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Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedon omaisesti, missä tilanteessa unionin 
laajentumisen eri näkökohdat ovat, sekä jäsenvaltioiden, jäsenyyttä hakeneiden valtioiden ja EU:n toimielinten laajentumisen suhteen hyväksymät kannat. Näitä katsauksia päivitetään 
neuvottelujen edistyessä. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset: 
 
No Otsikko  PE no Päivämäärä Kielet 
 
1 Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys 167.284/korj. 4 18.03.99 Kaikki 
2 Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen 167.296/korj. 2 01.02.99 Kaikki 
3 Romania ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.297/korj. 2 26.02.99 Kaikki 
4 Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen 167.335/korj. 2 10.02.99 Kaikki 
5 Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.350/korj. 2 02.02.99 Kaikki 
6 Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen 167.392/korj. 2 26.10.98 Kaikki 
7 Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin 167.407/korj. 1 27.10.98 Kaikki 
8 Viro ja Euroopan unionin laajentuminen 167.409/korj. 1 08.10.98 Kaikki 
9 Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.531/korj. 1 08.02.99 Kaikki 
10 Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen 167.532/korj. 1 17.12.98 Kaikki 
11 Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen 167.533/korj. 2 12.01.99 Kaikki 
12 Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.587/korj. 2 03.03.99 Kaikki 
13 Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin 167.609/korj. 1 14.12.98 Kaikki 
14 Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen 167.734/korj. 1 23.02.99 Kaikki 
15 Euroopan unionin laajentumisen institutionaaliset näkökohdat 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16 EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Ympäristöpolitiikka ja laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Laajentumisen talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen koheesio 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Laajentumista koskeva tilastoliite 167.614/korj. 3 07.01.99 EN 
23 Laajentumisen oikeudelliset kysymykset 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Euroopan unionin laajentumisen liittymistä edeltävä strategia 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Yhteistyö oikeus- ja sisäasiain alalla laajentumisprosessissa 167.690/korj. 1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Naisten oikeudet ja EU:n laajentuminen 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Euroopan unionin laajentuminen ja maatalous 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Sveitsi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.777/korj. 1 08.03.99 Kaikki 
29 Euroopan unionin laajentuminen ja kalastusala 167.799 12.10.98 Kaikki 
30 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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No Otsikko  PE no Päivämäärä Kielet 
 
31 Turvallisuus- ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 Euroopan talousalue (ETA) ja EU:n laajentuminen 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Teollisuuspolitiikka ja EU:n laajentuminen 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi 168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 Laajentuminen ja ulkoiset taloussuhteet 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 EU:n laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 Julkinen mielipide laajentumisesta EU:n jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 Baltian maiden venäläiset vähemmistöt ja EU:n laajentuminen 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
 
Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen: 
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH huone 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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JOHDANTO 
 
Helsingissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 13. joulukuuta 1999 komission ehdotuksen 
Turkin hyväksymisestä Euroopan unionin jäsenvaltioehdokkaaksi. 
 
Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, ennen kuin jäsenyys toteutuu. Kuten komission toisessa 
määräaikaiskertomuksessa (lokakuu 1999) sanotaan, Turkin on tehtävä merkittäviä parannuksia 
Kööpenhaminassa asetettujen poliittisten kriteerien täyttämiseksi, sillä "ihmisoikeuksien ja 
vähemmistöjen suojelussa on vakavia puutteita". 
 
Myöskään "Kyproksen kysymyksen osalta Turkin kannanotot eivät ole YK:n päätöslauselmien 
mukaisia eivätkä vastaa Euroopan unionin kantaa". "Alue-erimielisyyksiä Egeanmerellä ei ole vielä 
ratkaistu." 
 
Lisäksi Turkin, joka toipuu vakavia taloudellisia vahinkoja aiheuttaneesta maanjäristyksestä, on 
tervehdytettävä voimakkaasti makrotaloudellista politiikkaansa. 
 
Euroopan parlamentti puolestaan korosti Helsingissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston valmisteluja 
koskevassa päätöslauselmassaan, että "neuvotteluja ei aloitettaisi, koska Turkki on erittäin kaukana 
Kööpenhaminassa asetettujen poliittisten kriteerien täyttämisestä". Euroopan parlamentti "vaatii, että 
jäsenvaltioehdokas Turkki edistyisi selvästi ja tarkistettavissa olevalla tavalla näiden kriteerien 
noudattamisessa". 
 
Vaikka Euroopan parlamentti kannattaa eräiden Turkille myönnettyjen rahoitustukien vapauttamista, 
sillä ei ole yksimielistä kantaa jäsenvaltioehdokkaan aseman myöntämisestä Turkille (katso Agence 
Europe, 14.12.1999). 
 
 
I. POLIITTINEN TILANNE 
 
TILANNEKATSAUS: Turkin poliittiselle tilanteelle olivat 24. joulukuuta 1995 pidettyjen 
ennenaikaisten vaalien jälkeen ominaisia muutokset eri hallituskokoonpanoissa, Refah-puolueen 
hajottaminen, korruptiotapaukset sekä pääministeri Yilmazin syrjäyttäminen 25. marraskuuta 1998 ja 
korvaaminen Ecevitillä 18. huhtikuuta 1999 pidettäviin ennenaikaisiin vaaleihin asti. 
 
