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Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedonomaisesti, missä 
tilanteessa unionin laajentumisneuvottelujen 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: 
 
Numero Otsikko                   PE-numero Päivämäärä Kielet 
 
1  Kypros ja sen liittyminen Euroopan unioniin         167.284/korj.4  18.03.99 Kaikki 
2  Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen          167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki 
3  Romania ja Euroopan unionin laajentuminen         167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki 
4  Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen       167.335/korj.3 18.10.99 Kaikki 
5  Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin          167.350/korj.3 01.07.99 Kaikki 
6  Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen        167.392/korj.3 11.10.99 Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin          167.407/korj.2 17.06.99 Kaikki 
8  Viro ja Euroopan unionin laajentuminen          167.409/korj.1 08.10.98 Kaikki 
9  Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin        167.531/korj.1 08.02.99 Kaikki 
10  Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen         167.532/korj.2 27.09.99 Kaikki 
11  Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen         167.533/korj.2 12.01.99 Kaikki 
12  Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin         167.587/korj.2 03.03.99 Kaikki 
13  Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin        167.609/korj.2 20.08.99 Kaikki 
14  Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen         167.734/korj.1 23.02.99 Kaikki 
15  Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat         167.299/korj.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä   167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen      167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen     167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite       167.614/korj.5 06.07.99 EN 
23  Euroopan unionin laajentumisen oikeudelliset ongelmat      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 Euroopan unionin laajentumisprosessissa  167.690/korj.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen       167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Maatalous ja Euroopan unionin laajentuminen        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 kalastus         167.799  12.10.98 Kaikki 
30  Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  167.822/korj.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Otsikko                  PE-numero 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 Euroopan unionin laajentuminen    167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  PHARE-ohjelma ja Euroopan unionin laajentuminen       167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Talous- ja rahaliitto (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen    167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen      167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja Euroopan unioniin liittymisprosessi       168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet         168.062/korj.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa       168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset aspektit       168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltioissa      168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Yleinen mielipide laajentumisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja hakijavaltioissa 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Venäläinen vähemmistö Baltian maissa ja Euroopan unionin laajentuminen  168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiapolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen      168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Liikennepolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen      168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen: 
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh: (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027 
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. YHTEENVETO 

Romania on valmistautumassa vaalivuoteen. Paikallisvaalit pidetään kesäkuussa, ja 
parlamenttivaalit on järjestettävä viimeistään marraskuussa. Pääministeri vaihtui joulukuussa: 
Radu Vasile erotettiin muodollisesti siitä syystä, että hän ei kyennyt varmistamaan 
talousuudistusten riittävän nopeaa etenemistä. Hänen tilalleen astui Mugur Isarescu, Romanian 
kansallispankin johtaja, joka ei kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen. 
 
Romanian kannalta tärkein myönteinen uutinen on ollut se, että EU päätti Helsingissä 
joulukuussa 1999 avata Romanian liittymisneuvottelut. Erittäin väljästikään tulkiten Romania ei 
täytä kaikkia kolmea jäsenyydelle asetettua Kööpenhaminan kriteeriä eikä kenties pysty siihen 
vielä pitkään. Päätökseen vaikuttivat lopulta enemmän poliittiset seikat, erityisesti se, että 
Romania tuki NATOa vuoden 1999 Kosovon sodan aikana, sekä pelko uudistusten 
lykkääntymisestä siinä tapauksessa, että jäsenyydestä ei näyttäisi olevan mitään toivoa, eikä 
niinkään se, miten lähellä kriteerien täyttämistä tietyt maat jo olivat. 
 
 
II. POLIITTINEN TILANNE 
 
a) Lähihistoria 
Nykyisen Romanian valtion voidaan katsoa syntyneen vuonna 1859, jolloin prinssi Alexandru 
Ioan Cuza yhdisti Moldovan ja Valakian ruhtinaskunnat. Ensimmäistä kertaa romanialaisten 
perinteisesti asuttamat maat (Transilvania, Moldova ja Valakia) oli kuitenkin yhdistetty lyhyeksi 
aikaa jo vuonna 1600, jolloin niitä hallitsi prinssi Mikael Urhea. Uusi valtio itsenäistyi 
muodollisesti vuonna 1878, ja kolme vuotta myöhemmin siitä tuli kuningaskunta. Sen rajojen 
sisällä asui kuitenkin vain osa romanialaisista; kolme miljoonaa jäi Transilvaniaan (joka oli 
liitetty Unkariin vuonna 1867). Noin kaksi miljoonaa romanialaista asui Bessarabiassa (jota 
Venäjä oli hallinnut vuodesta 1812), ja pienempiä ryhmiä Bulgariassa sijaitsevassa Dobrudjassa. 
Kaikkien romanialaisten asuttamien maiden yhdistäminen toteutui ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen. Vuonna 1940 Romania joutui luovuttamaan lähes kaikki vuonna 1918 saamansa alueet 
Neuvostoliitolle; Pohjois-Transsilvania luovutettiin Saksan vaatimuksesta Unkarille. Vuoden 
1947 rauhansopimuksella tämä alue palautettiin Romanialle, mutta samalla Bessarabia ja 
Pohjois-Bukovina luovutettiin Neuvostoliitolle. 
 
Neuvostoliiton tukema Romanian kommunistinen puolue (RKP) kaappasi tosiasiallisesti vallan 
vuonna 1945, ja kuningas Mikael luopui kruunusta 30.12.1947. Kommunistinen puolue irtaantui 
1960-luvun alussa vähitellen Moskovasta, mutta omaksui kaikki stalinistisen komentotalouden 
pääpiirteet. Vuonna 1965 valtaan tuli Nicolae Ceausescu, joka alusta lähtien keskitti itselleen 
henkilökohtaista valtaa pahamaineisen salaisen poliisin Securitaten tuella. 1980-luvun loppuun 
mennessä kommunistipuolue oli rappeutunut nepotisistiseksi klaaniksi. Talouselämän ja 
yhteiskunnan kehitystä estäneiden kovaotteisen politiikan ja sortotoimien avulla oppositio 
onnistuttiin pitämään hiljaisena joulukuuhun 1989 asti, jolloin Ceausescu syöstiin vallasta. 
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Tämä avasi tien palatsivallankumoukselle, jonka suoritti Ceausescun kanssa riitaantunut entiseen 
eliittiin kuulunut ryhmä. Kansallisen pelastusrintaman (KPR) katon alla vallan kaapanneet 
johtajat kumosivat nopeasti eräitä Ceausescun eniten vastustusta herättäneitä toimia. Työaikaa 
lyhennettiin, kotitalouksien energiankäyttörajoituksia väljennettiin ja lehdistön 
toimintarajoitukset poistettiin. Rajoitettu maareformi takasi hallitsevalle rintamalle maaseudun 
tuen, jonka turvin KPR sai suuren voiton toukokuussa 1990 järjestetyissä valtiollisissa vaaleissa. 
Rintaman ehdokas, Ion Iliescu, joka esiintyi maltillisena voimana, voitti presidentinvaalin 
suurella enemmistöllä. 
 
