentä. Kyproksenturkkilaisten lähdettyä tasavallan instituutiosta on
parlamentissa enää 56 kyproksenkreikkalaista jäsentä. Parlamenttivaalit järjestettiin viimeksi
26. toukokuuta 1996 (äänestysprosentti 91,75 %). Vaalin tulos oli seuraava:

Puolue % Paikkoja % Paikkoja
DISY (Demokraattinen puolue) 35,8 20 34,47 20
AKEL (Kommunistipuolue) 30,6 18 33 19
DIKO (Keskusta-demokraattinen puolue) 19,5 11 16,43 10
EDEK (Sosialistipuolue) 10,9   7   8,13   5
ADISOK (Uudistusmielinen kommunistip.)   2,4     0   1,44   0
Uudet puolueet
Vapaa demokratia     3,69 2
Uusi horisontti   1,71 0
Vihreät   1,00 0
Sitoutumattomat   0,93 0
YHTEENSÄ 56

Kypros kuuluu Yhdistyneisiin kansakuntiin ja sen erityisjärjestöihin. Se on myös sitoutumattomien
maiden liikkeen, Euroopan neuvoston ja Brittiläisen kansanyhteisön jäsen.

Kyproksen väestön määräksi arvioitiin vuonna 1995 (tilasto- ja tutkimuskeskuksen laskelmien
mukaan) yhteensä 736 000 henkeä, joista 623 000 kyproksenkreikkalaisia,
91 000 kyproksenturkkilaisia ja 22 000 muita.

c) Ajankohtaiset poliittiset kysymykset

Turkin armeijan miehitettyä laittomasti Kyproksen pohjoisosan tämä kysymys ja sen rauhanomainen
ratkaisu ovat hallinneet poliittista keskustelua. Turkkilaisten miehitys ja saaren periaatteellinen jako
ovat johtaneet vakaviin seurauksiin:

- saaren pohjoisosassa on noin 30 000 turkkilaista sotilasta
- asukkaat eivät saa liikkua vapaasti saaren eteläosan ja miehitetyn pohjoisosan välillä - lukuun

ottamatta ehtoja, jotka liittyvät pohjoisosan laittoman hallinnon tunnustamiseen
- miehitetylle alueella on eristyksissä 487 kyproksenkreikkalaista ja 191 Syyrian ja Libanonin

kristittyä, joilta on riistetty kaikki perusoikeudet
- laittomasti miehitetyn alueen kulttuuriperintö on tuhottu
- Anatolian siirtolaisten massiiviset joukkosiirrot miehitetylle alueelle, joiden tavoitteena on

heikentää demografisia suhteita
- ”vihreällä linjalla” tapahtui kesällä 1996 vakavia väkivaltaisuuksia, jotka aiheuttivat useita

ihmishenkien menetyksiä. Väkivaltaisuudet viittasivat suoraan Turkin osallisuuteen
- sotajoukkoja lisätään ja uudenaikaistetaan sekä saaren pohjois- että eteläosassa, mikä vaarantaa

koko alueen turvallisuuden. Tätä taustaa vasten presidentti Cleridesin päätös olla lopulta
sijoittamatta SS-ohjuksia Kyproksen saarelle, on otettu ilolla vastaan.
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d) Rauhanneuvottelujen eteneminen

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt ”ajatuskokonaisuuteen” perustuvan puitesopimuksen. YK:n
pääsihteeri on esittänyt joitakin ”luottamustoimenpiteitä” tämän yleisluontoisen sopimuksen tekemisen
helpottamiseksi. Kyproksenkreikkalaiset ja -turkkilaiset hyväksyivät sopimuksen sisällön
vuonna 1994.

Mitään konkreettisia tuloksia ei kuitenkaan ole saatu aikaan.

Tilannetta on yritetty saada laukeamaan lukuisilla diplomaattisilla ponnisteluilla, joihin ovat
osallistuneet myös YK, Yhdysvallat ja Euroopan unioni. Ne ovat pyrkineet painostamaan erityisesti
Turkkia. Euroopan unioni puolestaan nimittää jokaiselle puheenjohtajakaudelle erityislähettilään.

Viimeisimmässä, kesäkuussa 1999 pidetyssä G8-maiden kokouksessa ja kun turkkilaisten invaasiosta
Kyprokselle tuli kuluneeksi 25 vuotta, esitettiin alueiden päämiehille toivomus uudesta aloitteesta
sisällöllisten neuvottelujen aloittamiseksi, joihin ei liittyisi ennakkoehtoja ja jotka perustuisivat
Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmiin. Yhdysvaltain lähettiläs Holbrooke ilmoitti puolestaan
maansa olevan edelleen tiiviisti mukana Kyproksen rauhanprosessissa.

Ongelman ratkeamista saattaa edistää se, että Turkkia pidetään jatkossa virallisesti EU:n jäsenyyttä
hakeneena maana (ks. komission toinen kertomus Turkista, 13. lokakuuta 1999).

Ennen Helsingin Eurooppa-neuvostoa (12. joulukuuta 1999) neuvottelut presidentti Cleridesin ja
poliittisen johtajan Denktashin välillä käynnistettiin uudelleen New Yorkissa. Toinen tapaaminen
järjestettiin Genevessä helmikuussa 2000.

Turkki hyväksyttiin Euroopan unionin jäsenehdokkaaksi Helsingin huippukokouksessa. Turkin on
mukautettava lainsäädäntönsä yhteisön säännöstöön myös kalastuksen alalla. Tällä hetkellä Turkki
ei kuitenkaan noudata Yhdistyneiden kansakuntien kalastusta koskevia päätöslauselmia eikä
Euroopan unionin Kyprosta koskevaa kantaa, jossa tuetaan alueen suvereniteettiä, itsenäisyyttä ja
koskemattomuutta kunnioittavaa ratkaisua.

Viime aikoina alkanut Turkin ja Kreikan suhteiden paraneminen antaa toivoa myös Kyproksen kriisin
ratkaisemisesta.
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II. TALOUDELLINEN TILANNE1

Komissio vahvisti vuoden 1998 kertomuksessaan, joka koski Kyproksen edistymistä
liittymisvalmisteluissa, että Kyproksen talous kykeni sopeutumaan yhteisön säännöstön
käyttöönottoon liittyviin haasteisiin.

Komissio totesi 13. lokakuuta antamassaan kertomuksessa Kyproksen olevan markkinatalous.

Vaikka Kyproksen talous kasvaa nopeasti ja inflaatio pysyy hallinnassa, ongelmia aiheuttavat edelleen
makrotalouden ja verotuksen epätasapaino.

Komissio kehottaa Kyprosta nopeuttamaan yksityistämistä ja edistämään kilpailua pankkialalla.

a) Kyproksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne

Maailmanpankin luokituksen mukaisesti Kypros on korkean tulotason maa. Henkeä kohti laskettu
tulo on 13 000 Yhdysvaltojen dollaria.

