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Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän asiantuntijaryhmän tilannekatsaukset pyrkivät esittelemään systemaattisesti ja yhteenvedonomaisesti unionin 
laajentumisesta käytävän eri seikkoja koskevan keskustelun nykytilaa sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan instituutioiden omaksumat kannat. Tilannekatsauksia päivitetään neuvotteluiden 
edetessä. Aiemmin ilmestyneet: 
 
Numero Otsikko         PE-nro Päiväys Kielet 
 
1 Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys 167.284/korj.5 21.10.99 Kaikki 
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki 
3 Romania ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki 
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj.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.3 25.10.99 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.2 25.10.99 Kaikki 
15 Euroopan unionin laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299/korj.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Euroopan unionin talouden valvonta ja suojelu laajentumisen näkökulmasta 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Ympäristöpolitiikka ja laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 EU:n laajentumisen talousarviovaikutukset 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioitus EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Laajentuminen sekä taloudellinen ja sosiaalinen koheesio 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 EU:n laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj.6 13.10.99 EN 
23 Laajentumisen oikeudelliset näkökohdat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Liittymistä valmisteleva strategia EU:n laajentumista varten 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Laajentumiseen liittyvä yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa 167.690/korj.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Naisten oikeudet ja EU:n laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Sveitsi ja laajentuminen 167.777/korj.1 08.03.99 Kaikki 
29 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-nro Päiväys Kielet 
 
31 Turvallisuus ja puolustus ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Euroopan talousalue (ETA) ja EU:n laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 PHARE-ohjelma ja EU:n laajentuminen 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 Talous- ja rahaliitto (EMU) ja EU:n laajentuminen 167.962/korj.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen 167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 ja liittymisprosessi EU:hun 168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 Laajentuminen ja ulkomaankauppa 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 EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 Laajentumista koskeva julkinen mielipide EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 Baltian maiden venäläiset vähemmistöt ja EU:n laajentuminen 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen 168.495 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 Kansalliset parlamentit ja EU:n laajentuminen 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
Halutessanne kopiot oheisista tilannekatsauksista, ottakaa yhteyttä: 

E. Deguffroy, Luxemburg, SCH, huone 602, puh. (352) 4300-22906 / faksi: ( 352) 4300-29027 
Task Force on Enlargement, Bryssel, LEO 06D119, puh. (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 
Task Force on Enlargement, 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\divers\elargiss 
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JOHDANTO 
 
Malta on pienin Euroopan unionin jäsenehdokkaista (371 000 asukasta, pinta-ala 316 km2 ). 
 
Maltan saariryhmän, jonka pääkaupunki on Valletta, poliittista kenttää ovat aina vuoden 1964 
itsenäistymisestä lähtien hallinneet kaksi suurinta puoluetta eli kristillisdemokraattinen 
kansallismielinen puolue (Nationalist Party) ja työväenpuolue (Labour Party). Nämä kaksi puoluetta 
saavat melkein kaikki äänet ja ne ovat vuorotelleet hallituksessa.  
 
Vuoden 1987 alussa hyväksyttiin perustuslain muutos, jolla muutettiin vaalilakia. Samanaikaisesti 
Maltan tasavalta alkoi noudattaa puolueettomuuspolitiikkaa ja liittyi sitoutumattomien valtioiden 
joukkoon. 
 
Kansallismielinen hallitus haki vuoden 1990 kesäkuussa Euroopan unionin jäsenyyttä. Komissio antoi 
lausuntonsa asiasta kesäkuussa 1993. Vuoden 1995 huhtikuun Eurooppa-neuvosto päätti, että Maltan 
liittymisneuvottelut tulisi aloittaa kuusi kuukautta hallitustenvälisen konferenssin päättymisen jälkeen 
ja niissä olisi otettava huomioon konferenssin tulokset. 
 
Maltassa 26. lokakuuta 1996 pidetyt yleiset vaalit, jotka pidettiin vuosi etuajassa, johtivat Maltan 
työväenpuolueen (MLP) voittoon kansallismielisen puolueen oltua tätä ennen hallituksessa lähes 
kymmenen vuotta. Koska näillä kahdella pääpuolueella on ollut suuria erimielisyyksiä ulkopolitiikasta, 
vaalitulos muutti Maltan ja Euroopan unionin suhteita: työväenpuolueen hallitus jäädytti Maltan 
jäsenyyshakemuksen. Uusi Maltan ja EU:n suhteita koskeva kehys laadittiin helmikuussa 1998. 
 
Kuitenkin vain kaksi vuotta työväenpuolueen hallituksen valtaantulon jälkeen, erityisesti puolueen 
sisäisistä kiistoista johtuen, ennenaikaiset yleiset vaalit päätettiin järjestää 5. syyskuuta 1998. 
 
Kansallismielisen puolueen voitto käynnisti uudestaan Maltan Euroopan unionin jäsenyyteen 
tähtäävän prosessin: jäsenyyshakemus uudistettiin (ennennäkemätöntä Euroopan unionin 
laajentumisten historiassa) (ks. s. 14–15). Komission piti ajantasaistaa lausuntonsa, jonka se oli 
antanut Maltan jäsenhakemuksesta kesäkuussa 1993. Se antoi ajantasalle saatetun lausunnon 
helmikuussa 1999. Euroopan parlamentti esitti toivomuksensa (B. Malonen mietintö 15.4.1999), että 
jäsenyysneuvottelut aloitettaisiin ennen vuoden 1999 loppua. 
 
 
I. POLIITTINEN TILANNE 
 
1. Taustaa: yleiset vaalit 26. lokakuuta 1996 ja Santin hallitus 
 
Vaalitulokset: 
 
Työväenpuolue keräsi 50,7 prosenttia ja kansallismielinen puolue 47,8 prosenttia äänistä. Noin 
2 prosenttia jäljelle jääneistä äänistä meni muille puolueille. Tämä merkitsee, että MLP valtasi 
perustuslakimuutoksen ansiosta neljä lisäpaikkaa, mikä tekee yhteensä 34 edustajanpaikkaa, kun taas 
kansallismielinen puolue onnistui saamaan 31 paikkaa (alahuoneessa on kaiken kaikkiaan 
65 edustajanpaikkaa). 
 
