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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. 2 10.02.99 Kaikki
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj. 3 01.07.99 Kaikki
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj. 3 11.10.99 Kaikki
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407/korj. 1 27.10.98 Kaikki
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj. 1 08.10.98 Kaikki
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531/korj. 1 08.02.99 Kaikki
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj. 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 20.10.98 Kaikki
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609/korj. 1 14.12.98 Kaikki
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj. 1 23.02.99   Kaikki
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Ympäristöpolitiikka ja 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. 4 22.04.99 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 26.10.98 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 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 ja Euroopan unioniin liittymisprosessi 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 Laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset aspektit 168.115 08.03.99 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

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
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I. TIIVISTELMÄ

Bulgarian poliittinen tilanne on yleisesti ottaen vakaa, ja näyttää varmalta, että Ivan Kostovin hallitus
jatkaa seuraaviin vaaleihin asti. Hallitus jatkaa uudistusohjelmansa toteuttamista, vaikka
valtiosääntötuomioistuin on asettanut joidenkin uudistusten laillisuuden kyseenalaiseksi. Kozloduyn
ydinvoimalan tulevaisuutta harkitaan paraikaa kokonaisvaltaisen energiastrategian valossa (energia-
alan osuus BKT:sta on tällä hetkellä 15 %).

Kosovon kriisi oli kova isku Bulgarian taloudelle. Bulgarian hallituksen Naton kampanjalle antama
tuki sai kuitenkin laajan kannatuksen, ja bulgarialaiset uskovat optimistisesti, että EU aloittaa pian
täysipainoiset liittymisneuvottelut.

II. POLIITTINEN TILANNE

a) Lähihistoria

Nykyisen Bulgarian valtion juuret juontavat vuoden 1878 Berliinin sopimukseen. Tuolloin Bulgaria
oli vain yksi tekijä alueen yleisessä voimatasapainossa. Kuninkaaksi tuotiin saksalainen prinssi, koska
suurvallat halusivat rajoittaa Venäjän vaikutusvaltaa alueella. Bulgaria oli molemmissa
maailmansodissa Saksan liittolainen, mutta toisen maailmansodan aikana tsaari Boris III kieltäytyi
julistamasta sotaa Venäjälle eikä sallinut Bulgarian juutalaisten maastakarkotusta. Syyskuussa 1944
lavastettiin kuitenkin saksalaisvastainen vallankaappaus, kun neuvostojoukot tunkeutuivat maahan.
Tämä nosti valtaan Isänmaan rintaman, laajan voimaryhmittymän, johon kuului myös Bulgarian
kommunistinen puolue (BKP). BKP vakiinnutti vähitellen asemansa ja kukisti muut Isänmaan
rintamaan kuuluvat puolueet. Monarkia lakkautettiin kansanäänestyksellä vuonna 1946.
Talonpoikaispuolueen johtajan Nikola Petkovin näytösoikeudenkäynti ja teloitus vuonna 1948
symboloivat BKP:n yksinvaltaa. Maatalouden kollektivisointiin ja teollisuuden kansallistamiseen liittyi
harvinaisen paljon väkivaltaa jopa Balkanin tuon ajan väkivaltaisuuteen nähden.

Vasil Kolarov nimitettiin Georgi Dimitrovin jälkeen BKP:n johtajaksi vuonna 1948 ja häntä seurasi
Velko Tšervenkov, josta tuli sekä pääministeri että puolueen pääsihteeri. Vuonna 1954 virat
eriytettiin, ja Todor Živkovista tuli puolueen johtaja. Valtataistelun jälkeen Živkov syrjäytti
Tšervenkovin pääministerin paikalta. Živkov pysyi vallassa vielä yli 25 vuotta ja oli äärimmäisen
lojaali Kremliä kohtaan. Siitä huolimatta Bulgaria kuului alueen maltillisiin kommunistisiin maihin.
Suhteellisen avoin suhtautuminen talouden uudistukseen johti kommunististen standardien mukaan
melko tuottavaan maatalouteen ja dynaamiseen teollisuuteen. Ulkomainen velka kasvoi kuitenkin
nopeasti 1980-luvulla öljyn hinnan nousun, Neuvostoliiton tuen ehtymisen ja talouden rakenteellisten
perusongelmien vuoksi. Poliittisesti Živkov häilyi liberalisoinnin ja valvonnan tiukentamisen välillä.
Kansainvälinen yhteisö tuomitsi etnisten turkkilaisten pakkosulauttamiskampanjan 80-luvun
puolivälissä .

Marraskuussa 1989, Berliinin muurin murtumisen jälkeisenä päivänä, politbyroon jäsenet pakottivat
Živkovin eroamaan "terveydellisistä syistä". Maassa pidettiin joukkomielenosoituksia, ja joulukuussa
1989 perustettiin Demokraattisten voimien liitto DVL, hallitusta vastustavien ryhmittymien
kattojärjestö. BKP teki myönnytyksiä. Sen yksinvaltaa suojanneet perustuslain kohdat kumottiin, ja
puolue muutti nimensä Bulgarian sosialistiseksi puolueeksi. Andrei Lukanovin johdolla muodostettiin
uusi hallitus, ja oppositio otettiin mukaan "pyöreän pöydän" keskusteluihin.
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Seitsemän ensimmäistä kommunismin jälkeistä vuotta olivat poliittisesti epävakaata aikaa. Vuoden
1990 vaaleissa BKP sai 52 % paikoista, ja vaalien jälkeen Lukanov yritti turhaan koota kansallisen
yhtenäisyyden hallitusta. Saman vuoden heinäkuussa presidentti Petur Mladenov, vuoden 1989
vallankaappauksen johtaja, joutui eroamaan, ja hänen tilalleen nimitettiin DVL:n Želju Želev.
Kommunisminvastaiset tunteet roihahtivat syksyllä, jolloin BSP:n puoluetoimistoon tehtiin iskuja ja
kaduilla pidettiin mielenosoituksia. Lukanovin eron jälkeen joulukuussa 1990 nimitettiin
”virkamieshallitus” . Sen johdossa oli poliittisesti sitoutumaton tuomari Dimitur Popov. Siihen kuului
BSP:n, DVL:n ja Bulgarian talonpoikien kansallisen liiton edustajia. Hallituksen valtuudet olivat
rajalliset, ja se keskittyi hätätoimenpiteisiin, perustuslakiin ja uusiin vaaleihin. Bulgarian ulkomainen
lainansaanti oli evätty edellisenä vuonna, koska se ei kyennyt hoitamaan lainojaan. Siksi oli
ensiarvoisen tärkeää päästä yhteisymmärrykseen ulkomaisten rahoittajien kanssa. Vuonna 1991
hallitus esitteli paketin, joka käsitti ulkomaanvaluutan vaihtokurssien ja hintojen vapauttamisen. Sitä
seurasi ulkomaisia sijoituksia koskeva laki, kauppatapa- ja kilpailulaki. Uusi perustuslaki hyväksyttiin
heinäkuussa 1991.