Bruttokansantuote kasvoi 1993 - 1997 keskimäärin 3,4 % vuodessa (vuosina 1996 - 1997 tapahtui
laskua). Kasvua loi ennen kaikkea palvelusektori, jonka osuus bruttokansantuotteesta kasvoi
jatkuvasti ja oli 73 % vuonna 1997, kun se oli 67,5 % vuonna 1992. Maatalouden ja teollisuuden
osuudet bruttokansantuotteesta sen sijaan laskivat vuoden 1992 6 prosentista ja 14 prosentista
vastaavasti 4 prosenttiin ja 12 prosenttiin vuonna 1997. Bkt:n arvioitiin kasvaneen 5 % vuonna 1998.

Työttömyys oli edelleen alhainen myös väestöryhmissä, joita pidetään heikossa asemassa olevina,
kuten nuoret, korkeakoulututkinnon suorittaneet, naiset ja ikääntyneet (vuodesta 1996
työttömyystaso on vaihdellut 3,1 ja 3,4 prosentin välillä).

Täystyöllisyys johti työmarkkinoiden kiristymiseen erityisesti 90-luvun alussa ja loi paineita
palkankorotuksiin. Tämän seurauksena työvoimakustannukset tuotantoyksikköä kohden nousivat
1993 - 1997 noin 5 % vuodessa, kun EU:n keskiarvo oli 1,5 %, mikä heikensi erityisesti
alkutuotannon ja jalostusteollisuuden sekä matkailualan kilpailukykyä kustannusten suhteen.

Inflaatio nousi vuoden 1995 2,6 prosentista 3 prosenttiin vuonna 1996 ja 3,6 prosenttiin vuonna 1997.
Nousu johtui osaksi silloisesta öljyn maailmanmarkkinahintojen noususta ja Kyprosta pitkään
vaivanneesta kuivuudesta, joka nosti maataloustuotteiden hintoja. Tämän jälkeen inflaatio on
hidastunut uudelleen, keskimäärin 2,2 prosenttiin vuonna 1998 ja 2 prosenttiin vuonna 1999
(öljytuotteiden hintojen lasku).

Maksutase on suhteellisen vakaa, mitä ilmentää muun muassa ulkomaisen velan vähäisyys
bruttokansantuotteeseen nähden (24,5 %) ja alhainen ulkomaisten lainojen velanhoitokulujen suhde
vientituottoihin (8,5 %). Kansainväliset varannot, ulkomailla asuvien talletukset mukaan lukien,
kattoivat 1997 14,3 kuukauden tavaroiden ja palveluiden tuonnin. Jos ulkomailla asuvien talletuksia
ei oteta lukuun, varantojen kattama aika oli 2,9 kuukautta. Kyproksen valuutta on kiinnitetty
yksipuolisesti ecuun vuoden 1992 kesäkuusta lähtien, mikä liittyy maan makrotalouspolitiikan
yhdenmukaistamiseen EU:n makrotalouspolitiikan kanssa.

                                               
1 Ks. Kyproksen talous – Kyproksen tasavallan hallitus – Elokuu 1998.
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Kyproksen punta kiinnitettiin euroon 1. tammikuuta 1999.

Finanssipolitiikalla on pyritty pääasiassa säilyttämään makrotalouden tasapaino. Jokin vuosi sitten
valtiontalouden alijäämä kääntyi nousuun ja oli 3,4 % vuonna 1996 (oltuaan 1 % vuonna 1995) ja
5,1 % vuonna 1997. Täten se poikkesi väliaikaisesti Maastrichtin lähentymiskriteereistä. Myös
julkisen velan bruttokansantuoteosuus  kasvoi vuoden 1995 51,9 prosentista 55,5 prosenttiin vuonna
1997. Tämä kehitys johtui muun muassa valtion tuloihin vaikuttaneesta taloudellisen kasvun
hidastumisesta 1996 - 1997, tulonmenetyksistä, jotka liittyivät tuontitullien poistamiseen EU:n ja
Kyproksen välisen tulliliittosopimuksen toimeenpanon yhteydessä, ja hallituksen harjoittamasta
ekspansiivisesta finanssipolitiikasta. Viimeksi mainittua pidettiin välttämättömänä niiden ongelmien
ratkaisemiseksi, jotka johtuivat investointihalukkuuden laimentumisesta ja matkailutulojen
vähenemisestä, kun Turkin miehitysjoukot surmasivat kolme kyproksenkreikkalaista elo- ja
syyskuussa 1996, ja maatalouteen kielteisesti vaikuttaneesta vuosisadan pahimmasta kolmivuotisesta
kuivuudesta.

Vuoden 1997 ensimmäisen puoliskon taloudellisen kokonaistilanteen johdosta hallitus käynnisti
keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen ohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää valtiontalouden
vajetta alle kolmen prosentin bruttokansantuotteesta seuraavien viiden vuoden aikana.

* * *

b) Makrotalouspolitiikka ja finanssipolitiikka

Kyproksen makrotalouspolitiikan pääasiallinen tavoite on säilyttää sisäinen ja ulkoinen
makrotalouspoliittinen vakaus ja luoda näin edellytykset kestävälle kasvulle. Kyproksen hallitus on
sitoutunut noudattamaan Maastrichtin lähentymiskriteereitä seuraavan viisivuotiskauden aikana, jotta
Kypros voisi osallistua talous- ja rahaliittoon (EMU) pian EU:hun liittymisensä jälkeen.

Kyproksen hallitus edistää vastaavasti rakenteellisia uudistuksia verotuksen, rahoituksen ja kaupan
alalla sekä työmarkkinoilla (tulopolitiikka) markkinoiden jäykkyyksien vähentämiseksi ja
voimavarojen jakautumisen parantamiseksi. Kaikki tämä tapahtuu talouden suhteellisten etujen
mukaisesti.

- Finanssipolitiikka

Kyproksen hallitus laati jokin aika sitten finanssipoliittisen ohjelman, jota perusteltiin maan talouden
kokonaistilanteella vuoden 1997 ensimmäisen puoliskon lopussa. Ohjelman tarkoituksena on poistaa
viimeisen kahden vuoden finanssipoliittinen tasapainottomuus. Määrällisesti se pyrkii pitämään
valtiontalouden alijäämän alle 3 prosentissa seuraavan viisivuotiskauden aikana. Tämän mukaisesti
julkinen velan bruttokansantuoteosuus olisi tarkoitus pitää alle 60 prosentissa.

Finanssipoliittinen ohjelma sisältää toimia sekä julkisen kulutuksen hillitsemiseksi että valtion tulojen
lisäämiseksi. Menopuolella tärkeimpiä toimia ovat valtion virkojen luomisen jäädyttäminen kahdeksi
vuodeksi, joka kolmannen seuraavan kolmen vuoden aikana vapautuvan julkisen viran
lakkauttaminen, virkamiesten palkankorotusten ja ylitöiden hillitseminen sekä muiden julkiseen
kulutukseen liittyvien menojen pienentäminen 10 - 15  prosentilla. Tulopuolella ohjelma pyrkii
nostamaan sekä arvonlisäveron perusprosenttia että sen alennettua prosenttia 8 prosentista ja 0
prosentista vastaavasti 12 prosenttiin ja 5 prosenttiin ja lisäämään kulutuksen muuta välillistä
verotusta.
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Myös valtiontalouden vajeen rahoitus saatetaan vähitellen Maastrichtin sopimuksen määräysten
mukaiseksi. Käytännössä pankkien ulkopuolista rahoitusta (rahan luominen) on vähennetty
merkittävästi 1995 - 1997, ja se lopetetaan kokonaan ennen liittymistä.