Tämä oli vakava tappio kansallismieliselle puolueelle, joka odotti tulevansa valituksi uudelleen 
suuremmalla enemmistöllä kuin vuonna 1992. 
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MLP:n voitto voidaan selittää sillä, että se onnistui hyödyntämään yleistä tyytymättömyyttä, joka 
seurasi arvonlisäveron käyttöönottamista vuoden 1995 alussa osana maan ponnisteluja 
talouspolitiikan mukauttamiseksi EU:n normeihin. Tämän 15 prosentin arvonlisäveron 
käyttöönottaminen osoittautui vahingolliseksi kansallismielisen puolueen hallitukselle. Tästä kiistasta 
aiheutuva vaikutus vaalituloksiin oli niin voimakas, että MLP lupasi poistaa arvonlisäveron ja 
peruuttaa Maltan jäsenyyshakemuksen, jos se voittaisi vaalit. 
 
Alfred Santista tuli Maltan itsenäisyyden ajan viides pääministeri. Hän oli luvannut, että 
työväenpuolueen hallitus perustaa Maltalle "uudenaikaisen ja avoimen hallintojärjestelmän", jonka 
ensisijaisena tavoitteena on panna inflaatio kuriin, edistää koulutusta ja aloittaa perinpohjainen 
korruption tutkinta. 
 
Kahden hallitusvuoden aikana työväenpuolueen hallitus toteutti joukon tiukkoja toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena oli vähentää julkistalouden alijäämää; tiettyjä näistä toimenpiteistä (pääasiassa veroja) 
pidettiin erityisen epäsuosittuina, inflatorisina ja tehottomina ja jopa teollisuusalaa rankaisevina. 
 
Myös elinkustannukset nousivat hallituksen korvattua alv:n toisella välillisten verojen järjestelmällä. 
 
Huolimatta hallituksen ponnisteluista matkailun kehittämiseksi ja yksityistämisen edistämiseksi Maltan 
talous oli seisahduksissa luottamuksen puutteen vuoksi. Työväenpuolueen sisäiset kiistat olivat 
tehneet maasta mahdottoman hallita. 
 
Pitämällä ennenaikaiset vaalit pääministeri Sant toivoi saavansa uuden enemmistön. 
Mielipidetiedustelujen mukaan hän olikin voittaja. 
 
Ensimmäinen Santin hallituksen toteuttama vaalilupaus oli itse asiassa Maltan irtisanoutuminen Naton 
rauhankumppanuusohjelmasta. Malta oli suostunut Naton rauhankumppaniksi huhtikuussa 1996. 
Kumppanuusohjelma oli mukautettu Maltan vaatimuksiin ja sen asevoimien tarpeisiin. Kesäkuussa 30 
maltalaisen sotilaan erillisosasto lähti ensimmäiselle ulkomaankomennukselleen Bulgariaan 
osallistuakseen kuudesta muusta maasta tulevien sotilaiden kanssa sotaharjoitukseen nimeltä 
"Cooperation Determination '96". 
 
Maltan liittyminen Naton rauhankumppaniksi merkitsi Välimeren alueen turvallisuuden huomattavaa 
lisääntymistä. Maltan maantieteellinen sijainti on edullinen, ei niinkään siksi, että maata voitaisiin 
käyttää strategisena tukikohtana, vaan koska Natolle mahdollisesti vihamieliset tahot eivät voisi enää 
hyödyntää saarta tarkoituksiinsa. Lisäksi Adamin hallitus oli usein painottanut sitä, että Maltan 
yhteyksistä joihinkin arabivaltioihin (kuten Libyaan) voisi olla hyötyä ja että Malta toimisi Natolle 
siltana arabimaailmaan. 
 
MLP oli kuitenkin jo ilmoittanut, että jos se voittaisi vaalit, se irrottaisi maan Naton 
rauhankumppanuusohjelmasta. MLP katsoi, ettei osallistuminen rauhankumppanuuteen sovi yhteen 
maan perustuslaissa säädetyn puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden kanssa. 
 
Maltan suhteet Libyaan ovat aina olleet läheiset. Maltan ja Libyan välisessä sekavaliokunnassa 
keskustellaan säännöllisesti kahdenvälisistä kysymyksistä, kuten keinoista lujittaa näiden kahden 
valtion välistä yhteistyötä. Tässä yhteydessä hiljattain käydyt neuvottelut johtivat useiden sellaisten 
tullimenettelyjä ja posti- ja meriliikennettä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen, jotka ovat 
hyödyllisiä Libyalle YK:n kauppasulun vuoksi. 
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Malta ja Libya uudistivat 31. toukokuuta 1996 sopimuksen libyalaisen öljyn toimittamisesta Maltan 
tuotteita vastaan. Maiden välinen lauttaliikenne käynnistyi uudelleen tammikuussa 1997 (lauttaliikenne 
on ollut yksi Libyan tärkeimmistä yhteyksistä muuhun maailmaan sen jälkeen, kun YK määräsi myös 
Maltan soveltamia pakotteita, joihin kuuluu muun muassa lentokielto Libyaan ja sieltä pois). 
 
2. Euro–Välimeri -kumppanuus 
 
Barcelonassa 27.–28. marraskuuta 1995 pidetty konferenssi merkitsi käännekohtaa EU:n suhteissa 
Välimeren alueen yhteistyökumppaneihin, joihin Maltakin kuuluu. Konferenssissa sovittiin 
yhteistyökumppanuudesta kolmella tasolla eli poliittisia ja turvallisuuskysymyksiä koskevissa 
suhteissa, talous- ja rahoitusasioita koskevissa suhteissa sekä sosiaali- ja kulttuurialan suhteissa ja 
inhimillisessä kanssakäymisessä.  
 
Työväenpuolueen hallituksen politiikka ei aiheuttanut muutoksia Euro–Välimeri-kumppanuuteen. 
 
Toinen Euro–Välimeri-ministerikonferenssi pidettiin Vallettassa 16. huhtikuuta 1997. Lähi-idän 
tilanteen kiristymisen ja rauhanprosessin pitkittymisen vuoksi 27 osallistujamaata eivät onnistuneet 
sopimaan loppujulistuksesta (ks. muistio Barcelonan konferenssin seurannasta: PE 224.490). 
 
Sitoutuessaan jatkuvaan Euro–Välimeri-kumppanuuteen Malta toivoi säilyttävänsä roolinsa siltana 
Välimeren alueen pohjois- ja eteläosien välillä. Malta kuitenkin kannatti Libyan osallistumista 
konferenssiin, vaikka Libya on yhä kansainvälisen poliittisen ja taloudellisen kauppasulun kohteena.  
 