Joulukuussa 1991 pidettyjen vaalien jälkeen parlamentin voimasuhteet olivat tasaiset. DVL, joka ei
aivan saavuttanut enemmistöä, muodosti hallituksen Oikeuksien ja vapauksien liikkeen (OVL)
tukemana. Hallitusta varjostivat DVL:n ja OVL:n kasvavat erimielisyydet, ja presidentti Želev vastusti
DVL:n jyrkkää kommunisminvastaisuutta. Skandaali, jonka aiheutti aseiden vienti entiseen
Jugoslaviaan, johti luottamuslauseäänestykseen, jonka hallitus hävisi. Vuoden 1992 lopulla saatiin
aikaan kompromissiratkaisu ja nimitettiin toinen ”virkamieshallitus”, jota johti historioitsija Ljuben
Rubov. Sitä tukivat OVL, BSP ja DVL:n vähemmistösiipi. Želev, OVL ja ammattiyhdistysliike
kuitenkin arvostelivat hallitusta kiivaasti vuoden 1994 alkupuolella. Berov erosi saatuaan aikaan
pitkään odotetun sopimuksen maan velkojien kanssa kesäkuussa 1994.

Vaalit pidettiin joulukuussa 1994, ja niissä BSP ja sen vasemmistoon kuuluvat liittolaiset saavuttivat
suuren enemmistön. BSP oli painottanut kykyään inhimillisiin ja hallittuihin uudistuksiin, kun taas
DVL antoi itsestään kuvan saamattomana puolueena. Bulgarian liike-elämän liitto (BLL) pääsi
parlamenttiin Georges Gantševin johdolla. Žan Videnovin johtama BSP muodosti hallituksen BLL:n
tukiessa sitä useimmissa asiakysymyksissä. Hallitus ei kuitenkaan menestynyt. Se keskittyi liiaksi
”menneiden vääryyksien” hyvittämiseen sen sijaan, että olisi ryhtynyt välttämättömiin
rakenneuudistuksiin. Epäilykset hallituksen piirissä esiintyvästä korruptiosta kasvoivat, kun Bulgaria
vei viljaa talvella 1995 samaan aikaan kun maassa oli pulaa viljasta. Talous ajautui pahoihin
vaikeuksiin vuonna 1996.

Videnov erosi joulukuussa 1996 sekä valtion päämiehen että puoluejohtajan tehtävästä vuoden
kestäneen pahenevan talousahdingon jälkeen ja kärsittyään tappion marraskuisissa
presidentinvaaleissa. BSP valitsi kovan linjan poliisiministerin Nokolai Dobrevin uudeksi
pääministeriksi, mutta yleinen mielipide esti nimityksen. Parlamenttitalon edessä pidettiin
mielenosoitus tammikuussa 1997, jolloin mielenosoittajat tunkeutuivat rakennukseen ja poliisi käytti
voimakeinoja väkijoukkoa vastaan. Koko maassa järjestettiin yhä enemmän rauhanomaisia
mielenosoituksia ja lakkoja. Pääteille rakennettiin tiesulkuja, ja maa kärsi polttoainepulasta. Yleisen
tyytymättömyyden vuoksi BSP:n johto kieltäytyi muodostamasta uutta hallitusta.

Vaaleihin saakka maata johti toimitusministeriö Sofian pormestarin Stefan Sofianskin johdolla ja
DVL:n tuella. Tämän hallituksen aikana talous tasapainottui taas jonkin verran, ja sen aikana
aloitettiin rikollisuuden ja korruption vastainen kampanja. BSP väitti, että kampanja sisälsi myös sen
kannattajien puhdistamisen virkakoneistosta. Huhtikuussa 1997 pidetyt vaalit tuottivat vakuuttavan
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voiton DVL:lle ja sen liittolaisille, jotka kuuluivat Yhdistyneisiin demokraattisiin voimiin (YDV). BSP
oli toiseksi suurin ryhmä. Toukokuussa 1997 DVL:n johtaja Ivan Kostov muodosti hallituksen
YDV:n johdolla .

b) Hallintoelimet

Heinäkuussa 1991 hyväksyttiin uusi perustuslaki, joka sisältää monipuoluejärjestelmän, täysi-ikäisten
yleiseen äänioikeuteen perustuvat vapaat vaalit sekä erityiset ihmis- ja kansalaisoikeudet.
Hallitusmuoto on parlamentaarinen. 240-paikkainen kansallisneuvosto valitaan suhteellisella
vaalitavalla, ja äänikynnys on 4 %. Parlamentin toimikausi on neljä vuotta, mutta ennenaikaiset vaalit
voidaan järjestää erityisoloissa, esimerkiksi jos hallitus kaatuu luottamuslauseäänestyksessä, mutta
hallitus ei voi oma-aloitteisesti hajottaa parlamenttia. Hallituksen muodostamisen säännöt on määrätty
selkeästi. Suurinta parlamenttiryhmää pyydetään ensin muodostamaan hallitus, sen jälkeen toiseksi
suurinta. Vain jos nämä epäonnistuvat, presidentti voi valita jonkin muun haluamansa ryhmän.
Hallituksen eli valtioneuvoston hyväksymiseen riittää parlamentin yksinkertainen enemmistö.
Perustuslain muuttamiseen vaaditaan tavallisesti kolmen neljäsosan enemmistö.

Presidentti valitaan suorilla vaaleilla viiden vuoden toimikaudeksi, ja sama presidentti voi hallita vain
kaksi kautta. Vaikka presidentti on enemmän kuin keulakuva, hänen asemansa on selvästi määritelty.
Hänen tehtäviinsä kuuluu tiettyjen sotilashenkilöiden ja diplomaattien nimittäminen tai nimitysten
hyväksyminen. Hän on armeijan ylipäällikkö, ja hätätilanteessa hän voi hallita poikkeuslaein. Vaalien
alla presidentti voi nimittää toimitusministeriön, ja hänellä on lainsäädäntöä koskeva lykkäävä veto-
oikeus.