- Rahapolitiikka

Rahoitusalaa on vapautettu ja sen rakenteita uudistettu merkittävästi viime vuosina.
Tammikuusta 1996 lähtien Kyproksen keskuspankki on soveltanut uusia rahapolitiikan toteuttamisen
periaatteita, jotka perustuvat nykyaikaisten välillisten menettelyjen käyttöön rahapoliittisessa
valvonnassa  tähänastisen suoran valvonnan (vähimmäismaksuvalmiussuhde, luottoraja jne.) sijasta.

Kyproksen hallitus on vastaavasti vapauttamassa maahan suuntautuvia ja sieltä lähteviä
pääomavirtoja. Juoksevia liiketoimia ja suoria ulkomaisia investointeja koskevia rajoituksia ollaan
Kyproksessa poistamassa samalla kun kyproslaisten yrittäjien investointeja ulkomaille kannustetaan
tiettyjen ehtojen täyttyessä. Pääomavirtojen vapauttamisen jatkaminen riippuu korkoja sääntelevän
lainsäädännön vapauttamisesta ja erityisesti korkojen lainmukaisten rajoitusten poistamisesta.
Keskuspankki on valmistellut tässä tarkoituksessa lakiesityksen, joka annettaneen pian parlamentin
käsiteltäväksi sen jälkeen kun neuvottelut poliittisten puolueiden ja eturyhmien kanssa on saatettu
loppuun.

Kyproksen viranomaiset ovat tietoisia siitä, että rahoitusalan uudistukset voivat tietyissä olosuhteissa
johtaa äkillisesti kokonaismaksukyvyn merkittävään kasvuun, mikä voi horjuttaa taloutta. Sen vuoksi
rahoitusalan vapauttamisen lisäksi on tehostettu pankkitoiminnan valvontaa. Jokin aika sitten
hyväksytty pankkilaki, joka on täysin EU:n direktiivien mukainen, on tärkeä askel tähän suuntaan.

- Valuuttapolitiikka

Kyproksen punta sidottiin yksipuolisesti ecuun kesäkuussa 1992 ja euroon 1. tammikuuta 1999
kapealla 2,25 %:n vaihteluvälillä. Tämä toimenpide osoittautui toimivaksi, koska sitä tuettiin
järkevällä makrotalouspolitiikalla, jonka pääasiallisena tavoitteena oli hillitä inflaatiopaineita ja saada
vaihtotase hallittavalle tasolle. Kuvaavaa on, että Kyproksen punnan arvon tosiasialliset päivittäiset
vaihtelut ecun suhteen keskuskurssin ympärillä kiinnittämisestä lähtien ovat olleet paljon pienempiä
kuin mitä vaihteluväli sallisi; suurin positiivinen vaihtelu oli +1 % ja suurin negatiivinen vaihtelu
0,7 %. Lisäksi on huomattava, että IMF:n laatiman, Kyproksen talouden ulkoista kilpailukykyä
käsittelevän tausta-asiakirjan mukaan Kyproksen valuuttakurssitaso on säästöjä ja investointeja
kuvaavien tunnuslukujen mukainen.

Näiden kokemusten mukaisesti Kyproksen viranomaiset ilmoittivat, että valuuttakurssi sidotaan ecun
jälkeen euroon nykyisellä pariteetilla.

c) Vuoden 1998 tulokset/ennusteet vuodelle 1999 (ks. liitteessä oleva taulukko 2)

Väliaikaisten tulosten perusteella tuotannon tosiasiallisen kasvun ennustetaan olevan vuonna 1998
jopa 4,5 %. Kasvun pääasiallisena moottorina on edelleen palvelusektori. Työttömyyden odotetaan
laskevan noin kolmeen prosenttiin tuottavassa työssä olevasta väestöstä, kun se oli 3,4 % 1997.
Inflaation odotetaan laskevan 2,5  prosenttiin vuoden 1997  3,6 prosentista. Tämä johtuu
tuontituotteiden alhaisista hinnoista ja maataloustuotteiden hintojen vuosiin 1996 ja 1997 verrattuna
pienemmistä korotuksista sekä pienemmistä palkankorotuksista (arvioita ei ole vielä vahvistettu).
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Vaikka Kyproksen talous onkin kohentunut, siinä on edelleen rakenteellisia heikkouksia, jotka ovat
ilmeisiä pääasiassa maataloudessa ja teollisuudessa ja johtuvat suureksi osaksi kehittyneen tekniikan
suhteellisen vähäisestä käytöstä.

III. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN

a) Assosiaatiosopimus

Euroopan unionin ja Kyproksen välisistä kauppasuhteista on sovittu 19. joulukuuta 1972
allekirjoitetussa assosiaatiosopimuksessa. Sopimuksen allekirjoittamista seurasi neljä teknistä
yhteistyötä ja rahoitusta koskevaa pöytäkirjaa, joiden tavoitteena oli sopeuttaa Kypros tuleviin
muutoksiin. Erityistä painoarvoa on annettava 19. lokakuuta 1978 allekirjoitetulle pöytäkirjalle, jossa
määritellään sopimuksen toisen vaiheen täytäntöönpanolta vaadittavat edellytykset ja menettelytavat.
Sopimuksen toinen vaihe koskee tulliliiton toteuttamista kahdessa eri vaiheessa. Tammikuun
1. päivästä 1998 alkaen ainoastaan muutamat teollisuus- ja maataloustuotteet jäävät tavaroiden
vapaata liikkumista koskevan järjestelmän ulkopuolelle. Tämä päivämäärä merkitsee viimeistenkin
vapaan kaupan esteiden poistamista tulliliiton täytäntöönpanoa silmällä pitäen kauteen 2001 - 2002
mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäkauden aikana kaikki vapaakauppaan liittyvät politiikat
on yhdenmukaistettava erityisesti kilpailun, valtion tukien välittömän verotuksen ja normalisoinnin
aloilla.

Turkin miehitettyä laittomasti Kyproksen pohjoisosan yhteisön Kypros-politiikassa on ollut vallalla
kaksi sääntöä:

- laillisen hallinnon yksinomainen tunnustaminen (Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman
mukaisesti) ja

- halu antaa Kyproksen koko väestölle mahdollisuus hyötyä assosiaation vaikutuksista (mikä
mahdollisti aivan viime aikoihin asti sen, että turkkilaisyhteisö ei jäänyt eristyksiin muista, sillä
Euroopan yhteisö hyväksyi miehitetyltä alueelta lähtöisin olevat alkuperätodistukset ja salli täten
suurimman osan Pohjois-Kyproksen sitrushedelmien viljelijöistä säilyttää Ison-Britannian
markkinansa).