3. Ennenaikaiset vaalit 5. syyskuuta 1998: kansallismielisen puolueen voitto 
 
Sisäpoliittisten ongelmien, kuten alv:n ja välillisen veron välisen valinnan, julkisten menojen ja 
laukkaavan inflaation lisäksi Maltan äänioikeutetut joutuivat jälleen kerran äänestämään perustavasta 
ulkopoliittisesti kysymyksestä eli Euroopan unionin suhteiden tulevaisuudesta. 
 
Korostaessaan vaalikampanjassaan yhteisön tukimuotojen Maltalle tuomia etuja ja erityisesti tämän 
taloudellisen ja poliittisen ryhmittymän ulkopuolelle jättäytymisen vaaroja kansallismielinen puolue 
onnistui luultavasti saamaan liikkeelle monia päättämättömiä äänestäjiä. Äänestysprosentti oli todella 
korkea (95 % äänioikeutetuista). Pitäessään puhetta Euroopan unionin jäsenyyshakemuksen 
uudistamisesta kansallismielisen puolueen johtaja ilmoitti kuitenkin, että jos hänen puolueensa voittaa, 
Malta ei liity uudelleen Naton rauhankumppaniksi. Hän sanoi rauhankumppanuuden aiheuttaneen 
aiemmin liikaa ongelmia, ja että maassa ei ole konsensusta tästä kysymyksestä. 
 
Kansallismielisen puolueen hallituksen tehtävänä on teollisuuden rakenneuudistusten toteuttaminen, 
jotta se pystyy vastaamaan EU:n mukana tuleviin kilpailupaineisiin. 
 
Vaalikampanjaan osallistui kolme puoluetta: työväenpuolue (87 ehdokasta), kansallismielinen puolue 
(94 ehdokasta) ja Vaihtoehtoinen demokratia tai Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden liitto 
(18 ehdokasta) sekä kaksi sitoutumatonta ehdokasta. 
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Tulokset 
 
Uudessa parlamentissa (65 jäsentä) on 35 kansallisen puolueen jäsentä ja 30 työväenpuolueen jäsentä. 
Nämä kaksi puoluetta saivat vastaavasti 51 prosenttia ja 47 prosenttia äänistä. Vaihtoehtoinen 
demokratia sai 2 prosenttia äänistä. 
 
Fenech Adami nimettiin pääministeriksi. Hän on todennut, että hänen puolueensa selkeä voitto antaa  
hänelle valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan unionin kanssa. 
 
 
II. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
1. Yleistä 
 
Maltan taloudellinen kehitys perustuu työvoimavaltaisen ja vientiin suuntautuneen teollisuuden sekä 
matkailun edistämiseen, koska maalla ei ole omia raaka-aineita ja sen kotimaan markkinat ovat hyvin 
pienet. Tämän lähestymistavan edellytyksenä on halvan ja joustavan työvoiman saatavuus. Varsinkin 
länsieurooppalaiset ulkomaiset yritykset perustivat Maltaan 1960- ja 1970-luvuilla työvoimavaltaisia 
teollisuudenaloja, kuten vaatetusteollisuutta. Tämä kehitys voimistui 1970-luvun lopussa samaan 
aikaan kun maan matkailuala vilkastui huomattavasti, mikä johti toistuvasti maksutaseen ylijäämiin. 
 
Tehdasteollisuuden vienti kasvoi vuoden 1975 48,3 miljoonasta Maltan liirasta noin 147,8 miljoonaan 
Maltan liiraan vuonna 1981 vuosikasvun ollessa keskimäärin 21,7 prosenttia. Matkailun bruttotulot 
nousivat vuoden 1975 28,1 miljoonasta Maltan liirasta 119,9 miljoonaan Maltan liiraan vuonna 1980 
eli 33,3 prosenttia vuodessa. Kansainvälinen laskusuhdanne 1980-luvun alussa johti sekä 
matkailutulojen että viennin vähenemiseen. Tehdasteollisuus elpyi vuoteen 1984 mennessä ja kasvoi 
vuosina 1985–1994 keskimäärin 14,3 prosenttia vuodessa. Matkailuala alkoi jälleen voimistua vuonna 
1985 ja matkailun bruttotulot kasvoivat keskimäärin 16,2 prosenttia vuodessa vuosina 1985–1994. 
Länsi-Euroopan vaikeat taloudelliset olosuhteet kuitenkin johtivat siihen, että saapuvien 
matkailijoiden määrä väheni 5,1 prosenttia vuonna 1995 ja sen arvellaan laskeneen entisestään 
vuonna 1996.  
 
Vuonna 1988 hallitus otti käyttöön uusia kannustimia houkuttaakseen ulkomaisia suoria investointeja 
ja hyväksyi lain, jolla sallitaan ulkomaisten yritysten ja trustien perustaminen Maltaan. Maltan 
rahoituspalvelukeskuksen (Malta Financial Services Centre, MFSC) rekisterissä on nykyisin yhteensä 
1442 ulkomaista kauppa- tai muuta yhtiötä. MFSC on ainoa rahoituspalveluja säätelevä elin. 
 
Talous on kasvanut voimakkaasti 1980-luvun puolivälin jälkeen. Tämä suuntaus jatkui vuonna 1995, 
jolloin BKT:een reaalikasvu oli 9 prosenttia. Tehdasteollisuuden suhteellinen taantuminen jatkuu 
edelleen. Sen osuus BKT:eesta oli vuonna 1980 noin 33 prosenttia, vuonna 1985 noin 29,4 prosenttia 
ja vuonna 1994 noin 23,4 prosenttia. Sen sijaan palvelusektori on viime vuosina muuttunut entistä 
merkittävämmäksi. 
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Esitellessään vuoden 1993 alustavaa talousarviota silloinen valtiovarainministeri ennusti seuraavien 
viiden vuoden vuotuisen inflaatioasteen olevan 2–3 prosenttia. Hän ilmoitti, että hallitus poistaisi 
hintasäännöstelyn ja vahvistaisi vapaata kauppaa koskevia lakeja, vaikka korostikin samalla, ettei 
hintoja voitaisi jättää pelkästään markkinavoimien armoille. Vuosina 1993-1995 vuotuinen 
inflaatioaste oli keskimäärin 4,1 prosenttia. Tavaroiden ja palvelujen vienti väheni ensin jyrkästi 
vuosina 1980 ja 1983, mutta elpyi sitten ylittäen vuoden 1980 tason vuonna 1986 ja on sen jälkeen 
kasvanut jatkuvasti. Koneiden ja kuljetusvälineiden viennin osuus on yli puolet kokonaisviennistä. 
Tuonti hidastui 1980-luvun alussa mutta lähti voimakkaaseen kasvuun vuosikymmenen 
jälkipuoliskolla. 
 