Bulgarian poliittinen järjestelmä on erittäin keskittynyt sekä perustuslaillisen teorian että käytännön
kannalta. Kuntatasolla toimivat suoraan valitut valtuustot ja kunnanjohtajat, mutta taloudellisesti ne
ovat erittäin riippuvaisia keskushallinnosta, koska niiden valtuudet omien verotulojen hankkimiseen
ovat vähäiset. Maa jakautuu kahdeksaan alueeseen (oblast), mutta niillä ei ole suoraan valittuja
hallintoelimiä, vaan niitä johtavat Sofian hallituksen nimittämät prefektin tyyppiset maaherrat.

Huhtikuun 1997 vaalien tulokset olivat seuraavat:

Puolue Lyhenne Osuus äänistä Paikkojen
määrä

Yhdistyneet demokraattiset
voimat

YDV 52,26 137

Bulgarian sosialistinen puolue BSP 22,07 58

Kansallisen pelastuksen liitto KPL 7,60 19

Eurooppalaisen vasemmiston
liitto

EVL 5,50 14

Bulgarian liike-elämän liitto BLL 4,93 12
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c) Viimeaikaiset tapahtumat

Paikallinen itsehallinto ja hallintouudistus

Paikallista itsehallintoa ja hallintoa koskevaan lakiin tehdyt muutokset ovat kaikkein merkittävimmät
uudistukset virkamieslakiin tehtyjen tarkistusten ohella. Nykyisen, vuodelta 1991 peräisin olevan lain
uudistus pantiin vireille virkamiesten tehtävien päällekkäisyyden, liian suurten henkilöstömäärien,
taloudellisten resurssien puutteen ja kaikilla tasoilla ilmenneiden eri virastojen tehtävien huomattavan
päällekkäisyyksien johdosta. Paikallishallinto oli mainittujen tekijöiden vuoksi hyvin puutteellista.

Uuden lain, joka tuli voimaan 2. elokuuta 1999, tarkoitus on määritellä paikallishallinnon mekanismit
aiempaa selkeämmin, vahvistaa paikallisviranomaisten asemaa, lisätä henkilökohtaista vastuuta
jakamalla valtaa ja antaa kunnille todellinen itsehallinto. Tätä tarkoitusta varten kunnanvaltuustoille
annetaan entistä suurempi itsehallinto veronkannossa, vähennetään päällekkäisiä rakenteita
(kunnanvaltuutettujen määrän mukauttaminen kuntien kokoon, alueneuvostojen poistaminen),
kehitetään suurimpien kaupunkien aluejakoa ja luovutetaan niiden alueellisten johtajien
nimitysoikeuden luovuttaminen kunnanvaltuustoille (EU:n jäsenvaltioiden paikallishallinnon
perinteiden mukaisesti). Nämä muutokset tullaan ottamaan huomioon myös perustuslaissa, joka ei
nykyisessä muodossaan sisällä itsenäistä päätöksentekoa ja täytäntöönpanovaltaa paikallistasolla.

Laki hyväksyttiin heinäkuussa 1999, vaikka se sisälsikin kiistanalaisen lausekkeen, jonka mukaan
kunnanvaltuusto nimittää alle 500 asukkaan (vanhassa laissa 100 asukkaan) yhteisöjen pormestarit
sen sijaan, että nämä valittaisiin suoralla vaalilla. Tämän muutoksen johdosta 610 000 kansalaista
(arviolta 4 % väestöstä) jäi ilman päätösvaltaa, koska 3318 pienessä kylässä 5336:sta on alle 500
asukasta1. Presidentin kanslian edustajan mukaan laki oli pakko hyväksyä viipymättä, koska jos siitä
olisi äänestetty syyskuussa, parlamentin syysistuntokauden alkaessa, paikallisvaalit olisi pitänyt lykätä
joulukuuhun. Oppositio ilmoitti vievänsä asian mahdollisesti Euroopan neuvostoon, koska tämä
lauseke on selvästikin ristiriidassa demokratian periaatteiden kanssa.

Oikeuslaitoksen ja valtionhallinnon uudistaminen

Oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistukset (siviilirekisterilaki ja virkamieslaki) ovat avainasemassa
Bulgarian ohjelmassa, jonka tavoitteena on täyttää EU:n jäsenyydelle Kööpenhaminassa asetetut
kriteerit.

Vaikka äänestäminen siviilirekisterilain ja valtion virkamieslain kaikista lausekkeista on venynyt,
parlamentti on hyväksynyt molemmat lait. Niissä määritellään ensimmäistä kertaa laillisesti
valtionhallinnon rakenne, organisaatio ja tehtävät, eritellään selkeästi virkamiehen oikeudet, asema,
virkasuhdetta koskevat ehdot ja palkkio sekä määritellään selkeästi valvontamekanismit sekä ylennys-
ja palvelukseenottamismenettelyt. Tällä hetkellä ollaan perustamassa uutta valtionhallintokomissiota,
joka yhdessä valtioneuvoston kanssa valvoo hallintoa yleisellä tasolla. Ensimmäinen askel kohti
instituutioiden välistä koordinointia on otettu perustamalla integroitu tiedotus- ja viestintäjärjestelmä.

Molemmat lait hyväksyttiin parlamentissa heinäkuun alussa, mutta presidentti Stojanov käytti veto-
oikeuttaan 16. heinäkuuta tiettyjen kiistanalaisten määräysten vuoksi, koska näitä määräyksiä pidettiin

                                               
1 Trud, 30. heinäkuuta 1999
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liian tiukkoina ja vaikeina noudattaa2. Lait on nyt palautettu parlamentin käsittelyyn, joka äänestää
niiden puolesta syysistuntokautensa alussa. Molemmat lait tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä,
kun ne on julkaistu Virallisessa lehdessä, ja vain talousarviota koskevat yksityiskohdat tulevat
voimaan 1. tammikuuta 2000, samana päivänä, jolloin valtion uusi tulo- ja menoarvio tulee voimaan.