Tuomioistuimen annettua 5. heinäkuuta 1994 päätöksensä Ison-Britannian maatalousministeriön ja
kyproksenkreikkalaisten viejien välisessä riita-asiassa Euroopan unionin jäsenvaltioita kehotettiin
olemaan hyväksymättä Pohjois-Kyprokselta tulevia sitrushedelmien ja perunoiden kulkutodistuksia
ja kasvilääketieteellisiä todistuksia. Tämä päätös osoittaa Ison-Britannian ja Euroopan komission
olleen väärässä edustaessaan yksinomaisesti vapaakauppaa tukevaa kantaa ja jättäessään kaikki
poliittiset kysymykset ongelmanasettelun ulkopuolelle. Vaikka päätös olikin voitto Kyproksen
tasavallan hallitukselle, joka on koko saaren ainoa kansainvälisesti tunnustettu viranomainen, saaren
pohjoisosassa sitä on arvosteltu hyvin voimakkaasti, sillä sen katsotaan kasvattavan entisestään kuilua
kahden eri yhteisön välillä ja edistävän niiden irtoamista toisistaan. Päätös saattaa myös lisätä
pohjoisosan taloudellista ja poliittista riippuvuutta Turkista.
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b) Kauppa

Euroopan unioni on Kyproksen tärkein kauppakumppani. Kuitenkin Kyproksen kauppa unionin
kanssa on huomattavasti alijäämäinen, vuonna 1997 alijäämä oli 1,559 miljardia ecua. Euroopan
unionin vienti Kyprokselle oli arvoltaan 1,932 miljardia ecua ja tuonti unioniin 373 miljoonaa ecua.
 On huomattava (vrt. komission kertomus - marraskuu 1998), että Euroopan unionin markkinoille
suuntautuneen kokonaisviennin prosenttiosuus on vähentynyt 1990-luvun alusta lukien Itä-Euroopan
markkinoiden hyväksi.

Euroopan unionin jäsenvaltioista Yhdistynyt kuningaskunta on perinteisesti ollut Kyproksen tärkein
kauppakumppani.

Euroopan unionista viedään Kyprokselle pääasiallisesti koneita ja kuljetustarvikkeita. Euroopan
unioni puolestaan tuo enimmäkseen elintarvikkeita, erityisesti vihanneksia, hedelmiä ja juomia sekä
myös tupakkaa.

Kyproksen ja Euroopan unionin välinen kauppa ei aiheuta merkittäviä ongelmia.

c) Rahoituspöytäkirjat

Assosiaatiosopimuksen mukaisesti ja kolmen rahoituspöytäkirjan nojalla Euroopan unioni on
myöntänyt Kyprokselle rahoitustukea yhteensä 136 miljoonan ecun arvosta erilaisina avustuksina ja
Euroopan investointipankin lainoina. Kuitenkin suuri osa Kyprokselle kolmannessa
rahoituspöytäkirjassa myönnetyistä varoista on jäänyt käyttämättä saaren kahtiajakautumisen
seurauksena. Neljäs rahoituspöytäkirja (1996-1998, jota on jatkettu 31.12.1999 asti), jolla
myönnetään 22 miljoonaa ecua avustuksina ja 52 miljoonaa ecua lainoina (yhteensä: 74 miljoonaa
ecua), allekirjoitettiin 30. lokakuuta 1995. Sen tavoitteena on rahoittaa osa Kyproksen talouden ja
yhteiskunnan kehittämiseen tähdätyistä hankkeista ja toimista saaren Euroopan unioniin liittymistä
silmällä pitäen sekä tukea konkreettisia toimenpiteitä poliittisen kriisin ratkaisemiseksi.

Kypros pääsee osalliseksi myös MEDA-ohjelman alueellisista ja horisontaalisista toimenpiteistä.
MEDA on hyvin tärkeä osa Euro-Välimeren kumppanuutta, joka käynnistettiin Barcelonan
konferenssissa marraskuussa 1995. Euroopan unioni osallistuu vuoropuheluun niiden yhdentoista
Välimeren alueen valtion kanssa, jotka eivät ole unionin jäseniä. Vuoropuhelua käydään
kumppanuuden poliittisista, turvallisuuteen ja Euro-Välimeren vapaakauppa-aluehankkeeseen
liittyvistä sekä yhteiskunnallisista, inhimillisistä ja kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä.

d) Elimet

- Assosiaationeuvosto kokoontuu tavallisesti 2 kertaa vuodessa. Se tarkastelee yksityiskohtaisesti
Kyproksen edistymistä sen lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa.

- Parlamentaarinen sekakomitea asetettiin vuonna 1991. Se koostuu Euroopan parlamentin jäsenistä
(12) ja Kyproksen tasavallan edustajainkamarin edustajista (13). Komitea kokoontuu 2 kertaa
vuodessa, ja se on onnistunut vahvistamaan parlamenttien välistä vuoropuhelua. Se on korvannut
valtuuskunnat, jotka kokoontuivat aiemmin paljon satunnaisemmin. Komitean esityslistalla
käsitellään säännöllisesti Kyproksen poliittista tilannetta, ihmisoikeuksia (pohjoisosaan suljetut
ihmiset) EU:n ja Kyproksen suhteita ja eri politiikkojen yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön
kanssa. Seuraava kokous pidetään 18. ja 19. marraskuuta 1999 Brysselissä.
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- Poliittinen vuoropuhelu

Poliittinen vuoropuhelu Euroopan unionin ja Kyproksen välillä aloitettiin vuonna 1989 Rhodoksen
Eurooppa-neuvoston jälkeen.

Vuoropuhelua on laajennettu 12. kesäkuuta 1995 alkaen kattamaan poliittisten johtajien tapaamiset
ja asiantuntijakokoukset, joissa käsitellään ihmisoikeuksia, aseistariisuntaa, turvallisuuskysymyksiä,
EUROSTATia, terrorismia ja YK:ta.

Euroopan unionin ja Kyproksen diplomaattiedustajilla on myös säännöllisiä tapaamisia kolmansissa
maissa.

Kyproksen lähteiden mukaan maa on sitoutunut useimpiin Euroopan unionin ulkopolitiikkaa
koskeviin julistuksiin (esim. 88,5 % äänestyksistä YK:n yleiskokouksessa vuonna 1995, 98 %
vuonna 1996).

- Jäsennetty vuoropuhelu

Vuoropuhelu aloitettiin kesäkuussa 1995 ja sen avulla on selvitetty alat, joilla Kyproksen on
ponnisteltava mukautuakseen unionin oikeudelliseen järjestelmään ja politiikkaan.

Yleisten asiain neuvosto on määritellyt 17. heinäkuuta 1995 tämän vuoropuhelun erityispiirteet, jota
käydään eri aiheista, eri edustustasoilla:

- valtion- ja hallitusten päämiesten tapaamiset Eurooppa-neuvostojen yhteydessä
- ministeritason tai muut tapaamiset, joissa käsitellään YUTP:hen ja oikeus- ja sisäasioihin liittyviä

aloja sekä yhteisen edun mukaisia asioita.