Syvästi traumatisoitunut kansa kannatti rintaman ‘sosiaalidemokraattista’ ohjelmaa, joka lupasi 
vakautta, parempia yhteiskunnallisia oloja ja vähittäisiä talousuudistuksia. Tämä sanoma 
houkutti erityisesti teollisuustyöläisiä ja virkamiehiä, jotka pelkäsivät teollisuuden nopean 
rakennemuutoksen seurauksia. Pääministeri Petre Roman pyrki vuonna 1991 viemään läpi 
laajemman markkinauudistuksen, mutta tästä luovuttiin sen jälkeen, kun mieltään osoittavat 
kaivostyöläiset olivat vallanneet hallintorakennuksia Bukarestissa. 
 
Presidentti Iliescu erotti pääministeri Romanin, ja tämän jälkeen Roman erosi KPR:stä ja 
muodosti keskusta-vasemmistolaisen Demokraattisen puolueen (DP), joka keskittyi selvemmin 
talousuudistuksiin. (Tällä hetkellä DP on suurin puolue keskusta-vasemmistolaisessa SDU:ssa, 
joka oli mukana vuosien 1996-2000 kokoomushallituksessa.) Demokraattinen kansallinen 
pelastusrintama (DKPR), joka on KPR:n hajoamisen jälkeen ollut merkittävin ryhmittymä, sai 
syyskuun 1992 parlamenttivaalien jälkeen edelleen eniten parlamenttipaikkoja, ja vuoden 1992 
presidentinvaaleissa Ion Iliescu valittiin uudelleen toisella vaalikierroksella. Tämän jälkeen 
DKPR otti nimekseen Romanian Sosiaalidemokraattinen puolue (RSDP). Vuonna 1992 entinen 
hallintovirkamies Nicolae Vacaroiu muodosti vähemmistöhallituksen, mutta se tukeutui 
parlamentissa äärikansalliseen ja uuskommunistisiin puolueisiin ja suhtautui tästä syystä 
varovaisesti nopeisiin talousuudistuksiin, mikä heikensi sen asemaa ulkomaiden silmissä. Kaikki 
Vacaroiun hallinnon esittämät uudistuspyrkimykset, esimerkiksi massiivinen 4.000 yrityksen 
yksityistäminen, viivytettiin parlamentissa. Vuonna 1995 koettu nopean kasvun jakso vaihtui 
vuonna 1996 inflaatioon, devalvaatioon ja teollisen kasvun hidastumiseen, mikä johti hinta- ja 
valuuttasäännöstelyn palauttamiseen. Tällä välin tärkeimmät keskusta-oikeistolaiset puolueet 
perustivat katto-organisaation (DK), jota hallitsi kansallinen talonpoikais- ja 
kristillisdemokraattinen puolue (TP-KDP) ja josta muodostui RSDP:n huomattavin 
parlamentaarinen oppositio. 
 
DK sai 30 prosenttia äänistä marraskuun 1996 parlamenttivaaleissa, ja se muodosti Victor 
Ciorbean johdolla kokoomushallituksen Petre Romanin SDU:n ja HDUR:n kanssa. Samaan 
aikaan pidetyissä presidentinvaaleissa Emil Constantinescu voitti toisella kierroksella Ion 
Iliescun; kannatusprosentit olivat 54 prosenttia ja 46 prosenttia. Vaalit hävinneestä RSDP:stä tuli 
johtava oppositiopuolue, mutta kesäkuussa 1997 se jakautui jälleen, kun vuosina 1992-1996 
ulkoministerinä toiminut Teodor Melescanu muodosti uuden keskusta-vasemmistolaisen 
puolueen, Romanian liiton (RL). Tämä vahvisti RSPD:n mainetta puolueena, jossa enimmäkseen 
on entisiä kommunisteja. 
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Ciorbea edusti ideologisesti TP-KDP:n oikeistosiipeä, ja sen mukaisesti hallitus ilmoitti 
pyrkivänsä toteuttamaan radikaaleja markkinasuuntaisa talousuudistuksia, mukaan lukien jäljellä 
olevan hintasäännöstelyn purku, raha- ja veropolitiikan kiristäminen sekä valuuttasäännöstelyn 
purkaminen. Ulkopolitiikan päätavoitteiksi hallitus ilmoitti pikaisen EU- ja NATO-jäsenyyden, 
mutta vuonna 1997 kumpikaan edellä mainituista ei hyväksynyt Romaniaa uusien hakijamaiden 
luetteloon.  
 
Kokoomushallitus joutui hankaluuksiin, kun sen jäsenet eivät kyenneet sopimaan uudistusten 
täytäntöönpanon yksityiskohdista. Vaikka hallitus tiukensi talouspolitiikkaa, se ei kyennyt 
toteuttamaan vanhentuneiden teollisuudenalojen ja instituutioiden rakenneuudistusta. Elintaso 
laski vuonna 1997, ja huhtikuussa 1998 pääministeri Ciorbeaa seurasi virassa Radu Vasile, joka 
edusti TP-KDP:n pragmaattisempaa siipeä. Nimitykseen liittyi puolueiden välinen kiista 
ministerinsalkkujen jaosta. 
 