Ydinvoima

Bulgaria on erittäin riippuvainen ydinenergiasta, koska yli 40 % sen käyttämästä energiasta tuotetaan
ydinvoimalla. Vuonna 1998 Kozloduyn ydinvoimalassa tuotettiin 16 899 miljoonaa kilowattituntia
sähköä, mikä on 40,5 % sähköntuotannon kokonaismäärästä ja 45,45 % NEK:n (kansallisen
sähköyhtiön) sähköntuotantokapasiteetista. Kozloduyn ydinvoimalan kuuden käyttöyksikön
turvallisuudesta ollaan kuitenkin erittäin huolestuneita. Bulgaria allekirjoitti Euroopan
jälleenrakennus- ja kehittämispankin (EBRD) kanssa vuonna 1993 sopimuksen vanhimpien yksiköiden
(1— 4) sulkemisesta sekä yksikköjen 5 ja 6 uudenaikaistamisesta.

Bulgarian valtion sähköyhtiö suunnittelee pitävänsä yksikköjä 1 ja 2 käynnissä vuoteen 2005 asti ja
yksikköjä 3 ja 4 ainakin vuoteen 2012, voidakseen täyttää maan energiatarpeet ja varmistaa
energiantuotannon vakauden. Koska EU on kehottanut sulkemaan yksiköt 1— 4, yksiköiden toimintaa
on äskettäin parannettu 1000 turvallisuustoimenpiteellä, joiden kustannukset ovat olleet yli
100 miljoonaa USD. Lisäparannuksiin on suunniteltu käytettävän 150 miljoonaa USD.
Valtioneuvosto hyväksyi 14. huhtikuuta 1999 tekemässään päätöksessä yksiköiden 1— 4 sulkemisen
vuoteen 2010 mennessä ja nimitti hallituksen valtuuskunnan EBRD:hen näitä asioita käsittelemään.
Voimantuotannossa syntyvän matala-aktiivisen ja keskiaktiivisen jätteen käsittelylaitoksen odotetaan
valmistuvan vuoden 1999 loppuun mennessä ja laitoksen toiminnan käynnistyvän vuoden 2000
alussa3. Helmikuussa 1999 Hallitus varasi valtion tulo- ja menoarviosta varoja ydinjätteen
hävittämiseen helpottaakseen ydinturvallisuuden parantamista.

Yksikköjen 5 ja 6 uudenaikaistamisohjelma on NEK:n tärkein tehtävä. Tätä tarkoitusta varten
johtavat eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset yritykset toteuttavat muitakin sopimuksia (kaksi suurinta
sopimusta syntyi kansainvälisten tarjouskilpailujen kautta ja allekirjoitettiin heinäkuussa 1999). Näihin
yrityksiin kuuluvat mm. Siemensin ja Framatomin yhteenliittymä ja Westinghouse. Hankkeen eri
vaiheisiin kuuluvat analysointi, tutkimus ja teknisten aspektien selvittäminen, ja varsinaisen
sopimuksen täytäntöönpano on ajoitettu vuosille 1999–2005.

Yksikköjen 1— 4 sulkemisen valmisteluja käsittelevän Bulgarian ja EU:n yhteisen työryhmän
ensimmäinen kokous pidettiin 21. toukokuuta 1999 Sofiassa. Työryhmän päätehtävänä on tutkia
sulkemisesta aiheutuvia taloudellisia, ympäristöllisiä ja rahoituksellisia seurauksia ja laatia niistä

                                               
2 Valtion virkamiestä koskevan lain osalta kiistanalainen kohta koskee mahdollisuutta määrittää

harkinnanvaraisesti, mitkä tiedot luokitellaan luottamuksellisiksi, koska sisäisten
luottamuksellisten tietojen laajuus olisi määriteltävä yhtenäisesti laissa sen sijaan, että päätös
luottamuksellisuudesta jätetään valtionhallinnon asianomaisen osaston oman harkinnan varaan.
Siviilirekisterilain kiistan aiheena on viimeinen kansalaisen osoitteen rekisteröintiä koskeva
määräys. Kiistan kohteena olevan tekstin mukaan ihmisten pitäisi ilmoittaa osoitteenmuutos
24 tunnin kuluessa muutosta, mikä Stojanovin mukaan tuo mieleen poliisivaltion. Suositusten
mukaan aika pitäisi muuttaa 30 päiväksi.

3 EBRD:n raportti.
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selonteko. Kaikkien neljän yksikön sulkemisprosessista tekemänsä virallisen päätöksen lisäksi hallitus
hyväksyi 1. huhtikuuta 1999 valtiollisen ydinenergiaviraston perustamisen ydinturvallisuuden
valvomiseksi. Virastosta tulee taloudellisesti riippumaton ja se tekee päätöksensä itsenäisesti.

Alueelliset kysymykset

Kosovo ja Kaakkois-Euroopan vakaussopimus

Bulgarian suorat ja epäsuorat menetykset olivat Kosovon kriisin aikana huomattavat (ks. taloutta
käsittelevä luku). Kansainvälisen valuuttarahaston Bulgarian valtuuskunnan päällikkö Juha Kähkönen
totesi kuitenkin 12. heinäkuuta 1999, että Bulgarian ”taloudellinen edistyminen on tyydyttävää”
Kosovon kriisin vaikutuksista huolimatta. Tämän ansiosta Bulgaria on eurooppalainen
yhteistyökumppani, joka osallistuu alueen muuttamiseen, eikä vakaussopimuksen kohde.

Kölnissä 10. kesäkuuta 1999 hyväksytyn Balkanin jälleenrakentamista koskevan vakaussopimuksen
tavoitteena on alueen uudistaminen kaikilla aloilla demokratisoinnista ja ihmisoikeuksista,
taloudellisesta jälleenrakentamisesta ja yhteistyöstä turvallisuusasioihin. Sopimusta koskeneessa
ensimmäisessä virallisessa huippukokouksessa 30. heinäkuuta 1999 Sarajevossa valtion- ja hallitusten
päämiehet vahvistivat kantanaan, että alueen jälleenrakentamista koskeva laajempi suunnitelma
toteutetaan vasta sitten kun kaksi pääehtoa on täytetty: Jugoslavian siirtyminen demokratiaan,
voimakkaiden demokraattisten instituutioiden muodostaminen ja perustan luominen yhteistyölle ja
hyville naapurisuhteille.

Vakaussopimuksen mukaan Bulgarialla on johtava asema Kaakkois-Euroopan vakauttamisessa.
Kauppaministeriö laatiikin tällä hetkellä luetteloa bulgarialaisista yrityksistä (tähän mennessä kokoon
on saatu 224 yritystä), jotka haluavat olla mukana uudelleenrakennusprosessissa osallistumalla
kansainvälisten lahjoittajien järjestämään tarjouskilpailuun. Uuden rahoitusvälineen perustamista
koskeva aloite esiteltiin Brysselissä 21. huhtikuuta 1999. Aloite koski erityistä aluerahastoa, jonka
varoja käytettäisiin ensisijaisesti asianomaisen alueen hankkeiden rahoittamiseen.