IV. JÄSENYYSHAKEMUS

Kyproksen tasavallan 4. heinäkuuta 1990 jättämä jäsenyyshakemus koskee koko saarta. Näin ollen
Agenda 2000 -ohjelman mukaisesti jäsenyyden tulisi hyödyttää koko saarta ja pohjoisosan väestö olisi
siis otettava mukaan neuvotteluihin. Laittomasti miehitetty alue ei hyväksy sitä, että jäsenyyshakemus
on esitetty koko saarta koskevaksi. Sen johtaja on ilmoittanut, että Euroopan unionin
jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen johtaisi saaren jakaantumiseen ja pohjoisosan liittymiseen
Turkkiin. Kyproksen pohjoisosan ja Turkin välinen assosiaatiosopimus, joka on tosin vailla
kansainvälistä oikeudellista merkitystä, allekirjoitettiin elokuussa 1997. Pohjois-Kyproksen johtajan
mukaan kyproksenturkkilaiset osallistuvat neuvotteluihin ainoastaan sillä edellytyksellä, että TRNC
”tunnustetaan” kokonaisuudessaan.

a) Komission kanta

Komissio antoi 30. kesäkuuta 1993 myönteisen lausunnon Kyproksen kelpoisuudesta jäseneksi ja
tutki jäsenyyshakemuksen ja tilanteen uudelleen 1. tammikuuta 1995.

Komissio esitti 26. tammikuuta 1995 jäsenhakemuksen tutkinnan tulokset ja vahvisti Kyproksen
halukkuuden liittyä unionin jäseneksi.



15 PE 167.284/rév.6

Agenda 2000 -ohjelmassa, joka esitettiin 15. heinäkuuta 1997, komissio vahvisti neuvottelujen
aloittamisen Kyproksen kanssa kuusi kuukautta HVK:n päättymisen jälkeen. ”Poliittisen sopimuksen
aikaansaaminen mahdollistaa neuvottelujen nopeamman loppuunsaattamisen. Mikäli asiassa ei edetä
ennen neuvottelujen aloittamisajankohtaa, neuvottelut käydään Kyproksen tasavallan hallituksen
kanssa, joka on ainoa kansainvälisesti tunnustettu viranomainen saarella”.

17. marraskuuta 1998 komissio esitti uuden kertomuksen senhetkisestä yleisestä tilanteesta
Eurooppa-neuvostolle, kuten sitä oli pyydetty tekemään Cardiffin Eurooppa-neuvostossa.

b) Euroopan parlamentin kanta - Muistutus

Euroopan parlamentti äänesti 12. heinäkuuta 1995 päätöslauselmasta, jossa tuettiin yleisten asiain
neuvoston 6. maaliskuuta 1995 antamaa päätöstä, jonka mukaan Kyproksen jäsenyysneuvottelut
aloitetaan 6 kuukautta hallitusten välisen konferenssin jälkeen, jotta myös sen tulokset voidaan ottaa
neuvotteluissa huomioon (A4-0156/1995). / Kanta toistettiin 19. syyskuuta 1996 annetussa
päätöslauselmassa.

4. joulukuuta 1997 komission tiedonannosta ”Agenda 2000” - vahvemman ja laajemman Euroopan
puolesta antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti neuvostoa ja komissiota
tekemään kaikkensa rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi Kyproksen tilanteeseen YK:n
päätöslauselmien mukaisesti. Parlamentti katsoo, että Kyproksen hallituksen kanssa käytäviä
jäsenyysneuvotteluja ei saa sitoa kriisin ratkaisemiseen, ja kehottaa komissiota tekemään saaren
molemmat etniset yhteisöt vakuuttuneiksi niistä eduista, joita Euroopan unionin jäsenyys toisi
mukanaan, sekä ottamaan molemmat yhteisöt mukaan laajenemisprosessiin.

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota ja neuvostoa tunnustamaan Kyproksen tasavallan
erinomaisen taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen, jonka ansiosta Kypros voisi jo alusta alkaen
täyttää talous- ja rahaliittoon liittymiselle asetetut edellytykset. Tämä helpottaisi myös
jäsenyysneuvotteluja, jotka eivät missään tapauksessa saisi olla riippuvaisia Turkin-suhteiden
kehittymisestä ja jotka olisi pystyttävä saattamaan päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 1999 pidetyssä istunnossa Bertensin mietinnön, jossa
käsiteltiin komission marraskuussa 1998 antamaa kertomusta Kyproksesta (PE 229.878/lop.).
Parlamentti suhtautui myönteisesti Kyproksen edistymiseen yhteisön säännöstön käyttöönotossa ja
toisti aikaisemmat kantansa, joiden mukaan rauhaa ei saa asettaa jäsenyyden ehdoksi.

Euroopan parlamentti hyväksyi 17. helmikuuta 2000 päätöslauselman (Brok) ehdotuksesta neuvoston
asetukseksi Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien
toteuttamisesta(ks. jäljempänä).

Euroopan parlamentti ja erityisesti sen valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa
sekavaliokunnassa ovat itse asiassa kritisoineet voimakkaasti sitä, että Kypros ei, toisin kuin muut
jäsenyyttä hakeneet valtiot, saanut liittymisvalmisteluihin myönnettävää rahoitustukea.
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c) Neuvoston kanta

6. maaliskuuta 1995: yleisten asiain neuvosto toi esiin Turkin kanssa tehtävää tulliliittosopimusta
koskevassa päätöspaketissa, että Kyproksen jäsenyysneuvottelut aloitetaan kuusi kuukautta HVK:n
päättymisen jälkeen, jotta sen tulokset voitaisiin ottaa neuvotteluissa huomioon.

Neuvosto on toistanut tämän kantansa useaan eri otteeseen.

Neuvoston puheenjohtaja vahvisti heinäkuussa 1997, että Kyproksen jäsenyysneuvottelut aloitetaan
vuoden 1998 alussa, ja korosti, että neuvotteluja ei sidota Kyproksen kriisin ratkaisemiseen.

12. ja 13. joulukuuta 1997 Eurooppa-neuvosto päätti Luxemburgissa, että laajenemisprosessi
käynnistetään 30. maaliskuuta 1998 viidentoista jäsenvaltion ulkoministereiden kokouksessa
Brysselissä. Kokoukseen osallistuvat myös kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaata sekä
Kypros ja siinä määritellään puitesäännöstöt kaikille näille valtioille.

Neuvosto päätti aloittaa sellaisen eurooppalaisen konferenssin valmistelut, johon osallistuvat
Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä jäsenyyttä hakevat valtiot, joilla on samat arvot ja sekä ulkoiset
että sisäiset tavoitteet (12. maaliskuuta 1998).

Laajentumisneuvottelut aloitettiin virallisesti kaikkien hakijamaiden kanssa 30. maaliskuuta 1998.

Kahdenvälinen hallitusten välinen konferenssi kutsuttiin koolle 31. maaliskuuta 1998. Konferenssin
aiheena oli jäsenyysneuvottelujen aloittaminen Kyproksen kanssa jäsenyyden ehdoista ja jäsenyyden
mukanaan tuomista muutoksista aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Nämä neuvottelut perustuvat yleisiin
neuvottelupuitteisiin, joista komissio on päättänyt 8. joulukuuta 1997.