Pääministeri Vasile sitoutui nopeuttamaan pysähtyneitä talousuudistuksia. Hän onnistui jossain 
määrin nopeuttamaan suurteollisuuden ja pankkien yksityistämistä sekä suurimpien tappiota 
tuottavien hiilikaivosten ja metalliteollisuusyritysten sulkemista. Tästä huolimatta 
teollisuustuotanto ja elintaso laskivat edelleen vuosina 1998-99. Hallitus ei huhtikuussa 1999 
kyennyt saavuttamaan Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovittuja budjetin 
alijäämätavoitteita, ja IMF viivytti standby-sopimuksen toisen osan maksua vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä inflaatio myös kasvoi voimakkaasti ja reaalitulot 
laskivat jyrkästi, mikä kasvatti hallituksen epäsuosiota entisestään. Kehitys johti laajoihin 
lakkoihin ja väkivaltaan useissa suurissa kaupungeissa väkivaltaan sekä vaatimuksiin 
hintasäännöstelyn ja palkkojen indeksisidonnaisuuden palauttamisesta. 
 
b) Instituutiot 
Voimassa oleva perustuslaki on hyväksytty kansanäänestyksessä 8.12.1991. Kaksikamarinen 
parlamentti muodostuu 341-paikkaisesta edustajainhuoneesta ja 143-paikkaisesta senaatista. 
Kansanedustajat valitaan neljän vuoden virkakaudeksi yleisillä vaaleilla, joissa noudatetaan 
suhteellista vaalitapaa. 
 
Perustuslaki antaa presidentille on varsin laajat valtaoikeudet. Hänen virkakautensa on neljä 
vuotta, ja kausien määrä on rajoitettu kahteen. Marraskuussa 1996 Emil Constantinescu valittiin 
presidentiksi 54 prosentin äänimäärällä vaalien toisella kierroksella, jossa vastaehdokkaana oli 
vuoden 1989 vallankaappauksesta alkaen presidenttinä toiminut Ion Iliescu. Emil 
Constantinescun ja hänen puolueensa DK:n suosio laski rajusti vuonna 1999. Vuoden 1999 
loppuun mennessä hänen kannatuksensa oli mielipidetiedustelujen mukaan 27 prosenttiyksikköä 
alhaisempi kuin Iliescun, ja hänen edellään oli myös RL:n Teodor Melescanu. 
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Oikeuslaitoksen muodostavat tuomioistuimet, oikeusministeriö ja korkein oikeus. Vuonna 1997 
Euroopan komissio perusteli Romanian pudottamista ensimmäisten hakijamaiden joukosta myös 
sillä, että se epäili tuomarikunnan poliittista riippumattomuutta (monet tuomarit ovat RSDP:n 
nimittämiä), ja komissio suhtautuu asiaan edelleen kriittisesti.. Marraskuun 1996 vaalitulokset 
olivat seuraavat: 
Puolue Edustajainhuone Senaatti 
Demokraattinen kokoomuspuolue (DK) 122 53 
Romanian sosiaalidemokraattinen puolue (RSPD) 91 41 
Sosiaalidemokraattinen unioni (SDU) 53 23 
Romanian unkarilaisten demokraattinen liitto 
(RUDL) 

25 11 

Suur-Romanian puolue (SRP) 19 8 
Romanian kansallisen yhtenäisyyden puolue 
(RKYP) 

18 7 

Muut1 13 0 
Yhteensä  341 143 
c) Ajankohtaiset poliittiset kysymykset 
 
i) Uudistusten hitaus johtaa jälleen pääministerin eroon 
Kun pääministeri Radu Vasile erotettiin 13.12.1999 ja hänen tilalleen tuli keskuspankin 
pääjohtaja Mugur Isarescu, Demokraattisen kokoomuspuolueeen (DK) kokoomushallitus sai jo 
kolmannen pääministerinsä sen jälkeen, kun se voitti vaalit marraskuussa 1996. (Ensimmäinen 
pääministeri Victor Ciorbea erosi puolueiden keskinäisten kiistojen ja talouden heikkenemisen 
johdosta maaliskuussa 1998.) Radu Vasilen erottaminen tapahtui muodollisesti taloussyistä. 
Kutsuessaan Romanian joulukuussa 1999 pidettyyn Helsingin huippukokoukseen asiana 
jäsenyysneuvottelujen aloittaminen EU totesi, että Romanian on nopeutettava talousuudistuksia, 
mikäli se haluaa saavuttaa jäsenyysneuvotteluissa vakavaa edistystä. Vasilen erottamisesta 
vastuussa olleet, erityisesti presidentti Emil Constantinescu, väittivät, että EU:n vaatimusten 
vuoksi oli välttämätöntä, että Vasile korvattiin kovemman uudistuslinjan noudattajalla. 
Erottamisen todennäköisemmät syyt olivat kuitenkin sisäpoliittisia eli se, että sekä TP-KDP:n 
että Emil Constantinescun suosio oli nopeasti laskenut ja parlamentti- ja presidentinvaaleihin oli 
aikaa alle vuosi, sekä tarve tyynnyttää hallituksen talouspolitiikan aiheuttamaa yleistä 
tyytymättömyyttä.  
 
Radu Vasilen eroamista nopeutettiin lähes koko hänen hallituksensa väliaikaisella erolla, ja näin 
muita ministerinvaihdoksia ei juuri tarvittu, vaikkakin varapääministereitä on nyt neljä (ks. liite), 
yksi kustakin kokoomushallituksen puolueesta, ja ulkoministeriksi DP:n Petre Romanin tilalle 
nimitettiin sitoutumaton Andre Plesu.  
 
 

                                                
1 Muut puolueet saivat äänistä alle 3 prosenttia eivätkä saavuttaneet äänikynnystä; 13 edustajainhuoneen paikkaa on 
varattu edustajille, jotka saivat vähintään 3 500 ääntä (5 prosenttia äänimäärästä, joka vaaditaan kansanedustajan 
valintaan). 
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On mahdollista, että pääministeri Isarescu, joka aikoo vaalien jälkeen palata toimeensa 
keskuspankkiin, saa edeltäjäänsä enemmän tukea hallitukselta ja parlamentilta. Hän on toiminut 
kahdeksan vuotta Romanian keskuspankin pääjohtajana. Näin ollen hän toimi pääjohtajana myös 
nykyisen oppositiopuolueen RSDP:n hallintokaudella ja oli tuolloin lännessä kunnioitetun 
harkitsevan ja tehokkaan pääjohtajan maineessa. Teknokraattisena pääministerinä hän toisaalta 
vastustaa inflaatiota kiihdyttäviä palkankorotuksia enemmän kuin eräät edeltäjänsä, ja tästä 
syystä hän voi joutua vaikeuksiin ammattiliittojen kanssa. 
 