1980-luvun alkuvuosien lamaan liittyi yksityisen kulutuksen huomattava supistuminen, sillä se laski 
tosiasiallisesti 11,3 prosenttia vuosina 1980-1983. 1980-luvun puolesta välistä alkaen se on kuitenkin 
kasvanut huomattavasti heijastellen osittain kansallismielisen puolueen hallituksen 
liberalisointipolitiikkaa. Kulutusmenojen vuotuinen kasvuvauhti vuoden 1973 käypinä hintoina oli 
keskimäärin 5 prosenttia vuosina 1991-1995. 
 
2. Viimeaikaiset tapahtumat 
 
Talouden reaalikasvuksi vuonna 1996 arvioitiin noin 4,2 prosenttia. Tämä merkitsee kasvun 
hidastuneen jyrkästi vuodesta 1995, jolloin se oli 9 prosenttia, vaikka vuoden 1995 kasvu johtuikin 
osittain alv:n käyttöönottamisesta, joka avasi merkittäviä aiemmasta poikkeavia liiketoimintanäkymiä. 
Kasvun hidastuminen vuonna 1996 johtui osittain myös kotimaan kulutuksen laskusta. Maltan 
keskuspankin (CBM) mukaan tämä suuntaus jatkui vuoden 1997 ensimmäisellä neljänneksellä. 
 
CBM arvioi, että kotimaan kysynnän romahtaminen voisi johtua työttömyysasteen kasvusta 
0,3 prosentilla sekä inflaation kiihtymisestä, joka puolestaan aiheutui etupäässä uusien välillisten 
verojen käyttöönottamisesta tammikuussa 1997 (työväenpuolueen hallitus otti käyttöön yhteensä 
33 uutta veroa), ks. s. 6. 
 
Vuonna 1997 inflaatio oli 3,1 prosenttia, mutta vuoden 1998 viimeisellä neljänneksellä se laski 1,4 
prosenttiin, mikä laski samalla vuoden keskimääräisen inflaation 2,4 prosenttiin. Alv:n käyttöönoton 
jälkeen tammikuussa 1999 inflaatio nousi helmikuussa 1,9 prosenttiin, mutta laski taas toukokuussa 
1,4 prosenttiin. 
 
Vaihtotaseen alijäämän rahoittamisen osalta voidaan huomauttaa, että pitkäaikaiset pääomavirrat 
kasvoivat kahtena viime vuonna lyhytaikaisten kustannuksella. 
 
Työttömyysaste kasvoi yli 5 prosenttiin vuoden 1999 ensimmäisten kuukausien aikana huolimatta 
yksityisen palvelusektorin uusista työpaikoista. Samanaikaisesti varsinaisen tuotannollisen toiminnan 
työllisyys polki paikallaan.   
 
Maltan talouspolitiikan suurin haaste on kuitenkin vähentää julkistalouden alijäämää, joka on tällä 
hetkellä lähellä 12 prosenttia bruttokansantuotteesta (vuonna 1995 se oli 4 prosenttia). 
 
Tästä johtuva valtion lainanotto budjetin alijäämän rahoittamiseksi sekä menojen kasvu heikensivät 
osaltaan julkisen talouden tilaa. Talouden kasvun jatkumisesta huolimatta valtion tulot pienenivät 
samanaikaisesti lähinnä verotulojen laskun vuoksi. 
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Vuosi 1998 oli myös matkailulle hyvä vuosi: turisteja saapui Maltaan 6,4 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1997. Yksi maailman johtavista risteilyjen järjestäjistä päätti käyttää Maltaa 
keskussatamanaan vuodesta 1999 lähtien. 
 
Kuten ajantasalle saatettu komission lausunto Maltan jäsenhakemuksesta (KOM(1999) 69 lopullinen) 
osoittaa, Maltalla on elinvoimainen talous. Mutta huolimatta laajasta kaupallisesta integraatiosta 
Euroopan unioniin, sen mukanaan tuomat kilpailupaineet ovat suuri haaste Maltan taloudelle. Tietyt 
taloudelliset uudistukset, jotka kuuluvat komission ja Maltan vuoden 1994 ohjelmaan, tulee aloittaa 
viivyttelemättä. 
 
Nykyisen hallituksen talousohjelman ydin perustuu tiukempaan veropolitiikkaan julkistalouden 
alijäämän vähentämiseksi 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2004 mennessä. Tähän päästään nostamalla 
veroja ja parantamalla verohallintoa. 
 
Ohjelma käsittää myös julkisten menojen rakenteellisia uudistuksia yhdistettynä sosiaalihuoltoon 
sitoutumiseen. Hallitus painottaa, että tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen sekä Maltalle itselleen että 
helpottavat sen pääsyä EU:hun. 
 
Maltan hallitus aloitti vasta hiljattain julkisen sektorin yksityistämisen ja rakenneuudistuksen. Tätä 
varten on asetettu työryhmä, jossa on sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajia. Toistaiseksi 
julkiset laitokset pysyvät valtion omistuksessa, kun taas korporaatiot kuten kuivatelakat ja varustamot 
saavat edelleen mittavia tukia. Mitä tahansa yksityistämisyritystä vastustetaan todennäköisesti 
kiivaasti ja työryhmän yksittäisiin jäseniin kohdistuu lisääntyviä paineita. 
 
  
III. MALTAN JA EU:N VÄLISET SUHTEET 
 
1. Suhteet lokakuuhun 1996 asti 
 
Malta allekirjoitti assosiointisopimuksen yhteisön kanssa 5. joulukuuta 1970. Sopimus tuli voimaan 
1. huhtikuuta 1971. 
 