Kyproksen jäsenyyden olisi hyödytettävä kaikkia saarella eläviä yhteisöjä ja edistettävä rauhaa ja
sovinnon aikaansaamista. Jäsenyysneuvotteluilla on myönteinen vaikutus poliittisen ratkaisun
löytämiseen Kyproksen kriisiin Yhdistyneiden kansakuntien suojeluksessa käytävien neuvotteluiden
kautta. Neuvotteluissa pyritään muodostamaan kahdesta erillisestä yhteisöstä ja alueesta koostuva
liittovaltio. Neuvosto pyytääkin tässä yhteydessä, että Kyproksen hallituksen halukkuutta ottaa
jäsenyysneuvotteluvaltuuskuntaan mukaan myös kyproksenturkkilaisia edustajia kunnioitettaisiin.
Jotta tätä pyyntöä voitaisiin noudattaa, puheenjohtajiston ja komission on oltava tiiviissä yhteistyössä.

Unionin toimielimet pahoittelivat, että presidentti Cleridesin heti uudelleenvalintansa jälkeen tekemä
tarjous kyproksenturkkilaisten yhteisön edustajan ottamisesta mukaan neuvotteluvaltuuskuntaan ei
toteutunut Denktashin vastustuksen vuoksi. Tarjous on kuitenkin yhä voimassa. Nykyisellä
umpikujalla ei pitäisi olla minkäänlaista vaikutusta ainoastaan Kyproksen tasavallan kanssa aloitettuun
jäsenyysneuvotteluprosessiin.

Kuten Kyproksen viranomaiset ovat ilmoittaneet, Pohjois-Kyproksen edustajat saavat tietoa
neuvotteluista niitä käsittelevien Kyproksen hallituksen www-sivujen ansiosta.
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d) Muut esiin tulleet kannat

- Talous- ja sosiaalikomitea: lausunto 29. lokakuuta 1997.

”Kyproksen osalta komitea katsoo aiheelliseksi määrittää uusia kannustavampia ehtoja, jotta
voitaisiin päästä sopimukseen koko Kyproksen saaren rauhanomaisesta mukaanottamisesta
Euroopan unioniin”.

e) Jäsenvaltioiden kanta

Tietyt jäsenvaltiot ovat suhtautuneet varautuneesti Kyproksen ottamiseen Euroopan unionin jäseneksi
nykytilanteessa (kahtia jakautuneena). Edinburghin huippukokouksessa, 12. maaliskuuta järjestetyn
Eurooppa-konferenssin jälkeen, jäsenvaltiot kuitenkin päättivät käsitellä liittymisneuvotteluita
ja Kyproksen ongelman ratkaisua erillisinä kysymyksinä. Cardiffissa (kesäkuussa 1998) pidetyssä
huippukokouksessa Ranska ilmaisi uudelleen suhtautuvansa asiaan tietyin varauksin. Neuvoston
päätelmissä kuitenkin vahvistettiin edellä esitetty kanta, jonka mukaan liittymiselle ei esitetä ehtoja.

Yleisten asioiden neuvoston 5. lokakuuta 1998 Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa päätettiin, että
tiettyjä asiakokonaisuuksia koskevat tekniset neuvottelut aloitetaan 10. marraskuuta hakijavaltioiden
ensimmäisen ryhmän kanssa. Neuvosto vahvisti myös periaatteen, jonka mukaisesti kehitys kohti
EU:hun liittymistä ja kohti Kyproksen ongelman ”oikeudenmukaisen ja toimivan” ratkaisun löytämistä
tukevat toisiaan ja että liittyminen auttaisi osaltaan rauhan ja sovinnon aikaansaamisessa saarelle.

9. marraskuuta 1998 neljä jäsenvaltiota (Ranska, Italia, Saksa, Alankomaat) ilmaisivat uudestaan
varauksensa Kyproksen liittymisen osalta niin kauan, kun Kyproksen jako olisi voimassa. Tämä kanta
ilmaistaan Euroopan parlamentin mietinnössä (vrt. PE 229.878), joka hyväksyttiin huhtikuussa 1999.

Helsingin Eurooppa-neuvosto (11. joulukuuta 1999) ilmoitti virallisesti, että poliittisen kriisin
ratkaiseminen ei ole edellytyksenä Kyproksen liittymiselle Euroopan unioniin.

f) Kyproksen kanta:

ks. MAE Kasoulideksen ilmoitus - 17. heinäkuuta 1997: Kypros toivoo kaikkien kyproslaisten
yhdistymistä ja sovintoa ennen jäsenyyttä, mikäli se on mahdollista.
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V. LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

a) Neuvosto päätti 12. ja 13. joulukuuta 1997 pitämässään kokouksessa Kyprosta koskevasta
erityisestä liittymistä edeltävästä strategiasta, joka perustuu:

- tiettyihin kohdistettuihin toimiin osallistumiseen erityisesti hallinto- ja oikeusrakenteiden
vahvistamisen sekä oikeuskäytännön ja sisäasiain aloilla,

- tiettyihin ohjelmiin ja yhteisön erityisjärjestöjen toimintaan osallistumiseen (kuten myös muiden
jäsenyyttä hakevien maiden kohdalla), kuten esimerkiksi Leonardo, Sokrates, Nuorten Eurooppa,
Ariane, Raphael, Kaleidoskooppi,

- TAIEXin (Technical Assistance Information Exchange Office) tarjoaman teknisen tuen
käyttämiseen.

Toisin kuin Keski- ja Itä-Euroopan maat, Kypros ei tarvitse Phare-ohjelmasta rahoitettua
jäsenyyskumppanuutta. Kyproksen on kuitenkin osallistuttava yhdessä muiden KIE-maiden kanssa
liittymistä edeltävän strategian seuraaviin kohtiin:

* Euroopan unionin toimintaan ja toimielimiin tutustuminen
* yhteisön ohjelmat
* tekninen apu lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

Nämä toimet voidaan rahoittaa neljännen rahoituspöytäkirjan varoista; pöytäkirjaa on jatkettu vuoden
1999 loppuun. Tässä rahoituspöytäkirjassa käsiteltävä kokonaissumma on 74 miljoonaa ecua, joista
50 miljoonaa ecua on Euroopan investointipankin lainoja, 22 miljoonaa ecua tukea, jota ei tarvitse
maksaa takaisin ja 2 miljoonaa ecua riskipääomia. Kyprokselle myönnetyistä 22 miljoonasta ecusta
avustuksia 5 miljoonaa ecua on osoitettu Kyproksen liittymisen valmisteluun (teknisen avun tarve,
yhteisön lainsäädäntöön mukautuminen, yhteisön ohjelmiin osallistuminen jne.). Jäljelle jää
17 miljoonaa ecua, joista 5 miljoonaa käytetään Kyproksen ja yhteisön välisten hankkeiden
toteuttamiseen ja 12 miljoonalla eculla on määrä osallistua poliittiseen sääntelyyn. Kyproksen
pohjoisosan esittämien esteiden vuoksi näitä varoja ei ole voitu käyttää. Osa tästä summasta voitaisiin
osoittaa uudelleen liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi.