ii) Syanidivuoto 
Baia Maren lähellä sijaitsevasta romanialaisesta kaivoksesta valui 31.1.2000 suuret määrät 
syanidia Szamos-jokeen yhteensä yli 10 tonnia myrkyllistä jätettä, ja sen seurauksena myös 
Unkarin toiseksi suurin joki Tisza saastui pahasti. 11.3.2000 Tiszaan alkoi valua toinen 
myrkkyvuoto eli noin 20 000 tonnia lyijyn, kuparin ja sinkin saastuttamaa mutaa. Unkarin 
ulkoministeri Janos Martonyi arvosteli australialaista Esmeralda Exploration -yhtiötä, joka 
omistaa 50 prosenttia Aurulin kultasulatosta. Se kuitenkin kieltäytyi ottamasta vastuuta 
tapahtumasta ja väitti, että ympäristökatastrofi ei johtunut syanidivuodosta, vaan kylmästä säästä 
ja vuodon neutraloimiseen käytetyistä kemikaaleista. Romanian hallitus omistaa Aurulin 
sulatosta 45 prosenttia, ja loput 5 prosenttia ovat yksityisten sijoittajien omistuksessa 
 
Viime aikoina osapuolet ovat keskittyneet ratkaisun löytämiseen toistensa syyttämisen sijasta. 
Romanian ja Unkarin hallitukset ovat jo neuvotelleet ja allekirjoittaneet sopimuksen 
ympäristönsuojelusta, ja sopimus on hyväksytty Unkarin parlamentissa. Pääministeri Isarescu on 
omasta puolestaan todennut, että Romania on jo pyytänyt oikeuden päätöstä siitä, kuka oli 
vastuussa onnettomuudesta ja millaiset korvaukset siitä on määrättävä. 
 
iii) Lastenkodit 
EU on vaatinut Romaniaa ehdottomasti uudistamaan pahamaineiset lastenkotinsa, jos se haluaa 
saavuttaa vakavaa edistystä liittymisneuvotteluissa. Tästä syystä hallitus on ilmoittanut 
perustavansa Romanian kansallisen lastensuojeluviraston, jonka johtajaksi tulee Vlad Mihai 
Romano. Työ- ja sosiaaliturvaministeriön osastona toimiva virasto korvaa nykyisen 
lastensuojeluosaston ja on suoraan ministerin alainen. Sen tehtäviin kuuluu valvoa 
lastensuojelua, parantaa orpokotien oloja ja järjestää riittävä hoito sitä tarvitseville lapsille. 
Romanian viranomaiset ovat esittäneet, että EU:n olisi annettava virastolle pitkäaikaista tukea. 
Vlad Romano on sitoutunut hallinnon hajauttamiseen, katulapsia suojelevien elinten 
perustamiseen sekä kehittämään toimintaohjelmia tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission 
kanssa. 
 
iv) Suhteet Unkariin 
Unkarin ja Romanian väliset suhteet ovat parantuneet viime vuosina. Merkittävää edistystä on 
tapahtunut koulutuslainsäädännön alueella sekä yleisesti Romaniassa asuvan 
unkarilaisvähemmistön oloissa. 
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Heinäkuun 1999 lopulla Bukarestissa kokoontui Romanian ja Unkarin yhteinen 
hallitustenvälinen komissio, jonka puheenjohtajina toimivat molempien valtioiden 
ulkoministerit. Yhteisen komission erityiskomiteat keskustelivat kumpaakin osapuolta 
kiinnostavista aiheista, esim. Euroopan yhdentyminen ja euroatlanttinen yhdentyminen, 
kansalliset vähemmistöt, kulttuuri, koulutus ja uskontokunnat, yhteistyö sotilasasioissa, 
infrastruktuuri, ympäristö, rajat ylittävä yhteistyö ja paikallisviranomaisten yhteistyö sekä 
kauppa- ja diplomaattisuhteet. Mitä tulee siihen mahdollisuuteen, että Unkarin 
romanialaisvähemmistö voisi saada edustuksen Unkarin parlamenttiin, Unkarin on muutettava 
lainsäädäntöään sen mahdollistamiseksi. 
 
Unkarin ja Romanian välillä on kuitenkin kaksi merkittävää kiistanaihetta: kirkon omaisuuden 
palauttamatta jättäminen ja suunnitellun unkarinkielisen valtionyliopiston perustamatta 
jättäminen. Unkarin pääministeri Viktor Orban on arvostellut kirkon omaisuuden palauttamisen 
hitautta ja todennut olevan valitettavaa, että Romanian johtajien kanssa käydyissä keskusteluissa 
on otettava esille etnisiin unkarilaisiin liittyviä asioita. Hän kuitenkin lisäsi, että Unkari ei suostu 
tekemään kompromisseja Romaniassa asuvien etnisten unkarilaisten asemasta. Hän toisti 
tukevansa unkarinkielisen yliopistoan perustamiselle ja esitti, että äskettäinen esitys kirkon 
tukeman unkarinkielisen yliopiston perustamisesta voisi tarjota ratkaisun. 
 
Marraskuun 1999 lopulla Unkarin hallituksen ja Romanian unkarilaisten demokraattisen liiton 
(RUDL) edustajat sopivat Romanian Transilvaniaan perustettavan yksityisen unkarinkielisen 
yliopiston rahoituksesta. Unkarin hallitus on luvannut 2 miljardin forintin määrärahan, mutta 
RUDL:n mukaan summa ei vastaa läheskään tarvetta. RUDL vaatii edelleen Romanian valtion 
rahoittamaa unkarinkielistä yliopistoa, mutta aikoo sitä odotellessa käyttää Unkarin valtion 
tukea. Romanian opetusministeri Andrei Marga on torjunut ajatuksen erillisestä valtion 
tukemasta unkarinkielisestä yliopistosta. Ministeri toimi aikaisemmin Clujissa sijaitsevan Babes-
Bolyain yliopiston rehtorina, ja hänen mukaansa paras tapa luoda ‘monikulttuurinen’ yliopisto 
on kehittää Babes-Bolyain nykyistä rakennetta niin, että tutkinnon voisi suorittaa romanian, 
unkarin tai saksan kielellä. 
 