Toinen alueelle tärkeä asia on niin sanotun maantie-, rautatie- ja tietoliikenneyhteyksien muodostaman
TEN-liikennekäytävän rakentaminen. Äskettäin nimitetty vakaussopimuksen koordinaattori Bodo
Hombach pyrkii tässä yhteydessä saamaan Romanian harkitsemaan uudelleen kantaansa jo
vuosikymmenen ajan ratkaisematta olleeseen Bulgarian ja Romanian väliseen kiistaan, joka koskee
toisen sillan rakentamista Tonavan yli. Bulgaria vaatii sillan rakentamista Vidinin ja Calafatin välille
kahden suuren sataman välissä virtaavan joen yli, kun taas Romania vastustaa uuden sillan
rakentamista tähän paikkaan poliittisista syistä.

Bulgaria —  Makedonia

Bulgarian ja Makedonian välinen pitkäaikainen kielikiista ratkaistiin helmikuussa 1999, kun Bulgarian
pääministeri Ivan Kostov ja hänen makedonialainen virkaveljensä Lyubcho Georgievski allekirjoittivat
kahdenvälisen julistuksen, jossa tunnustettiin makedonian kielen olemassaolo. Osapuolet ilmoittivat,
että ne eivät tue vihamielisiä toimia eivätkä pyri millään perusteella puuttumaan toisen valtion sisäisiin
asioihin. Ministerit allekirjoittivat myös viisi muuta sopimusta4, jotka olivat olleet vireillä vuodesta

                                               
4 sopimukset sijoitusten edistämisestä ja suojelemisesta, kaksinkertaisen verotuksen
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1994 lähtien, ja aloittivat neuvottelut tavoitteenaan perustaa vapaakauppa-alue maiden välille vuoteen
2000 mennessä.

III. TALOUDELLINEN TILANNE

a) Kohti vakautta (1991–1997)

Bulgaria käynnisti taloudelliset uudistuksensa helmikuussa 1991 vapauttamalla hinnat ja poistamalla
valtion monopolin ulkomaankaupasta. Hyväksytty vakauttamisohjelma tukeutui tiukkaan raha- ja
talousarviopolitiikkaan sekä jyrkkään tulopolitiikkaan.

Tämä politiikka sai aikaan yhteiskunnallisia jännitteitä, ja sitä jouduttiin lieventämään syyskuussa
1991. Tämä johti taloudellisen tilanteen heikkenemiseen, joka oli nähtävissä vuoden 1994 alusta
lähtien:

ulkomaankaupan voimakas kriisi,
hyperinflaatio: 90 % vuodessa.

Vuonna 1996 talous ajautui voimakkaaseen lamaan:
BKT laski 11 prosenttia,
vuotuinen inflaatioaste nousi 310 prosenttiin,
valuutta (lev) devalvoitui yhdeksänkertaisesti,
syntyi vakava pankkikriisi.

Tässä tilanteessa uudelleenrakennus- ja yksityistämissuunnitelmien toteuttamista jouduttiin
lykkäämään. IMF:n vaatimuksesta tiukan taloudenpidon suunnitelma kuitenkin hyväksyttiin ja
valuuttaneuvosto perustettiin 1. heinäkuuta 1997.

b) Vakauden aika (1998)

Uuden talouspolitiikan pääasiallisena välineenä oli valuuttaneuvosto. Neuvosto päätti valuuttamäärän
valvontaan perustuvasta strategiasta, jonka tavoitteena oli tasapainottaa valtion talousarvio ja
vakauttaa kansallista valuuttaa. Tätä tarkoitusta varten päätettiin seuraavista toimenpiteistä:

Saksan markan kiinteä vaihtokurssi 1. tammikuuta 1999 alkaen. Vaihtokurssi perustuu Saksan
markan viralliseen eurokurssiin. Tämän toimenpiteen on tarkoitus edistää Bulgarian liittymistä
Euroopan unioniin. Keskuspankin on myytävä ja ostettava kansallista valuuttaa tähän kiinteään
kurssihintaan,

keskuspankkia on kielletty myöntämästä lainoja valtiolle tai valtion omistuksessa oleville
laitoksille, lukuun ottamatta Kansainvälisestä valuuttarahastosta myönnettyjä varoja, jotka
maksetaan hallitukselle. Keskuspankkia on kielletty myöntämästä lainoja myös liikepankeille.

tulopolitiikka julkisella sektorilla: palkkojen sitominen inflaatiotasoon ja verotuloihin.

                                                                                                                                                      
välttämisestä ja kaupan alan yhteistyöstä sekä pöytäkirja ulkoministerien välisestä yhteistyöstä
ja sopimus yhteisistä passintarkastuspisteistä.
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Yli vuosi tämän politiikan täytäntöönpanon jälkeen makrotalous on vakautettu ja tietyt indikaattorit
ennustavat jopa talouden huomattavaa kohentumista:

BKT nousi 3,5 prosenttia vuonna 1998 laskettuaan ensin 17 % vuosien 1996–1997 aikana. Tämä
kasvu perustui pääasiallisesti kulutuksen ja hieman vähäisemmässä määrin myös sijoitusten
lisääntymiseen. Vähittäiskauppa, joka kertoo kotitalouksien kulutuksesta, kasvoi 5,1 % vuonna
1998. Kulutuksen kasvu oli seurausta reaalitulojen kasvusta, kulutusluottojen kehittymisestä ja
työttömyyden laskusta. Työttömyys vakiintui 12,2 prosenttiin vuonna 1998, kun se vielä
edellisenä vuonna oli 13,7 %.

vuosittainen inflaatio laski vuoden 1997 1085 prosentista 22,3 prosenttiin vuonna 1998. Tämä
huomattava lasku johtuu valuuttaneuvoston käyttöön ottamasta kiinteän kurssin järjestelmästä.

vuoden 1997 budjettialijäämä, 2,6 %, muuttui vuonna 1998 0,9 prosentin ylijäämäksi. Ennusteet
olivat arvioineet vuodelle 1998 vielä 1,7 % alijäämää.