Sopimuksessa määrättiin tulliliitosta, joka oli määrä perustaa kahdessa viisivuotisessa vaiheessa. Tämä 
merkitsi, että kaikki näiden kahden sopimuspuolen välisen kaupan esteet poistettaisiin ja että Malta 
ottaisi käyttöön yhteisön tullitariffiin.  
 
Koska työväenpuolue pääsi uudelleen valtaan hallituksen vaihduttua kesäkuussa 1971, toista vaihetta 
ei toteutettu. Ainoastaan ensimmäisen viisivuotisen assosioitumisvaiheen säännöksiä sovellettiin ja 
uudistettiin määräajoin vuoden 1977 jälkeen. 
 
Sen jälkeen kun kansallismielinen puolue oli voittanut vaalit vuonna 1987, se ei halunnut tyytyä 
pelkästään käynnistämään uudelleen vuoden 1970 sopimuksessa määrättyä prosessia eli tulliliiton 
perustamista, vaan sen mielestä oli parempi hakea yhteisön täysjäsenyyttä, koska aikaa oli kulunut niin 
paljon. 
 



 11 PE 167.350/rév.4 

2. Komission ensimmäinen lausunto Maltan jäsenyyshakemuksesta (30. kesäkuuta 1993) 
sekä Maltan ja EU:n välisten suhteiden kehitys  

 
Komission lausunnon keskeiset kohdat 
 
Maltan demokraattinen asema ja ihmisoikeuksien noudattaminen osoittavat, että maalla on todellinen 
aikomus tulla EU:n jäseneksi, vaikka yhteisön onkin ensin varmistuttava tästä aikomuksesta. 
Yhteisön on sen vuoksi selvitettävä, täyttääkö Maltan hakemus kaikki liittymisneuvotteluissa 
onnistumiseen vaadittavat edellytykset sekä varmistettava maan tehokas yhdentyminen yhteisöön ja 
Euroopan unioniin. 
 
Komission lausuntoon sisältyy joukko arvioita, kyselyitä ja ehdotuksia, jotka liittyvät tiettyihin Maltan 
hakemuksen herättämiin arkoihin kysymyksiin, kuten sen talouslainsäädännön välttämättömään 
uudistukseen, Maltan puolueettomuus- ja sitoutumattomuuspolitiikan ristiriitaan Maastrichtin 
sopimuksen määräysten kanssa sekä Maltan riittävään osallistumiseen Euroopan toimielinten 
toimintaan. 
 
Komission lausunnossa esitetty ilmoitus siitä, että yhteisö on valmis heti olosuhteiden salliessa 
aloittamaan liittymisneuvottelut Maltan kanssa, tulkittaisiin positiiviseksi signaaliksi ja se riittäisi 
kääntämään maltalaisten yleisen mielipiteen uudistusten puolelle. 
 
3.  Kehitys lokakuuhun 1996 asti 
 
Korfulla kesäkuussa 1994 pitämässään huippukokouksessa Eurooppa-neuvosto suhtautui hyvin 
myönteisesti Maltan jäsenyyshakemuksen suhteen tapahtuneeseen huomattavaan edistykseen ja 
ilmoitti, että valmisteluprosessin keskeisin vaihe voitiin nyt katsoa ohitetuksi. 
 
Ministerineuvosto keskusteli Maltan liittymisestä jälleen 6. maaliskuuta 1995 ja päätti 10. huhtikuuta 
1995, että liittymisneuvottelut aloitettaisiin komission ehdotusten perusteella kuuden kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen konferenssin päättymisestä ja sen tulokset huomioon ottaen.  
 
EU:n ja Maltan assosiointineuvosto piti kahdeksannen kokouksensa 12. kesäkuuta 1995 ja päätti 
laatia kehyksen Euroopan unionin ja Maltan väliselle vuoropuhelulle; pääministeri Adamin ja 
ulkoministeri De Marcon osallistuminen Cannesin huippukokoukseen oli yksi osa tätä vuoropuhelua. 
 
Heinäkuussa 1995 hyväksyttyihin vuoropuhelua koskeviin yksityiskohtaisiin järjestelyihin on määrä 
sisällyttää joukko ministerikokouksia tai muun tason kokouksia, joissa käsitellään yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa (sekä ihmisoikeuksia, turvallisuutta, Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestöä, terrorismia, YK:ta, Maltan yhtymistä unionin julkilausumiin, säännöllistä 
yhteydenpitoa Euroopan unionin ja Maltan kolmansissa maissa toimivien lähetystöjen välillä, 
Välimeren alueeseen liittyviä kysymyksiä ja niin edelleen), oikeus- ja sisäasioita sekä yhteistä etua 
koskevia asioita, kuten ympäristöä, matkailua ja meriliikennettä. 
 
Lisäksi Maltan liittymistä valmistelevaan erityiseen toimintasuunnitelmaan sisältyisivät toimenpiteet 
Maltan hallintoviranomaisten perehdyttämiseksi yhteisön säännöstöön, mahdollisuuksien pohtiminen 
laiva- ja tietoliikenneyhteyksien ulottamiseksi Maltaan osana Euroopan laajuisia verkkoja koskevia 
hankkeita sekä osallistuminen yhteisön ohjelmiin, kuten Leonardo-, Sokrates-, Ariane-, Raphael- ja 
Media II -ohjelmaan ja niin edelleen. 
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Euroopan parlamentti hyväksyi 12. heinäkuuta 1995 suurella enemmistöllä Maltan liittymistä unioniin 
koskevan päätöslauselman. 
 
Neljäs EU:n ja Maltan välinen rahoituspöytäkirja 
 
Unionin ulkoministerit hyväksyivät 13. kesäkuuta 1994 alustavan neuvotteluasiakirjan neljättä 
rahoituspöytäkirjaa varten. Sen mukaan Maltalle voitaisiin myöntää tukea teknisen avun ja 
taloudellisen yhteistyön rahoittamiseksi. Sen lisäksi tuettaisiin Maltan talouden siirtymäkautta ja 
autettaisiin sitä valmistautumaan yhteisön säännöstön sisällyttämiseen omaan lainsäädäntöönsä. 
 
Neljäs pöytäkirja tuli voimaan 1. tammikuuta 1996. Sen yhteissumma on 45 miljoonaa ecua. 
 
Pöytäkirjan voimassaoloaikaa jatkettiin joulukuuhun 1999 asti. 
 