 
 
III. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
a) Yhteenveto 
Analyytikkojen mukaan on varsin epätodennäköistä, että Romanian talous voisi kääntyä nopeaan 
nousuun vuonna 2000, koska BKT on laskenut kolmen vuoden aikana yhteensä 18 prosenttia. 
Teollisuus ja maatalous, jotka kärsivät pääoman puutteesta ja alhaisesta tuottavuudesta, eivät 
edelleenkään juuri pysty kilpailemaan halvempien ulkomaisten tuotteiden kanssa tai 
markkinoimaan tehokkaasti omia tuotteitaan. Kulutuksen taso on laskenut neljänneksen vuodesta 
1996, ja liiketoiminta kärsii kotimarkkoiden kysynnän lamaantumisesta. 
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b) Tämänhetkiset trendit 
 
i) BKT 
Reaalisen BKT:n laskuksi vuonna 1999 on arvioitu 4,8 prosenttia. Sen jälkeen laskusuhdanteen 
odotetaan tasaantuvan vuoden 2000 ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2000 Länsi- ja Itä-
Euroopan talouksien kasvun vahvistuminen sekä ulkomaisten pääomavirtojen vahvistuminen, 
joka on seurausta päätöksestä aloittaa neuvottelut Romanian liittymisestä Euroopan unioniin, 
parantaa viennin ja sijoitusten kasvun mahdollisuuksia vuoden mittaan. Hallituksen inflaatiota ja 
talousarvion alijäämää koskevien tavoitteiden saavuttamisen vaatimien tiukkojen toimien 
odotetaan kuitenkin edelleen jarruttavan kulutuskysyntää. Vuodelle 2000 EIU ennustaa 
1 prosentin suuruista reaalisen BKT:n kasvua, joka on hiukan vähemmän kuin virallinen tavoite, 
1,3 prosenttia. Tähän ennusteeseen liittyvät riskit ovat edelleen suuret. 
 
Rahamarkkinoilla ollaan edelleen huolestuneita Romanian tilanteesta, ja jos nykyinen hallitus ei 
ponnisteluistaan huolimatta onnistu poistamaan talouden epätasapainoa, seurauksena saattaa olla 
lein arvon jyrkkä lasku ja vakaussuunnitelmien järkkyminen. Myös rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon epäonnistuminen viivyttää elpymistä. 
 
ii) Investoinnit 
Reaalisen BKT:n 3 prosentin kasvu vuonna 2001 perustuu pääasiassa aiempaa voimakkaampaan 
investointikysyntään sekä äskettäin yksityistetyissä yrityksissä että rakennusteollisuudessa. 
Jälkimmäinen saa piristysruiskeen monenvälisesti rahoitetuista infrastruktuurihankkeista, jotka 
aloitetaan vuonna 2000. Rakenteeltaan uudistettujen ja äskettäin yksityistettyjen yritysten uusien 
tuotantohyödykkeiden pitkän aikavälin kysynnän odotetaan johtavan sijoitusten voimakkaaseen 
kasvuun, joka on vuodessa keskimäärin 11 prosenttia vuosina 2001−2004. Sijoitusten pitäisi 
parantaa tuottavuutta ja romanialaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Yhdessä EU:n 
keskimääräisen reaalisen BKT:n 2,6 prosentin kasvun kanssa tämän ennustetaan saavan 
Romaniassa aikaan viennin 6,8 prosentin keskimääräisen vuosittaisen kasvun vuosina 
2001−2004. 
 
iii) Inflaatio 
Inflaatio kiihtyi vuonna 1999 ja oli vuoden lopussa jo 54,8 prosenttia, kun se vuonna 1998 oli 
ollut 40,6 prosenttia. Hallitus pyrki hillitsemään hintojen nousua, vaikka tuontienergian ja 
hyödykkeiden hinnat nousivat useita kertoja lein devalvoitumisen seurauksena. Myös 
teollisuuden pahenevan tappiokierteen korjaamisen viivästyminen on omalta osaltaan vaikuttanut 
huomattavasti inflaatiopaineiden kasvuun. Hallitus aikoo vähentää inflaatiota tänä vuonna 
huomattavasti 25−30 prosentin keskiarvoon vuositasolla, mutta oljyn korkeat 
maailmanmarkkinahinnat, talousarvion alijäämää koskevien tavoitteiden saavuttamisessa 
ilmenneet vaikeudet ja kysynnän kasvu tekevät tästä tavoitteesta EIU:n mukaan liian 
optimistisen, ja se odottaa keskimääräisen inflaation olevan 46 prosenttia vuositasolla vuonna 
2000. 
 
Monet vaikeuksissa olevista teollisuudenaloista tukeutuvat kilpailua rajoittaviin käytäntöihin. 
Ennen kuin rakenneuudistus eliminoi tappiollisiset yritykset ja hallitus onnistuu rajoittamaan 
talousarvion alijäämää, inflaatio uhkaa edelleen nousta. Jos lähtökohtana pidetään sitä, että vakaa 
taloudellinen tilanne pystytään varmistamaan vuoteen 2001 mennessä, inflaation pitäisi kääntyä 
laskuun ja päätyä selvästi 20 prosentin alapuolelle. Tämäkin luku on edelleen korkea verrattuna 
muihin Itä-Euroopan hakijamaihin. 
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Yhteenveto ennusteista  
(vuosittainen muutos prosentteina, ellei toisin mainita) 
 
                                        1998(a)    1999(b)    2000(c)   2001(c) 
 
Reaalinen BKT                                  -5,4       -4,8 1,0        3,0 
Teollisuuden bruttotuotanto                   -7,4       -7,0 1,2        3,6 
Maatalouden bruttotuotanto                 -8,3        0,5 2,0        2,0 
Kiinteät bruttoinvestoinnit                    -5,1      -13,0       4,0       10,0 
Työttömyysaste (%)                     10,3       11,0      13,7       14,6 
Kuluttajahinnat (ka)                      59,0       45,8      46,0       30,0 
Kuluttajahinnat (vuoden lop.)                40,6       54,8      40,0       25,0 
Tavaravienti, fob (mrd $)                8,3        8,4       9,2       10,2 
Tavaratuonti, fob (mrd $)               10,9        9,6      10,4       11,6 
Vaihtotase (mrd $)             -2,9       -1,4      -1,3       -1,7 
 % BKT:sta                                 -7,0       -4,1      -4,0       -4,9 
Ulkomainen velka yht. (joulukuu; mrd $)            9,7        9,1       9,8       10,5 
Vaihtokurssi (ka; lei:$)                8 876     15 330    22 300     28 430 
Vaihtokurssi (vuoden lop.; lei:$)         10 951     17 981    26 120     30 440 
 
(a) Todelliset luvut. (b) EIU:n arviot. (c) EIU:n ennusteet. 