Kyproksen hallitus ilmoitti Euroopan komissiolle aloitteestaan kääntää keskeiset yhteisön säännöstön
osat turkiksi neljännestä rahoituspöytäkirjasta saatavilla varoilla kyproksenturkkilaisten auttamiseksi.

Kysymys Kyprokselle annettavasta taloudellisesta tuesta on kuitenkin kärjistynyt. Ongelma on jo
otettu esille useaan otteeseen - erityisesti parlamentaarisessa sekakomiteassa. Komissio on sitoutunut
tutkimaan kysymystä. Kyproksella joitakin vuosia sitten vallinnut erityisen hyvä tilanne on alkanut
heikentyä tiettyjen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

Tässä yhteydessä kyproslaiset toivovat, että tarkasteltaisiin mahdollisuutta sisällyttää Kypros
rakennerahastojen ja maataloustukien edunsaajamaiden luetteloon.

Syyskuun alussa 1998 Euroopan parlamentti hyväksyi Kyproksen osallistumisen yhteisön yhteistä
audiovisuaalisen alan politiikkaa koskevaan Media II -ohjelmaan. Kyproksen audiovisuaalisen alan
lainsäädäntö pyritään yhdenmukaistamaan täysin yhteisön säännöstön kanssa. Erityisesti Kypros on
sisällyttänyt Televisio ilman rajoja -direktiivin kokonaisuudessaan oikeusjärjestelmäänsä.
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Kypros osallistunee lähiaikoina myös seuraaviin ohjelmiin:

- kolmas monivuotinen ohjelma (pk-yrityksille)
- Karolus (kansallisten virkamiesten vaihto-ohjelma, jonka tarkoitus on parantaa yhteisön säännöstön

soveltamista)
- Fiscalis (verohallintojen yhteistyöohjelma)
- kansanterveyteen, energiansäästöön, kulttuuriin ja oikeusalaan liittyviin ohjelmiin osallistuminen on

valmisteilla.

Viime toukokuussa Kypros allekirjoitti sopimuksen osallistumisesta viidenteen tutkimuksen ja
teknologisen kehittämisen puiteohjelmaan. Se on osallistunut lisäksi toukokuusta lähtien
täysivaltaisesti COST-ohjelmaan (Euroopan tieteen ja tekniikan yhteistyöohjelma).

b) ”Screening” ja neuvottelut

Nk. 5+1-maiden (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovenia, Viro ja Kypros) seulontatutkimukset
aloitettiin heti huhtikuussa 1998. Tarkoituksena on laatia analyysi hakijamaiden tilanteesta tietyillä
aloilla suhteessa yhteisön säännöstöön. Ongelmattomimmat asiakokonaisuudet käsiteltiin
ensimmäiseksi, ja vuoden 1999 loppuun mennessä on määrä käydä läpi yhteensä 31 alaa.

Kuten edellä on todettu, yleisten asioiden neuvosto päätti (5. lokakuuta 1998 Luxemburgissa) 
”seulottuja” asiakokonaisuuksia koskevien teknisten neuvottelujen aloittamisesta.

Viidestätoista seulotusta luvusta kymmenen lukua on jo käsitelty kokonaan, eivätkä ne vaadi
lisäneuvotteluja. Kyseiset luvut koskevat tutkimusta ja tiedettä, opetusta ja koulutusta, kulttuuria,
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yhtiöoikeutta, kuluttajien ja terveyden suojelua, tulliliittoa,
ulkomaankauppasuhteita sekä televiestintää (Kypros ei vaadi enää siirtymäkautta tätä alaa varten).

Euroopan komission valtuuskunta vieraili Kyproksella neuvottelija Leopold Maurerin johdolla
kesäkuun lopulla. Tapaamisessa Kyproksen neuvottelija George Vassilioun kanssa korostettiin
Kyproksen saavutuksia sekä aloja, joilla olisi toteutettava parannuksia. Erityisesti korostettiin
verotusta ja rahoitusjärjestelmän vapauttamista pääomien vapaan liikkuvuuden ja talous- ja rahaliiton
osalta. Komission valtuuskunta korosti, että Kyproksen olisi poistettava enimmäiskorkokanta.
Kyproksen valtuuskunta ilmoitti, että aiheesta tehtäneen poliittinen päätös vuoden loppuun mennessä.
Järjestelmä poistetaan, mutta ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

Brysselissä 30. syyskuuta - 4. marraskuuta pidetyssä hallitusten välisessä konferenssissa neuvoteltiin
kahdeksasta uudesta luvusta, eli talous- ja rahaliitosta, pääomien vapaasta liikkuvuudesta, sosiaali-
ja työllisyyspolitiikasta, energiasta, palvelujen vapaasta liikkuvuudesta, liikenteestä, ympäristöstä ja
veropolitiikasta.

Euroopan unionin ja niin sanottujen 5+1-maiden ulkoministerit kokoontuvat Brysseliin 7. joulukuuta
neuvotteluihin, joiden johtajana toimi puheenjohtajavaltio Suomi.

Suomen tavoitteena on saada näissä neuvotteluissa päätökseen mahdollisimman monta lukua.

Tällä välin laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän ja 5+1-maiden välinen 31 luvun seulonta on
käytännössä saatu päätökseen.
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Yhteisen maatalouspolitiikan seulonta (rahoitusasetus, markkinajärjestely, maaseudun kehittäminen)
saataneen päätökseen marraskuussa. Tätä lukua koskevia neuvotteluja ei varsinaisesti aloiteta ennen
vuoden 2000 puoliväliä. [Maatalouden osuus Kyproksen BKT:sta on ainoastaan 4 %].

* * *

c) Komission kertomukset Kyproksen edistymisestä liittymisvalmisteluissa

Komissio laatii Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti neuvostolle
määräaikaiskertomuksia hakijamaiden edistymisestä liittymisvalmisteluissa jäsenyydelle asetettujen
poliittisten ja taloudellisten edellytysten mukaisesti ja sen perusteella, miten ne ovat edistyneet
yhteisön säännöstön käyttöönotossa.

Komissio ilmoitti ensimmäisessä kertomuksessaan marraskuussa 1998, että yleisesti ottaen kyseinen
kertomus, joka ei voi koskea yleisesti koko saarta, koska sen pohjoisosa on kieltäytynyt
osallistumasta neuvotteluihin, on erittäin myönteinen  sen osalta, kuinka Kypros on pannut täytäntöön
yhteisön säännöstöä, erityisesti tulliliiton osalta. Komissio mainitsee alat, joilla on vielä tehtävä työtä,
erityisesti off-shore-toiminnan, rahoitusalan, merikuljetukset, televiestinnän, oikeuden ja sisäasiat.
Näillä samoilla aloilla on lujitettava Kyproksen hallintotaitoja.