ulkomaankaupan osalta vuoden 1998 tulokset olivat negatiivisia, kun taas vaihtotase
tasapainottui tai oli jopa hieman ylijäämäinen. Vuonna 1998 vaihtotase oli alijäämäinen ja vastasi
2,4 % BKT:sta. Vuonna 1998 vienti väheni 13 prosenttia, kun taas tuonti kasvoi 1,4 prosenttia
kotimaan kysynnän lisääntymisen seurauksena. Tämä tilanne on suoraa seurausta kansallisen
valuutan kiinteän vaihtokurssin käyttöönotosta. Siihen ovat kuitenkin vaikuttaneet kielteisesti
tietyt ulkoiset tekijät:

maailmanmarkkinoiden yleinen heikko tila,

Venäjän talouskriisi, sillä Bulgaria on muita alueen maita voimakkaammin riippuvainen Venäjän
kaupasta.

työttömyysaste, joka oli pysytellyt 11 ja 14 prosentin välillä, vakiintui12,2 prosenttiin vuonna
1998. Käynnissä olevien yritysten rakenneuudistusten ei odoteta vaikuttavan suurestikaan
työttömyyteen. Hallitus on hyväksynyt useita työttömien ammatilliseen koulutukseen suunnattuja
toimenpiteitä sekä myöntänyt työllisyyspolitiikkaan määrärahan, joka vastaa suuruudeltaan
0,5 % BKT:sta. Maailmanpankki on myöntänyt lainan työpaikkojen luomista varten
perustettavan aluerahaston toiminnan aloittamiseen. Samanaikaisesti Bulgarian hallitus
valmistelee koulutusjärjestelmän uudistusta, joka perustuu erityisesti vieraiden kielten ja
tietotekniikan opiskelun aikaistamiseen sekä koulujen hallintojärjestelmien uudistamiseen.

Rakenneuudistusten alalla on huomattava, että viime vuosina erityisen hitaasti edennyt
yksityistämisprosessi on kiihtynyt huomattavasti vuoden 1997 alusta lähtien. Tuolloin
yksityistämisestä saadut tulot olivat nousseet 360 miljoonaan dollariin, joka vastasi 3,6 % BKT:sta.

Vuonna 1998 yksityistämisvauhti alkoi hidastua: vain 30 % yksityistettäviksi aiottujen yritysten
yritysomaisuudesta myytiin.

Pankkialalla kaikki uudistukset pantiin täytäntöön valuuttaneuvoston toiminnassa. Valuuttaneuvoston
tavoitteena oli tervehdyttää pankkien toimintaa ja hallintaa. Kuusitoista pankkia on joutunut
lopettamaan toimintansa. IMF:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti hallitus on lisäksi päättänyt
yksityistää kuusi valtion omistamaa pankkia.
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c) Ulkoinen uhka: Kosovon kriisi (1999)

Hallitus hyväksyi vuodelle 1999 hyvin kunnianhimoisen suunnitelman. Suunnitelma perustuu
sijoitusohjelmaan, joka vastaa suuruudeltaan 2,5 % BKT:sta, sekä kysynnän lisäämiseen. Hallitus
perusti tämän tilikauden talousarvionsa 3,7 prosentin kasvuennusteeseen.

Vuoden 1999 ensimmäisen kolmanneksen aikana BKT on laskenut 0,7 % edellisen vuoden
ensimmäiseen kolmannekseen verrattuna. Yksityisen kulutuksen taso on pysytellyt korkeana, mutta
vienti on laskenut voimakkaasti, mikä puolestaan on johtanut ulkomaankauppavajeen kasvuun saman
jakson aikana.

Mainitun ajanjakson aikana kolme merkittävää teollisuudenalaa, kaivos-, energia- ja tuotantoteollisuus
romahtivat ja romahdus vaikutti kaikkiin muihinkin teollisuudenaloihin.

Kosovon kriisi vaikeutti taloudellista tilannetta:

60 % ulkomaankaupasta suuntautuu Euroopan unioniin. Useiden tuotteiden vienti tapahtuu Serbian
kautta. Sodan aikana maantiet ja Tonava muuttuivat liikennöintikelvottomiksi ja toisten
kuljetusreittien etsiminen lisäsi kuljetuskustannuksia 30 %. Tämä tilanne heikensi
ulkomaankauppatasetta entisestään.

Bulgaria joutui lykkäämään euromääräisten velkakirjojen liikkeellelaskuhankettaan, jonka avulla
pyrittiin hankkimaan 200 miljoonaa dollaria. Nyt Bulgaria joutuu etsimään muita lainansaantilähteitä.

Balkanin kriisin on havaittu vaikuttaneen kielteisesti myös suoriin ulkomaisiin sijoituksiin vuonna
1998. Tämä puolestaan on johtanut pääomanmuodostamisen pysähtymiseen. Koska Bulgarialla on
hyvin paljon ulkomaista velkaa (9 miljardia euroa vuonna 1998), se ei voi saada lisää lainaa.

Tämä tilanne on johtanut siihen, että hallitus on joutunut lykkäämään yksityistämistoimia, mikä taas
estää valtiota saamasta lisää tuloja.

Oxford Analytica Data Base on todennut, että ottaen huomioon Kosovon kriisin keston, kriisin
vaikutuksen Bulgarian talouteen odotetaan olevan seuraavanlainen:

BKT laskee 2 %
vienti vähenee 10 %, sillä teiden uudelleenrakentaminen ja Tonavan uudelleenavaaminen vie
paljon aikaa. Maksutaseen alijäämä kasvaa 20 %
työttömyys kasvaa 2 %
talousarviokustannukset kasvavat noin 2 % BKT:sta.
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IV. SUHTEET EU:HUN

a) Komission kanta

Jos haluat tietoja komission heinäkuussa 1997 antaman maalausunnon sisällöstä, tutustu aiempaan
asiakirjaan PE 167.392/korj. 1. Mainittu asiakirja sisältää myös tietoja liittymiskumppanuudesta, joka
hyväksyttiin vuoden 1998 alussa.
Säännöllinen kertomus

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 1998 ensimmäisen säännöllisen kertomuksensa Bulgarian
edistymisestä kohti EU:n jäsenyyttä. Komissio totesi johtopäätöksissään, että "Bulgaria täyttää
Kööpenhaminassa asetetut poliittiset kriteerit, mutta korruption vastainen taistelu ja oikeuslaitoksen
uudistaminen vaatii jatkuvia ponnisteluja".