 
 
c) IMF:n näkökanta 
27. maaliskuuta IMF:n johtokunta hyväksyi valmiusluotolleen jatkoajan 31. toukokuuta 2000 
saakka. Luottojärjestelyn oli määrä raueta maaliskuun lopussa, ja jatkoaikaa myönnettiin 
ohjelman pahasti myöhästyneen ensimmäisen arvioinnin valmistumista varten. Tämä antaa 
Romanialle tilaisuuden hyväksyä vuoden 2000 talousarvion, joka on edellytys sille, että 
johtokunta ottaa arvioinnin uudelleen tarkasteltavakseen. 400 miljoonan SDR:n (540 miljoonan 
dollarin) luotosta on nostettu tähän mennessä vasta 53 miljoonaa SDR:ia. 
 
IMF on tehnyt selväksi, että se ei ole halukas myöntämään toista luottokierrosta tai 
neuvottelemaan uudesta luottokierroksesta, ennen kuin Romanian talousarvio on käsitelty 
parlamentissa (keskustelun on määrä alkaa 12. huhtikuuta). Rahaston varovaiseen asenteeseen on 
useita syitä: 
 

• = Se on tyytymätön siihen, että sille ei annettu mahdollisuutta tutustua talousarvioon 
ennen sen toimittamista parlamentin käsiteltäväksi. 

• = Se ei hyväksy palkankorotuksia, jotka on luvattu puolustusvoimille sotilaiden 
ammattitaidon vahvistamiseksi ennen maan mahdollista liittymistä Natoon. 

• = Sillä on epäilyksiä yhtiöveroon ja arvonlisäveroon ehdotettujen leikkausten suhteen; 
hallitus toivoo niiden edistävän kotimaan taloudellista toimintaa ja ulkomaisia 
investointeja. 
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IMF on erityisen valppaana myös siitä syystä, että nyt on vaalivuosi, jolloin paineet lisätä 
joidenkin koalitiokumppanien suosimien alojen menoja ovat valtavat. Rahaston muistissa on 
edelleen se, että vuosina 1994−1995 suuri osa lainasta, joka oli myönnetty RSDP:n ollessa 
vallassa, ohjattiin kilpailukyvyttömien teollisuudenalojen tukemiseen, ja rahasto on päättänyt 
estää tilanteen toistumisen. Kovien valuuttojen varantojen vahvistaminen ja 
valuuttamarkkinoiden vakiintuminen ovat tehneet lainaerien maksamisesta vähemmän 
kiireellistä. Romania on kuitenkin edelleen riippuvainen IMF:n tuesta, koska muiden 
monenvälisten varojen saamiseen vaikuttaa juuri IMF:n tuki. Maailmanpankin 150 miljoonan 
dollarin lainan saaminen maatalouden rakenteellista sopeuttamista varten on viivästynyt IMF:n 
kannan takia. Sama koskee myös toista Maailmanpankin yksityissektorin sopeuttamislainaa 
(300−500 miljoonaa dollaria), jolla on tarkoitus tukea pankkialan rakennemuutosta ja valmistella 
64 valtion omistaman yhtiön myyntiä ja lakkauttamista. 
 
IMF:n tuki on Romanialle välttämätöntä, jotta se voi alkaa saavuttaa Euroopan unionin 
jäsenyyden tavoitteita. Tätä on korostettava siitäkin syystä, että liittymisen tukemiseksi 
myönnettyä 650 miljoonan euron suuruista tukea, josta komissio ilmoitti tammikuussa, aletaan 
maksaa vasta vuonna 2001. 
 
 
IV. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
a) Euroopan komissio 
Euroopan komissio julkaisi 13. lokakuuta 1999 toisen määräaikaiskertomuksensa Romanian 
edistymisestä liittymisen valmisteluissa. Päätelmissä sanottiin seuraavaa: "Komissio katsoo, että 
Romania edelleen täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointikriteerit. Kyseistä 
kantaa on tarkasteltava kuitenkin uudelleen, jos viranomaiset eivät jatka etusijan antamista 
lastenhuoltolaitosten kriisin ratkaisemiselle. Komissio valvoo tarkasti hallituksen äskettäin 
tekemiä päätöksiä (tarvittavien budjettivarojen myöntämisestä ja) rakenneuudistuksesta, jolla 
Romanian lastenhuollolle annetaan varma ja asianmukainen perusta, ja taataan täysi 
ihmisoikeuksien kunnioitus. 
 
"Asetusten lisääntynyt käyttö on huolen aiheena ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja 
tehokkuuden varmistamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä. Muut alat, joihin on vielä kiinnitettävä 
erityistä huomiota, ovat muun muassa korruption torjunta, jonka osalta instituutioiden 
velvollisuudet ja tehtävät olisi vakiinnutettava, ja romanien tilanne tietystä myönteisestä 
kehityksestä huolimatta. Yhteiskunnan syrjivien asenteiden torjumiseksi olisi ponnisteltava ja 
huomattavista budjettirajoituksista huolimatta tähän olisi myönnettävä riittävät budjettivarat. 
 
Romaniaa ei voida pitää toimivana markkinataloutena, eikä se selviä unionin kilpailupaineista ja 
markkinavoimien vaatimuksista keskipitkällä aikavälillä. 
 
"Talouden epätasapaino on edelleen ongelmallista ja rahoitusongelmat ovat kasvaneet. Edistystä 
on tapahtunut useiden suurten yritysten yksityistämisessä sekä valtion omistaman 
rahoitussektorin rakenneuudistuksessa ja yksityistämisessä, vaikkakin tämä on tullut valtiolle 
kalliiksi. Talouden epävakaus ja oikeudellinen epävarmuus estävät kuitenkin edelleen ulkomaisia 
yksityisiä sijoituksia, jotka olisivat välttämättömiä talouden tarjontapuolen nykyaikaistamiseksi. 
Viennin lasku huolimatta valuutan reaaliarvon merkittävästä heikkenemisestä on huolestuttavaa. 
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"Hallitus on sitoutunut palauttamaan vakaat talouden puitteet ja puuttumaan talouden 
rakenneongelmiin. Kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tehdyt sopimukset olivat merkittävä 
saavutus, mutta vielä on liian aikaista arvioida, ohjaako uusi ohjelma Romanian talouden 
takaisin kestävän kehityksen tielle. Kasvun palauttaminen ja elintason nostaminen edellyttävät 
nykyisten ponnisteluiden jatkamista. Etualalle olisi asetettava rahoituskurin parantaminen ja 
tappiollisten suurten julkisten yritysten uudistaminen. On laadittava selvä keskipitkän ajan 
talousstrategia ja sitä on noudatettava päättäväisesti. Talouden vakauttamista olisi tuettava 
luomalla avoimempi ja yritysystävällisempi ympäristö, jotta taloudellinen toimeliaisuus 
kehittyisi ja Romanian talouden huomattavat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää. 
 