Komissio toteaa toisessa kertomuksessaan 13. lokakuuta 1999 Kyproksen täyttävän Kööpenhaminan
Eurooppa-neuvoston määrittelemät perusteet ja olevan markkinatalousmaa, mutta kritisoi sen heikkoa
edistymistä lakien lähentämisessä sisämarkkinoiden ja erityisesti standardoinnin alalla vuoden 1998
kertomuksen jälkeen. Jatkossa on edistettävä pääomien liikkuvuutta sekä ympäristönsuojelua,
eläinlääkintätarkastuksia sekä siirtolaisuus- ja turvapaikkapolitiikkaa. Meriliikenteen
hallintovalmiuksia olisi lujitettava.

d) Liittymistä edeltävä tuki

Euroopan parlamentti hyväksyi 17. helmikuuta 2000 päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston
asetukseksi Kyproksen (ja Maltan) liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien
toteuttamisesta. Euroopan parlamentti katsoo, että tämän asetuksen täytäntöönpanoon myönnetty
95 miljoonan euron suuruinen summa ei ole riittävä.

Asetus mahdollistaa kuitenkin Kyproksen/Maltan ja muiden jäsenyytttä hakeneiden valtioiden edes
jonkinasteisen tasavertaisen kohtelun (sen lisäksi, että näiden kahden maan rahoituspöytäkirjat
umpeutuivat joulukuun lopussa 1999).

Tämä ei luonnollisestikaan estä Kyprosta (ja Maltaa) osallistumasta MEDA-ohjelmaan jo
suunniteltujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

* * *
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VI. KYPROS JA HVK

Ne kaksitoista ehdokasvaltiota, joiden neuvottelut Euroopan unioniin liittymisestä ovat jo käynnissä,
ovat ilmoittaneet unionin puheenjohtajavaltiolle Portugalille, että Euroopan unionin
toimielinuudistusta käsittelevän hallitustenvälisen konferenssin (HVK) osalta ne:

puoltavat kaikki HVK:n pikaista saattamista päätökseen jo tämän vuoden loppuun mennessä, jotta
laajentuminen ei viivästyisi. Tästä syystä lähes kaikki jäsenyyttä hakeneet valtiot katsovat, että HVK:n
asialistan olisi keskityttävä yksinomaan kolmeen "Amsterdamin jälkeiseen" kysymykseen (komission
koko ja kokoonpano, äänten jakautuminen neuvostossa, määräenemmistöpäätösten laajempi
soveltaminen),

vaativat, että jokaisella jäsenvaltiolla on tulevaisuudessa oikeus nimetä yksi komission jäsen,

myöntävät, että äänten jakautuminen neuvostossa on järjestettävä uudelleen, mutta korostavat
tasapainon säilyttämistä "suurten" ja "pienten" valtioiden välillä ja "pienten" valtioiden etujen
suojelemista (kaikki ehdokasvaltiot ovat Puolaa ja Romaniaa lukuun ottamatta ns. pieniä valtioita),

puoltavat määräenemmistöpäätösten soveltamisen laajentamista, lukuun ottamatta konstitutionaalisia
asioita ja muutamia muita erikseen tarkennettavia poikkeuksia,

toivovat, että niille annetaan tietoa ja että niitä kuullaan hyvin yksityiskohtaisesti neuvottelujen
edetessä.

Kypros katsoo, että joustavuuden, vaihtelevan geometrian Euroopan tai Eurooppa "à la carte" -
käsitettä olisi lähestyttävä "paljon varovaisemmin", jotta yhteisön politiikat eivät menettäisi
merkitystään. Kyproksen hallitus korostaa, että toimielinuudistuksen olisi tähdättävä Euroopan
unionin päätöksentekokyvyn säilyttämiseen. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua Euroopan unionin
ainutlaatuisen luonteen kustannuksella. Kyproksen hallitus painottaa myös tarvetta rajata selvästi
sellaiset päätökset, jotka tehdään yhteisön tasolla, ja sellaiset, jotka toissijaisuusperiaatetta noudattaen
tehdään kansallisella tai paikallisella tasolla (lähde: Agence Europe 28.2.2000).

* * *

Lisätietoja antaa:
Euroopan parlamentti, PO IV, Luxemburg
Kansainvälisten ja institutionaalisten asioiden osasto
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Kyproksen hallituksen selonteko Kyproksen taloudesta - elokuu 1998
Le Monde/lainatut viralliset asiakirjat (komissio-neuvosto-parlamentti)
Oxford Analytica
http://www.cyprus.eu.org.cy/eng
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Liite I
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Liite 2

Taulukko 8.1: Tärkeimmät makrotalouden indikaattorit, valtion budjettivirasto, Kypros

1996 1997 1998
väliaik.

1999
ennuste

2000
ennuste

Käypähintainen bkt (milj. CYP) 4 135 4 337 4 638 4 925 5 204
Bkt asukasta kohti (CYP) 6 380 6 627 7 023 7 392 7 748
Bkt asukasta kohti (USD) 13 657 12 874 13 563 13 453 13 946
Bkt:n kasvu (kiinteä hinta) 1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Työttömyystaso 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
Nimellispalkkojen kasvu (%) 6,1 6,8 5,2 3,8 3,9
Reaalipalkkojen kasvu (%) 3,1 3,1 2,9 2,3 2,2
Tuottavuuden reaalikasvu (%) 0,9 2,8 3,7 3,3 2,9
Kotimaiset säästöt (% bkt:sta) 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Inflaatio 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Vaihtotase (milj.) (220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)
Vaihtotase pl. sotateollisuus (milj.) (117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)
Vaihtotase pl. sotateollisuus ja
lentokoneet (milj.)

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Vaihtotase (% bkt:sta) (5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)
Vaihtotase pl. sotateoll. (% bkt:sta) (2,8) (1,7) (6,5) (2,6) (1,8)
Valuuttavaranto (milj. CYP) 2 249,7 2 607,6 2 315,7 2 758,0 3 148,0
Ulkomainen velka (yht.) (milj. CYP) 889,0 1 080,1 1 292,0 1 431,5 1 615,6
Ulkomainen velka (yht.) (% bkt:sta) 21,5 24,9 27,9 29,1 31,0
Ulkomaisen velan hoitosuhde 9,4 7,8 7,7 6,0 7,7
Valtiontalouden alijäämä (milj.) (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
Valtiontalouden alijäämä (% bkt:sta) (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Verotulot (% bkt:sta) 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Valtion säästöt (milj. CYP) 5 (68) (81) (86) (160)
Valtion velat yhteensä (milj.) 3 510 3 982 4 430 4 893 5 545
Kotimaiset (milj.) 3 102 3 462 3 760 4 040 4 498
Ulkomaiset (milj.) 408 520 670 653 1 046
Valtion velat pl. valtion sisäiset (milj.) 2 199 2 498 2 791 3 052 3 487
Valtion velat yhteensä/bkt 84,9 91,8 95,5 99,4 106,5
Kotimaiset/bkt 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Ulkomaiset/bkt 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
Valtion velat, pl. valtion sisäiset/bkt 53,2 57,6 60,2 62,0 67,0
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