4. Suhteet Euroopan unioniin 26. lokakuuta 1996 jälkeen: jäsenyyshakemuksen 

jäädyttäminen 
 
Maltan työväenpuolueen toimintalinjan perustana oli ollut luoda parhaat mahdolliset suhteet 
Euroopan unioniin sekä perustaa vaiheittain sellainen unionin ja Maltan välinen vapaakauppa-alue, 
jossa paikallisille ja ulkomaisille yrityksille tarjotaan tasapuoliset toimintaedellytykset.  
 
Valitsemisensa jälkeen Sant ilmoitti lehdistölle, että hänen hallituksensa peruuttaisi Maltan pyynnön 
saada liittyä Euroopan unioniin. Sant ei toivonut Maltan liittyvän unionin jäseneksi, mutta halusi 
kuitenkin ylläpitää erityissuhdetta Euroopan unioniin. 
 
Tulokset: 
 
Santin hallituksen aikana Malta ei siis ollut "jäsenyyttä valmistelevassa" suhteessa Euroopan unioniin. 
 
Komissio luonnosteli kuitenkin Maltan komissiolle helmikuussa 1997 esittämien ehdotusten 
perusteella EU:n ja Maltan suhteille uuden kehyksen. Se sisältää sopimuksen vapaakauppa-alueesta 
Maltan kanssa. Lisäksi komissio esitti luonnoksia ehdotuksiksi useiden eri alojen yhteistyöstä. 
 
5. Tilanne 5. syyskuuta 1998 jälkeen: jäsenyyshakemuksen uudistaminen 
 
Nimityksestään lähtien pääministeri Fenech Adami on sitoutunut uudistamaan Maltan Euroopan 
unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen. Maltan hallituksen mukaan Cannesin, Madridin ja Firenzen 
Eurooppa-neuvostojen päätökset, joiden mukaan liittymisneuvottelut oli määrä aloittaa kuuden 
kuukauden kuluttua vuoden 1996 hallitusten välisen konferenssin päättymisestä, ovat yhä sitovia. 
 
Euroopan parlamentti pyysi 8. lokakuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa "neuvostoa ja 
komissiota tukemaan sen liittymistä mahdollisimman pian perustamissopimuksen määräyksiä ja 
menettelyjä täysin kunnioittaen" ja pyysi neuvostoa "ottamaan Maltan mahdollisimman pian 
Eurooppa-konferenssin jäseneksi". 
 
Wienin Eurooppa-neuvosto (11.–12. joulukuuta 1998) totesi tyytyväisenä Maltan päätöksen uudistaa 
Euroopan unionin jäsenyyttä koskeva hakemuksensa ja pani merkille komission aikeet esittää ensi 
vuoden alussa päivitetty versio vuonna 1993 antamastaan puoltavasta lausunnosta. 
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Maltan hallitus on omalta osaltaan sitoutunut järjestämään kansanäänestyksen liittymisneuvottelujen 
tuloksesta. 
 
6. Ajan tasalle saatettu komission lausunto Maltan jäsenyyshakemuksesta  

(KOM(1999) 69 lopullinen) 
 
Komissio ajantasaisti vuonna 1993 antaman lausuntonsa neuvoston 5. lokakuuta 1998 esittämän 
pyynnön johdosta. Uusi lausunto annettiin 17. helmikuuta 1999 ja se perustuu Maltan tilanteen 
kehitykseen vuodesta 1993 lähtien. Tiettyjä aloja, kuten oikeus- ja sisäasiat, joita ei ollut vuonna 1993 
annetussa lausunnossa, lisättiin uuteen lausuntoon. 
 
Tämä kertomus vahvistaa vuonna 1993 annetussa kertomuksessa esitetyt päätelmät Maltan 
jäsenkelpoisuudesta. Kertomuksessa komissio on arvioinut myös sitä vaihetta, joka on saavutettu 
yhteisön lainsäädännön omaksumisessa sekä edistymistä Maltan lainsäädännön mukauttamisessa 
yhteisön säännöstöön lausunnon antamisen jälkeen. Arviosta ilmenee, että vuoden 1993 jälkeen tehty 
työ Maltan lainsäädännön mukauttamiseksi on ollut vähäistä ja epätasaista, erityisesti 
sisämarkkinoiden osalta. Kahden vuoden tauko jäsenyysvalmisteluissa hidasti viranomaisten 
perehtymistä yhteisön säännöstöön ja sen muutoksiin, ja myös Maltan sitoutuminen kansallisen 
lainsäädännön ja yhteisön säännöstön välisen eron kaventamiseen on ollut vähäisempää. 
 
Euroopan parlamentin asema 
 
EP:n ja Maltan välinen parlamentaarinen sekavaliokunta kokoontui Maltalla (11. tapaaminen) myös 
17. helmikuuta 1999. Näiden kahden valtuuskunnan edustajat toivoivat Maltan erittäin nopeaa 
liittymistä hakijamaiden ensimmäiseen ryhmään. 
 
Parlamentti pyysi neuvostoa ja jäsenvaltioita mietinnössään (B. Malone), jossa äänestettiin 
15. huhtikuuta 1999 edellä mainitusta komission antamasta lausunnosta, seuraamaan komission 
suosituksia, jotta Malta voi liittyä niihin hakijamaihin, joiden kanssa jäsenyysneuvottelut ovat jo 
käynnissä. 
 
7. Liittymistä valmisteleva strategia 
 
Neuvosto pyysi komissiota 22. maaliskuuta valmistelemaan Maltan liittymistä valmistelevan strategian 
ja valtuutti sen aloittamaan "screening"-prosessin eli Maltan lainsäädännön analyyttisen arvioinnin 
tietyistä yhteisön säännöstön luvuista (audiovisuaalinen ala, kulttuuri, YUTP, pk-yritykset). Malta on 
lisäksi liitetty joihinkin monenvälisiin screening-prosesseihin. Maltaa puolestaan on pyydetty 
esittämään kansallinen ohjelmansa omaan lainsäädäntönsä mukauttamisesta yhteisön säännöstöön. 
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8. Lainsäädännön analyyttinen arviointi 
 
Yleisten asioiden neuvosto päätti maaliskuussa 1999, että lainsäädännön analyyttisen arvioinnin tulisi 
alkaa niin pian kuin mahdollista. Komissio aloitti Maltan arvioinnin toukokuussa 1999 yhdeksällä 
luvulla. Maltaa pyydettiin myös määrittelemään kansallinen ohjelma oman lainsäädäntönsä 
mukauttamiseksi yhteisön säännöksiin (NPAA, National Programme for the Adoption of the acquis), 
jota se parhaillaan valmistelee. Komissiota pyydettiin myös määrittelemään Maltalle erityinen 
liittymistä valmisteleva strategia, joka saa liittymiskumppanuuden muodon.  
Kesäkuussa 1999 Kölnin Eurooppa-neuvosto totesi tyytyväisenä, että "Maltan liittymishakemusta 
koskevan, komission ajantasaistetun lausunnon perusteella on voitu aloittaa unionin säännöstön 
analyyttinen tarkastelu Maltan kanssa". 
 