"Sisämarkkinoita on yhdenmukaistettu ainoastaan osittain ja tietyistä merkittävistä saavutuksista 
huolimatta Romanian on nopeutettava yhteisön lainsäädännön saattamista osaksi kansallista 
oikeusjärjestystä ja sen täytäntöönpanoa tällä alalla. Julkisista hankinnoista annettu laki oli 
huomattava edistysaskel, ja edistystä tapahtui myös pankkialalla ja varainhoidon valvonnan 
osalta. Standardien ja varmentamisen alalla saavutettiin tiettyä edistystä, mutta 
lainsäädännöllisen kokonaiskehyksen puuttuminen on kehityksen esteenä. Vaikka 
konkurssilakeja on muutettu usein, ne eivät vieläkään ole yhdenmukaiset EU:n lainsäädännön 
kanssa. 
 
"Uusi valtiontukien valvonnasta annettu laki oli merkittävä edistysaskel. Sen yhteisön 
säännöstön mukainen täytäntöönpano on tärkeää, sillä valtiontuilla on jatkossakin merkitystä 
tietyillä talouden aloilla. Itsehallinnollisten yritysten (régie autonome) muuttaminen 
liikeyrityksiksi ja julkisiksi yhtiöiksi oli myös tärkeä edistysaskel, mutta entisten valtion 
monopolien muuttamista liikeyrityksiksi on edelleen jatkettava. Maataloudessa on tapahtunut 
tiettyä edistystä, mutta maan rekisteröinti on yhä hidasta, mikä vaikeuttaa nykyaikaisen 
maatalouden kehittymistä. Eläinlääkärintarkastuksia erityisesti rajanylityspaikoilla on 
yhdenmukaistettava lisää, ja maa- ja elintarviketaloutta on kehitettävä. Liikenteen alalla on 
saavutettu huomattavaa edistystä lainsäädännön yhdenmukaistamisessa, mutta meri- ja 
tieliikenteen turvallisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Yleensä ottaen Romania ei 
näytä pitävän ympäristökysymyksiä tärkeinä, minkä vuoksi ilman ja vesien suojelun sekä 
jätehuollon aloilla on vakavia ongelmia. Kyseiseen alaan on kiinnitettävä enemmän poliittista 
huomiota ja kehitettävä realistisia kustannusarvioita ja investointisuunnitelmia. Oikeus- ja 
sisäasioiden alalla on edistystä tapahtunut oikeusasioissa ja jossakin määrin rajavalvonnan alalla, 
vaikkakin huomattavia investointeja tarvitaan yhä; edistystä on saavutettu myös poliisin ja 
siirtolaisuuden osalta. Turvapaikkakysymysten ja huumeiden torjunnan aloilla toimia on 
kuitenkin nopeutettava. 
 
"Varojen puute ja hallinnon toimintakyvyn heikkous aiheuttavat edelleen ongelmia, minkä 
vuoksi tarvitaan toimintakyvyn lisäkehittämistä tärkeimpien tavoitteiden määrittelemiseksi, 
kustannusten arvioimiseksi ja tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi, mikäli Romanian 
liittymisvalmisteluja halutaan nopeuttaa. Julkishallinnon uudistus on yksi tavoitteista, mutta sitä 
ei ole vielä tosissaan aloitettu. Tiettyjä tärkeimpiä instituutioita (esimerkiksi julkisten 
hankintojen osalta) ei ole vielä perustettu, ja huomattavia ponnisteluja tarvitaan useilla aloilla 
(kuten ympäristön ja varainhoidon valvonnan aloilla) hallinnon kyvyn saattamiseksi vaaditulle 
tasolle. Sääntely- ja valvontaelinten, mukaan lukien keskuspankin, riippumattomuus on taattava. 
Tiettyjä toimenpiteitä oikeuslaitoksen vahvistamiseksi on toteutettu, mutta Euroopan yhteisön 
lainsäädännön tuntemusta olisi lisättävä ja riittävä tekninen varustus olisi taattava. Hallinnon 
riittämätön toimintakyky muodostaa tällä hetkellä suuren esteen liittymisvalmisteluille. 
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"Romania on kiinnittänyt huomiota tiettyihin liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin 
tavoitteisiin kuuluviin, hallinnon toimintakykyä (aluekehitys) ja sisämarkkinoita (pankkialan 
rakenneuudistus, julkiset hankinnat, valtiontuet) koskeviin näkökohtiin, mutta tiettyihin oikeus- 
ja sisäasioihin liittyviin seikkoihin (järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta, poliisin 
ja rajavalvonnan demilitarisointi) ja ympäristötavoitteisiin ei ole panostettu riittävästi." 
 
Määräaikaiskertomus sekä aiemmat kertomukset on julkaistu kokonaisuudessaan Internetissä 
komission laajentumista koskevilla Web-sivuilla osoitteessa 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
 
Madridin Eurooppa-neuvosto sopi, että liittymisneuvottelut Kyproksen ja Maltan kanssa 
aloitetaan kuuden kuukauden kuluttua hallitustenvälisen konferenssin (HVK) päättymisestä. 
Eurooppa-neuvosto totesi myös tekevänsä tarvittavat päätökset liittymisneuvottelujen 
käynnistämiseksi Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa HVK:n tulokset huomioon ottaen. 
Eurooppa-neuvosto toivoi, että "neuvottelujen alkuvaihe osuisi yhteen Kyproksen ja Maltan 
kanssa käytävien neuvottelujen aloittamisen kanssa". Firenzessä pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa tätä sitoumusta lujitettiin vahvistamalla, että neuvottelut Keski- ja Itä-Euroopan 
maiden kanssa aloitettaisiin samaan aikaan kuin neuvottelut Kyproksen ja Maltan kanssa eli 
kuuden kuukauden kuluttua HVK:n päättymisestä. 
 