"Vaikka Bulgaria on edistynyt viime aikoina markkinatalouden luomisessa, se voisi joutua suuriin
vaikeuksiin koettaessaan selvitä kilpailupaineen ja unionin markkinavoimien puristuksissa keskipitkällä
aikavälillä. Lainsäädäntöön on tehty runsaasti muutoksia, mutta sen lisäksi on vahvistettava vastaavia
hallintoelimiä, jotta Bulgaria voisi jossain vaiheessa ottaa jäsenyyden vaatimat velvoitteet hoitaakseen.
Parantamisen varaa on kuitenkin vielä erityisesti sisämarkkinoilla sekä normien ja sertifioinnin,
valtiontukien valvonnan, Kozloduyn tulevaisuuden sekä oikeus- ja sisäasiain aloilla".

Tärkeä askel Bulgarian ja EU:n välisissä suhteissa oli myös Bulgarian talouden keskipitkän aikavälin
ensisijaisia tavoitteita koskevan yhteisen arvioinnin allekirjoittaminen 8. kesäkuuta 1999 Brysselissä.
Sopimuksen allekirjoittivat Bulgarian valtiovarainministeri Muravei Radev sekä edellisessä
komissiossa talous- ja rahapolitiikasta vastannut komissaari Yves-Thibault de Silguy.

Asiakirjassa, joka oli yksi komission kanssa solmitun liittymiskumppanuuden ensisijaisista tavoitteista,
hahmoteltiin tärkeimmät uudistukset, jotka on toteutettava liittymistä koskevien vaatimuksien
täyttämiseksi. Talouden tunnuslukujen lisäksi keskityttiin erityisesti yksityistämisuudistuksen oikea-
aikaiseen toteuttamiseen, ulkomaisten suorien sijoitusten hankkimiseen sekä pk-yritysten
vientimarkkinoille pääsemisen helpottamiseen. Arvioinnissa määritettiin makroekonominen
suunnitelma kaudelle 1999–2001. Sen mukaan kaikki kaupalliset liikeyritykset on yksityistettävä ja
kannattamattomat yritykset lopetettava vuoden 1999 loppuun mennessä. Tästä syystä vuoden 1999
ensimmäisten kuukausien aikana yksityistettiin ilman pankkilainoja jääneistä tappiollisista yrityksistä
kaiken kaikkiaan 41. Komissio tarkistaa ja päivittää yhteistä arviointia säännöllisesti.

Toinen läpimurto Bulgarialle oli komission äskettäin tekemä päätös antaa myös hakijavaltioille
mahdollisuus osallistua tutkimuksen ja kehityksen viidenteen puiteohjelmaan (1998— 2002). Prosessi
virallistettiin 20. toukokuuta 1999 Brysselissä, kun hyväksyttiin menettelyjä koskeva päätös. Toisin
kuin vielä lähimenneisyydessä, jolloin Bulgaria (muiden Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden tavoin)
osallistui kolmannen ja neljännen puiteohjelman tiettyihin hankkeisiin ja sai varsin niukasti
talousarviomäärärahoja, se voi nyt vastata kaikkiin haluamiinsa tarjouspyyntöihin ja sillä on samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin EU:n jäsenvaltioilla. Ehdokasvaltiona Bulgaria osallistuu myös
tutkimukseen ja kehitykseen varatun talousarvion rahoittamiseen, mutta sen maksamat summat ovat
ensimmäisten vuosien aikana normaalia pienemmät. Määrärahoista on tämä huomioon ottaen jo
sovittu, ja apuna käytetään uutta rakennetukivälinettä ISPAa (liittymistä edeltävä rakennepolitiikan
väline), otetaan käyttöön vuonna 2000.



15 PE 167.392/rév.3

b) Euroopan parlamentin kanta

Kun parlamentti käsitteli komission Agenda 2000 -ohjelmaa koskevaa lausuntoaan ja jäsenhakemuksia
koskevia lausuntoja, sen näkemyksenä oli, että laajentumisen pitäisi olla niin kattava kuin mahdollista.
Joulukuun 4. päivänä 1997 parlamentti hyväksyi "päätöslauselman komission tiedonannosta 'Agenda
2000 – kohti vahvempaa ja laajempaa unionia'" (C4-0371/97). Päätöslauselman mukaan parlamentti
"on sitä mieltä, että kaikilla niillä mailla, jotka tällä hetkellä täyttävät Kööpenhaminassa vahvistetut
vakiintunutta demokraattista järjestystä, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja vähemmistöjen suojelua
koskevat kriteerit, on oikeus aloittaa vahvistettu neuvottelu- ja liittymisprosessi samanaikaisesti, ja
että prosessi on aloitettava kaikkien näiden maiden kanssa vuoden 1998 alussa". Korostettuaan
näkemystään siitä, että prosessin tulisi olla kattava päätöslauselma vahvisti parlamentin uskon,
"uskoo, että olisi aloitettava tiiviit neuvottelut hakijamaittain pisimmälle edistyneiden maiden kanssa
ja - vaikka toteaakin joitakin faktoihin liittyviä epätarkkuuksia - tukee komission arviota siitä, mitkä
nämä maat tällä hetkellä ovat." Erityisesti Bulgariasta parlamentti "arvioi, että Bulgaria on
ponnistellut viime aikoina merkittävästi markkinatalouteen siirtymiseksi, mutta ratkaisevat toimet
puuttuvat vielä ympäristöalalla, liikenteessä, maataloudessa, energia-alalla ja oikeusjärjestelmässä;
suuri hallinnonuudistus kaikilla tasoilla on myös tarpeen yhteisön säännöstön täytäntöönpanemiseksi
asianmukaisella tavalla." Se myös "korostaa keskeisten poliittisten vaatimusten täyttämistä ja tässä
mielessä on vakuuttunut, että neuvottelujen käynnistyminen olisi hyödyksi ja kannustaisi jatkamaan
aloitettuja uudistuksia ja poistaisi Bulgarian kansan tuntemaa syrjäytymisen tunnetta sekä samalla
vahvistaisi unionin läsnäoloa poliittisesti hyvin epävakaalla alueella."