Yleisten asioiden neuvostossa sovittiin kesäkuussa 1999, että Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja 
Kyproksen kanssa käynnissä olevaa monenkeskistä vuoropuhelua laajennetaan koskemaan Maltaakin. 
Se totesi päätelmissään, että "ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä Maltan kanssa käytävän 
vuoropuhelun tehostaminen hyödyttää molempia osapuolia ja sen ansiosta Malta voi perehtyä yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineisiin ja mukautua niihin". Tätä varten neuvosto päätti kutsua 
kokoon kahdenkeskisiä hallitustenvälisiä konferensseja helmikuussa 2000 neuvottelujen 
aloittamiseksi.  
 
Joulukuussa 1999 Helsingissä järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin myös 
komission kertomuksien perusteella pyytää Romaniaa, Slovakiaa, Latviaa, Liettuaa, Bulgariaa ja 
Maltaa mukaan neuvotteluprosessiin, joka oli ollut käynnissä Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan, 
Viron, Slovenian ja Kyproksen kanssa jo maaliskuusta 1998 lähtien. 
 
Lisäksi Eurooppa-neuvostossa sovittiin, että kaikki ehdokasmaat osallistuvat liittymisprosessiin 
tasavertaisesti ja että uuden eriyttämisperiaatteen mukaan jokaista maata arvioidaan neuvottelujen 
aikana sen omien ansioiden mukaan. Tästä johtuen eri lukuja koskevat neuvottelut aloitetaan ja 
päätetään vasta, kun kukin ehdokas on edistynyt riittävästi yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa 
tarkastelun kohteena olevalla alueella.  
 
Tämä uusi lähestymistapa johtaa täydellisen joustavaan, eri aikatauluilla etenevään liittymisprosessiin, 
joka antaa näille maille mahdollisuuden saavuttaa ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ehdokasmaat 
edellyttäen, että ne ovat edistyneet riittävästi. 
 
Hallitustenvälisissä konferensseissa helmikuun 15. päivänä 2000 EU aloitti kahdenkeskiset ja 
perättäiset liittymisneuvottelut Maltan, Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Bulgarian eli ns. 
Helsingin ryhmän maiden kanssa. 
 
Maaliskuun 8. päivänä komissio toimittaa neuvostolle listan luvuista, joista uudet kuusi ehdokasta 
voivat sen mukaan neuvotella. Komission mukaan käsiteltäväksi tulisi alusta alkaen ottaa ainakin 
kymmenen lukua kunkin asianomaisen maan kanssa. 
 
Varsinaiset neuvottelut alkavat 28. maaliskuuta. Tällöin EU informoi ehdokasmaita niistä yhteisön 
säännöstön kappaleista, joista neuvottelut voidaan aloittaa tällä vuosipuoliskolla. 
 
Neuvotteluja aloitettaessa Maltan ulkoministeri Joseph Borg totesi, että neuvottelut merkitsevät 
maalle "todella historiallista päivää" ja että hallitus ei säästä vaivoja varmistaakseen, että Malta 
saavuttaa ns. Luxemburgin ryhmän maat päästäkseen mukaan liittymisten ensimmäiseen aaltoon. 
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Ulkoministerin mukaan sisäiset poliittiset suunnanmuutokset viivästyttivät Maltan liittymisprosessia 
(Malta jätti hakemuspyyntönsä vuonna 1990, mutta kun sosiaalidemokraatit nousivat valtaan 
loppuvuodesta 1995, pyyntö jäädytettiin kristillisdemokraattien paluuseen 1997 asti), mutta antoivat 
samalla Maltalle 10 vuotta aikaa valmistautua neuvottelujen aloittamiseen. Siksi Malta katsoo 
olevansa monilla aloilla valmis liittymiseen ja uskoo, että ainoastaan muutamat "vähäiset ongelmat" 
maatalouden, liikenteen ja ympäristön kaltaisilla osa-alueilla edellyttävät siirtymäkausia tai rajoitettuja 
poikkeusjärjestelyjä. 
 
Ulkoministeri Borg lisäsi, että Malta oli valmis neuvotteluihin kahdeksasta tai yhdeksästä kappaleesta 
heti ensimmäisestä 28. maaliskuuta pidetystä edustajatason kokouksesta lähtien ja että neuvottelut 
kaikista 31 kappaleesta olisi mahdollista saada päätökseen Maltan kanssa vuoden 2001 loppuun 
mennessä. 
 
Taloudellinen tuki 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi helmikuussa Elmar Brokin mietinnön ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevasta strategiasta. Strategia sisältää 95 
miljoonan euron taloudellisen tuen vuoteen 2004 asti, mikä Euroopan parlamentin mielestä ei ole 
tarpeeksi.  
 
 9. Komission 13. lokakuuta 1999 antama määräaikaiskertomus edistymisestä Euroopan 

unioniin liittymisen valmisteluissa 
 
Kun Maltan jäsenyys tuli helmikuussa 1999 uudelleen ajankohtaiseksi, komissio ajantasaisti 
aikaisempaa kertomustaan Maltan liittymisen valmistelun edistymisestä. Seuraavassa päivityksessä 
lokakuussa todettiin, että demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien osalta Malta täyttää 
Kööpenhaminassa asetetut poliittiset kriteerit. Mitä talouteen tulee, Malta on elinvoimainen 
markkinatalousmaa ja se kyennee vastaamaan kilpailupaineeseen ja unionin sisäisiin markkinavoimiin 
edellyttäen että se ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin. Komission helmikuussa 1999 antaman 
viimeisimmän kertomuksen jälkeen sisämarkkinoiden osalta on kuitenkin tapahtunut vain vähän 
edistystä. Tästä johtuen Maltan tulisi mitä pikimmin ottaa käyttöön tämän alueen 
mukauttamisohjelma. 
 