b) Euroopan parlamentti 
Euroopan parlamentti hyväksyi marraskuussa 1998 päätöslauselman Romanian hakemuksesta 
Euroopan unionin jäseneksi Wienissä (12. ja 13. joulukuuta 1998) kokoontuvaa Eurooppa-
neuvostoa varten (KOM(97) 2003 - C4-0375/97). Päätöslauselmassa parlamentti toivoi, "että 
Romania, joka täyttää pääpiirteissään Kööpenhaminassa määrätyt poliittiset edellytykset, poistaa 
ihmisoikeusasioissa vielä ilmenevät, esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin liittyvät puutteet: lasten 
suojelu, tuomioistuimen harjoittama poliisiviranomaisten valvonta, toimittajien 
riippumattomuus, vankilaolosuhteet, romanien tilanne ja korruption torjunta"; kannusti 
"Romaniaa, joka ei vielä läheskään täytä Kööpenhaminassa määrättyjä taloudellisia edellytyksiä, 
jatkamaan välttämättömiä uudistuksia, erityisesti yksityistämistä, pankkijärjestelmän 
uudistamista, suurten valtionyhtiöiden rakenneuudistuksia ja ulkomaisia investointeja 
houkuttavan oikeudellisen kehyksen vakauttamista, mikä mahdollistaisi jäsenyysneuvottelujen 
aloittamisen" ja kiinnitti " Romanian huomiota siihen, että sen on uudistettava hallintonsa 
perinpohjin, jos se haluaa toteuttaa nämä uudistukset". 
 
c) Ministerineuvosto 
Hallitustenvälinen konferenssi saatettiin päätökseen Amsterdamissa kesäkuussa 1997. Tämä 
avasi tien neuvottelujen aloittamiselle kuuden kuukauden kuluessa Madridin päätelmien 
mukaisesti. Luxemburgissa joulukuussa 1997 neuvosto päätti "aloittaa liittymisprosessin, jossa 
ovat mukana kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltiota ja Kypros". Lisäksi neuvosto oli 
"päättänyt kutsua keväällä 1998 koolle kahdenväliset hallitustenväliset konferenssit 
neuvottelujen aloittamiseksi Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian 
kanssa näiden unioniin liittymisen ehdoista ja liittymisen perussopimuksiin aiheuttamista 
muutoksista". Laajentumisprosessi aloitettiin odotusten mukaiseesti Lontoossa 12. maaliskuuta 
1998 ensimmäisellä eurooppalaisella konferenssilla. 
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Helsingin huippukokouksessa joulukuussa 1999 Eurooppa-neuvosto päätti "kutsua koolle 
kahdenväliset hallitustenväliset konferenssit helmikuussa 2000 käynnistääkseen Romanian, 
Slovakian, Latvian, Liettuan, Bulgarian ja Maltan kanssa neuvottelut niiden unioniin liittymisen 
ehdoista ja liittymistä seuraavista perussopimusten muutoksista". Se korosti, että neuvotteluissa 
"jokaista ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien ansioiden pohjalta. Tätä periaatetta sovelletaan 
sekä eri neuvottelulukujen avaamiseen että itse neuvotteluihin. Neuvotteluvauhdin 
ylläpitämiseksi on syytä välttää raskaita menettelyjä. Jos neuvotteluihin nyt mukaan otetut 
ehdokasvaltiot etenevät riittävästi valmisteluissaan, niillä on mahdollisuus päästä kohtuullisessa 
ajassa samalle tasolle neuvotteluja jo käyvien ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvottelujen on 
edettävä samassa tahdissa kuin yhteisön säännöstön sisällyttämisen näiden valtioiden 
lainsäädäntöön ja sen todellisen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvomisen". 
 
Liittymisneuvottelut aloitettiin 28. maaliskuuta. Neuvottelut aloitettiin viidestä yhteisön 
säännöstön luvusta: pienistä ja keskisuurista yrityksistä, tieteestä ja tutkimuksesta, 
yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, nuorisosta, kansainvälisistä taloussuhteista sekä 
yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. 

 
 

* * * 
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LIITE 
OMANIAN HALLITUS 13. MAALISKUUTA 2000 

 
Presidentti        Emil Constantinescu 
(Vannoi virkavalansa 29.11.96 neljän vuoden  
toimikaudeksi) 
- - - - - - 
KOALITIOHALLITUS: 
(luettelo puolueista sivun alaosassa) 
Pääministeri        Mugur Isarescu 
(sitoutumaton) 
- - - - - - 
VARAPÄÄMINISTERIT 
Varaministeri, taloudellis-rahoituksellisen  
koordinointineuvoston puheenjohtaja   Mircea Ciumara (PNT-CD) 
Varaministeri, ulkoministeri     Petre Roman (PD) 
Varaministeri, oikeusministeri     Valeriu Stoica (PNL) 
Varaministeri, terveysministeri    Hajdu Gabor (UDMR) 
- - - - - - - - 
MINISTERIT: 
Maatalous- ja elintarviketeollisuusministeri  Ioan Avram Muresan (PNT-CD) 
Hallintoministeri       Vlad Rosca (PNT-CD) 
Kulttuuriministeri       Ion Caramitru (PNT-CD) 
Puolustusministeri      Sorin Frunzaverde (PD) 
Opetusministeri       Andrei Marga (PNT-CD) 
Valtiovarainministeri      Decebal Traian Remes (PNL) 
Ulkoministeri        Ks. varapääministerit 
Terveysministeri       Ks. varapääministerit 
Teollisuus- ja kauppaministeri     Radu Berceanu (PD) 
Sisäministeri        Constantin Dudu Ionescu (PNT-CD) 
Oikeusministeri       Ks. varapääministerit 
Työ- ja sosiaaliturvaministeri     Smaranda Dobrescu (PSDR) 
Varapääministeri, kansallisten vähemmistöjen  
asioista vastaava ministeri     Peter Covacs-Eckstein (UDMR) 
Julkisista töistä vastaava ministeri    Nicolae Noica (PNT-CD) 
Liikenneministeri       Traian Basescu (PD) 
Vesi-, metsätalous- ja ympäristöministeri   Romica Tomescu (PNT-CD) 
Nuoriso- ja urheiluministeri     Crin Antonescu (PNL) 
- - - - - - 
PUOLUEET: 
PNT-CD -- Kristillis-demokraatit 
PNL – Liberaalit 
PD -- Sosiaalidemokraatit 
PSDR -- Sosiaalidemoraattinen puolue 
UDMR -- Unkarilainen demokraattinen liitto 
- - - - - - - 
Keskuspankin pääjohtaja (virkaa tekevä)   Emil Iota Ghizari 