Parlamentti korosti myös Eurooppa-konferenssin tärkeyttä (siihen on kutsuttu kaikki 11 Itä- ja Keski-
Euroopan hakijamaata ja Turkki) ja pitää sitä "oleellisena poliittisen yhteistyön keinona".

c) Neuvoston kanta

Madridissa neuvosto päätti, että neuvottelujen tulisi alkaa Kyproksen ja Maltan kanssa kuusi
kuukautta hallitusten välisen konferenssin (HVK) päättymisen jälkeen. Se ilmoitti myös tekevänsä
tarvittavat päätökset neuvottelujen aloittamiseksi Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa HVK:n
tulosten valossa. Neuvosto toivoi, että ”neuvottelujen alkuvaihe osuisi samaan ajankohtaan kuin
neuvottelujen aloittaminen Kyproksen ja Maltan kanssa”. Firenzen Eurooppa-neuvostossa
sitoutumista lujitettiin vahvistamalla, että Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa käytävät neuvottelut
alkaisivat samaan aikaan kuin Kyproksen ja Maltan kanssa käytävät neuvottelut, toisin sanoen kuusi
kuukautta HVK:n päättymisen jälkeen.

Hallitusten välinen konferenssi päättyi Amsterdamissa kesäkuussa 1997. Tämä avasi tien
neuvottelujen aloittamiselle kuuden kuukauden kuluessa Madridin päätösten mukaisesti.
Luxemburgissa joulukuussa 1997 neuvosto päätti ”aloittaa liittymisprosessin, joka käsittää kymmenen
Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaata ja Kyproksen”. Lisäksi neuvosto päätti ”kutsua kokoon
kahdenvälisiä hallitusten välisiä konferensseja keväällä 1998 neuvottelujen aloittamiseksi Kyproksen,
Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian kanssa niiden liittymisehdoista unioniin ja
asianmukaisista perustamissopimuksen muutoksista” Laajentumisprosessi aloitettiin aikataulun
mukaisesti Lontoossa 12. maaliskuuta 1998 ensimmäisellä Eurooppa-konferenssilla.
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Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös tehostetun
liittymistä edeltävän strategian, jolla on kaksi tavoitetta: koota yhteen kaikki unionin
liittymiskumppanuuksien tukimuodot (päivitetään lokakuussa 1999) ja ottaa hakijavaltiot mukaan
yhteisön ohjelmiin, jotta ne pääsisivät tutustumaan EU:n politiikkoihin ja menettelytapoihin.
Luxemburgissa hyväksyttiin myös uusi lähestymistapa liittymistä valmistelevaan tukeen, ja komissio
esitti sen jälkeen ehdotuksen kolmeksi asetukseksi maaliskuussa 1998. Asetusten aiheet olivat
seuraavat: ehdotus järjestelmäksi, jonka avulla yhteensovitettaisiin Euroopan unionin jäsenyyttä
hakeneille valtioille antama tuki ja vältettäisiin päällekkäisyydet muiden kansainvälisten
organisaatioiden antaman tuen kanssa; varojen varaaminen jäsenyyttä hakeneiden valtioiden
maataloutta ja maaseudun kehittämistä varten liittymistä edeltävänä aikana sekä ISPAn,
koheesiorahastoa vastaavan järjestelmän luominen. Tällä tuella rahoitettujen toimien, joiden on määrä
saattaa hakijavaltioiden infrastruktuuristandardit EU:n vastaavien standardien mukaisiksi, on
täytettävä Eurooppa-sopimuksissa asetetut ehdot. Neuvosto hyväksyi 21. kesäkuuta 1999 asetukset
Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille annettavan tuen koordinoinnista, ISPAn
perustamisesta ja tuen antamisesta maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle liittymistä edeltävänä
aikana5. Neuvosto on päättänyt, että tuen jakaminen perustuu tasapuolisen kohtelun periaatteeseen
liittymispäivästä riippumatta.

Tärkeä kysymys Bulgarialle on se, kutsutaanko se aloittamaan liittymisneuvottelut Helsingin
huippukokouksessa joulukuussa 1999. Vaikka tukensa ilmaisseiden valtioiden määrä on kasvanut,
tulos riippuu pitkälti komission tulevasta arvioinnista, jossa ilmoitetaan, täyttääkö Bulgaria
Kööpenhaminassa asetetut taloutta koskevat kriteerit (edistymistä koskevan säännöllisen kertomuksen
seuraava päivitetty versio on määrä julkistaa lokakuussa 1999).

d) Bulgarian hallituksen kanta

Bulgarian hallitus katsoo, että EU:hun liittyminen on tärkeä strateginen tavoite, joka auttaa lisäämään
vaurautta sekä vahvistamaan oikeusvaltiota ja markkinatalouden asemaa. Bulgarialaiset myöntävät
komission lausunnossa tähdennetyt ongelmat ja pitävät myönteisenä sitä, että lausunto ottaa
huomioon Bulgarian viimeaikaisen edistymisen talouden vakauttamisessa ja tarvittavien uudistusten
toteuttamisessa.

Bulgarian hallitus katsoo, että kaikkien kuuden hakijamaan liittymisnäkymät EU:hun pitäisi muotoilla
selvällä ja yksiselitteisellä tavalla. Se pitää myönteisenä päätöstä, jonka mukaan laajentumisprosessin
tulisi olla niin kattava kuin mahdollista, mutta hyväksyy sen, ettei liittyminen ole yksittäinen poliittinen
toimenpide vaan pitkäaikainen prosessi, joka vaatii koko Bulgarian yhteiskunnan osallistumista maan
ponnisteluihin, joiden tavoitteena on omaksua eurooppalaiset arvot.

Hallitus hyväksyi 24. kesäkuuta 1999 kertomuksen Bulgarian edistymisestä Euroopan unionin
jäsenyyskriteerien täyttämisessä, ja samaa aihetta koskee myös komission tuleva vuosikertomus, jossa
tarkastellaan lokakuun 1998 ja kesäkuun 1999 välisenä aikana tapahtunutta edistystä. Bulgarian
hallitus odottaa saavansa myönteisen arvion jäsenyyden kannalta välttämättömän lainsäädännön6

                                               
5 Neuvoston asetukset N:ot 1266/1999, 1267/1999 ja 1268/1999 on julkaistu Virallisessa

lehdessä numerossa L/161 (26. kesäkuuta 1999).
6 energia ja energiavarat, standardisointi, ympäristö, liikenne, kuluttajansuoja ja rajatarkastukset
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sisällyttämisestä maan omaan lainsäädäntöön nopeutetussa tahdissa (ennen kesäkuuta 1999) ja
kansainvälisen yhteisön tukemisesta Kosovon kriisin ratkaisemisessa.

* * *
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