Yhä jatkuva EU-tuonnin verotus on epäkohta, joka tulisi korjata välittömästi. Valtiolla on yhä 
merkittävä rooli maataloudessa ja tämän osa-alueen valmistelussa yhteiseen maatalouspolitiikkaan on 
tapahtunut vain vähän edistymistä. Liikenteen osalta mukauttamistarve on suurempi, erityisesti 
meriturvallisuuden ja saasteiden valvonnan aloilla. Maltan tulee ottaa käyttöön ympäristöpolitiikka ja 
parantaa sen täytäntöönpanovalmiuksia. Mitä sisä- ja oikeusasioihin tulee, Maltan tulisi ottaa käyttöön 
turvapaikkaa koskeva laki. Maahanmuuton valvonnan, huumeiden torjunnan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden aloilla on tarpeen vahvistaa valmiuksia. Mukauttamisen nopeuttaminen on tarpeen 
henkisen omaisuuden suojassa ja tietosuojassa. 
 
Komissio suunnitteli liittymistä valmistelevaa kumppanuutta tämän kertomuksen perusteella. 
Liittymistä valmisteleva kumppanuus asettaa kahdenlaisia ensisijaisia tavoitteita: lyhyen aikavälin  
(eli vuoden kuluessa toteutettavia) tavoitteita ja keskipitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteet liittyvät 
talouteen, sisämarkkinoihin, maatalouteen, ympäristöön, liikenteeseen, työllisyyteen ja sosiaaliasioihin 
sekä oikeus- ja sisäasioihin. 
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IV. MALTA JA HALLITUSTENVÄLINEN KONFERENSSI 
 

Kaksitoista Euroopan unionin jäsenyydestä neuvottelevaa hakijamaata ovat antaneet 
puheenjohtajamaa Portugalille tiedoksi hallitustenvälistä konferenssia (HVK) ja EU:n toimielinten 
uudistusta koskevan kantansa. Kyseiset maat: 
 
– kannattavat HVK:n nopeaa eli vuoden loppuun mennessä tapahtuvaa päättämistä, jotta 

laajentumisprosessi nykyisessä muodossaan ei viivästyisi. Tästä syystä lähes kaikki maat 
katsovat, että HVK:n esityslista tulisi rajoittaa kolmeen Amsterdamin kokouksesta jäljelle 
jääneeseen asiaan (komission koko ja kokoonpano, äänten jakautuminen neuvostossa, 
määräenemmistöäänestyksen laajentaminen); 

– haluavat, että jokaisella jäsenvaltiolla on tulevaisuudessa oikeus nimittää komission jäsen; 
– tunnustavat, että jäsenvaltioiden äänten jakautumista neuvostossa on tarpeen uudistaa, mutta 

pitävät tärkeänä tasapainon säilyttämistä suurten ja pienten maiden välillä, samoin kuin sitä, 
että pienet maat tarvitsevat suojelua ( jossa ovat mukana kaikki hakijamaat lukuun ottamatta 
Puolaa ja Unkaria); 

– kannattavat määräenemmistöäänestyksen laajentamista, paitsi kun kyseessä ovat 
perustuslailliset asiat tai eräät toistaiseksi määrittelemättömät asiat; 

– haluavat saada tietoa ja olla neuvotteluissa tiiviisti mukana neuvottelujen aikana. 
 
 
 
 

*   *   * 
 
Lisätietoja: 
Euroopan parlamentti, PO IV, Luxemburg 
Poliittisten ja institutionaalisten asioiden jaosto 
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LIITE I 
 
 

 
22.2.1992 pidettyjen vaalien tulokset 
 

 
27.10.1996 pidettyjen vaalien tulokset 

 
Puolue 

 
Ääniä 

 
 % 

 
Paikkoja

 
Puolue 

 
Ääniä 

 
% 

 
Paikkoja 
 

 
Kansallismieli- 
nen puolue 

 
 127 932 

 
51,77 

 
 34 

 
Kansallismieli-
nen puolue 

 
124 864 

 
47,8 

 
 31 

 
Työväenpuolue 

 
 114 911 

 
46,5  

 
 31 

 
Työväenpuolue 

 
132 497 

 
50,7 

 
 34 

 
Vaihtoehtoinen 
demokratia 

 
 4 186 

 
1,69 

 
 - 

 
Vaihtoehtoinen 
demokratia 

 
3 820 

 
1,46 

 
 - 

 
Sitoutumattomat 
ehdokkaat 

 
110 

 
 0,04 

 
 - 

 
Muut 

 
43 

 
0,04 

 
 - 

 
YHTEENSÄ 

 
 247 139 

 
100 

 
 65 

 
YHTEENSÄ 

 
261 224 

 
100 

 
 65 

 
 
 
 

 
Vaalitulokset 5. syyskuuta 1998 
 
 
 Puolue 

 
 Ääniä 

 
 % 

 
 Paikkoja 
 

 
Kansallismielinen 
puolue 

 
137 037 

 
51,81 

 
 35 

 
Työväenpuolue 

 
124 220 

 
46,97 

 
 30 

 
Yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden 
liitto 

 
3 208 

 
1,21 

 
 - 

 
Sitoutumattomat 

 
27 

 
0,01 

 
 - 

 
YHTEENSÄ 

 
264 492 

 
100 

 
 65 
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LIITE II 
 
 LUETTELO HALLITUKSEN JÄSENISTÄ 
 
 
 
Pääministeri Tri Eddie Fenech Adami 
 
Varapääministeri 
ja ulkoministeri 
Suhteet Euroopan unioniin Prof. Guido de Marco 
 
Sosiaaliministeri 
Edustajainhuoneen puhemies Tri Lawrence Gonzi 
 
Opetusministeri Tri Louis Galea 
 
Valtiovarainministeri John Dalli 
 
Ympäristöministeri Francis Zammit Dimech 
 
Matkailuministeri Michael Refalo 
 
Liikenne- ja viestintäministeri Censu Galea 
 
Talousministeri Prof. Josef Bonnici 
 
Sisäasiainministeri Tonio Borg 
 
Maatalous- ja kalastusministeri Ninu Zammit 
 
Terveysministeri Tri Louis Deguara 
 
Gozosta vastaava ministeri Alfred Giovanna Debono 
 
 