1. Vaalit 18. huhtikuuta 1999 
 
Vasemmistolainen kansallispuolue DSP ja äärikansallinen puolue MHP olivat 18. huhtikuuta 1999 
pidettyjen vaalien voittajia. Yleisen mielipiteen kääntyminen turkkilaisen nationalismin suuntaan 
heijastaa äänestäjäkunnan turhautumista siihen, että suuri osa keskustapuolueista on kyvyttömiä 
muodostamaan tehokkaan ja nuhteettoman hallituksen näinä taloudellisten vaikeuksien ja poliittisen 
epävarmuuden aikoina. 
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Vaalien tulos oli seuraava (äänestysprosentti 87,09): 
 
DSP (ECEVIT, vasemmistolainen kansallispuolue) 21,3 % !!!! 136 paikkaa  (1995: 14,64 %) 
 
MHP (BAHCELI, äärikansallinen puolue)        18,1 % !!!! 129 paikkaa    (1995: 8,18 %) 
 
FP (KUTAN, islamistinen puolue)                            15,6 % !!!! 111 paikkaa   (1995: 21,38 %) 
 
ANAP (YIILMAZ, keskustaoikeisto)                13,4 % !!!!  86 paikkaa   (1995: 19,65 %) 
 
DYP ( CILLER, keskustaoikeisto)                    12,1 % !!!!  86 paikkaa    (1995: 19,18 %) 

  Sitoutumattomat         2 
 
Puolueet, jotka eivät ylittäneet parlamenttiin pääsyyn vaadittavaa 10 prosentin vaalikynnystä, ovat: 
 
CHP (BAYKAL, sosiaalidemokraatit)              8,6 %                        (1995: 10,71 %) 
 
HADEP (kurdimielinen)                                     3,99 %                         (1995: 4,17 %) 
 
BBP (kansallismielinen ja islamistinen)                      1,45 %                         (1995:   -    ) 
 
DSP voi kiittää voitostaan johtajansa Bulent Ecevitin karismaa. Hän ei ole 40 vuoden pituisen 
poliittisen uransa aikana syyllistynyt taloudellisiin rötöksiin. Hänet tunnetaan kansallisten etujen 
suojelijana – hän antoi määräyksen Kyproksen miehittämisestä vuonna 1974 – ja ennen kaikkea hän 
sai ääniä hänen (ennen vaaleja olleen) lyhyen hallintokautensa aikana tapahtuneesta Abdullah Öçalanin 
(PKK:n johtaja) pidätyksestä Keniassa ja tuomisesta Turkkiin tuomittavaksi. 
 
MHP:n yllättävä vaalimenestys paljastaa kansan syvän tyytymättömyyden keskustan poliitikkoihin, 
jotka eivät vuosiin ole käyneet riittävällä tarmolla käsiksi maan ongelmiin. Maan huono taloudenhoito 
on lisännyt sosiaalista eriarvoisuutta. Palkansaajat kärsivät inflaatiosta, kun taas viime kuukausien 
talouskasvun hidastuminen on ajanut pienyrityksiä vararikkoon. MHP hyötyi myös yleisestä 
pettymyksestä, jonka aiheutti EU:n kieltäytyminen ottamasta Turkkia mukaan niiden ehdokasmaiden 
joukkoon, joiden kanssa neuvottelut aloitetaan. MHP:n äänestäjien joukossa on paljon 
18-25-vuotiaita nuoria, joista monet ovat työttömiä ja etsivät odotuksiaan vastaavaa ideologiaa. 
 
– 57. hallituksen muodostaminen 
 
DSP:n (Ecevitin demokraattinen vasemmistopuolue), MHP:n (Bahcelin äärioikeistolainen 
kansallispuolue) ja ANAP:n (Yilmazin isänmaallisuuspuolue) muodostama hallituskoalitio sai 
9. kesäkuuta 1999 Turkin parlamentilta luottamuslauseen 354 äänellä 550:stä (poikkeuksellisen suuri 
enemmistö verrattuna edellisiin hallituksiin). 
 



 

 8 PE 167.407/rév.3 

2. Perustuslaillinen tilanne  
 
Huhtikuun 1999 vaalien jälkeen hallituskoalitio, jolla on laaja enemmistö parlamentissa, on saanut 
vietyä läpi eräitä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. 
 
Erityisesti on huomioitava valtion turvallisuusasioita käsitteleviä tuomioistuimia koskeva uudistus.  
Vuodesta 1998 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että valtion turvallisuusasioita 
käsitteleviä tuomioistuimia ei voida pitää puolueettomina ja riippumattomina tuomioistuimina, koska 
niihin kuuluu sotilastuomari. Tästä syystä ne rikkoivat Euroopan yleissopimusta ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi (Turkki on allekirjoittanut yleissopimuksen). 
 
Kesäkuun 22 päivänä 1999 tuli voimaan uusi perustuslaki, jolla valtion turvallisuusasioita 
käsittelevästä tuomioistuimesta poistetaan sotilasjäsenet (perustuslain 143 artikla). Tämän ansiosta 
Öçalanin oikeudenkäynnissä sotilastuomari korvattiin välittömästi siviilituomarilla. 
 
Lainsäädäntöuudistuksen jälkeen hallitus on huhtikuusta 1999 voinut tuomita ankariin 
vankeusrangaistuksiin sekä alentaa poliiseja ja virkamiehiä, jotka on tuomittu kidutuksesta taikka 
julmasta, epäinhimillisestä tai nöyryyttävästä kohtelusta. Tämän se teki Euroopan kidutuksen 
vastaisen komitean antamien suositusten jälkeen (presidentti Demirel sitä paitsi myönsi, että kidutusta 
esiintyy Turkissa, mutta se ei kuulu valtion politiikkaan – katso 22.11.1999 ilmestynyt Milliyet). 
 
Elokuussa 1999 GANT (eduskunta) hyväksyi puoluejärjestelmää koskevia muutoksia, joilla 
vapautetaan järjestelmää jonkin verran. Perustuslakituomioistuin kielsi kuitenkin helmikuussa 1999 
kurdimielisen DKP-puolueen (islamistinen puolue Refah kiellettiin tammikuussa 1998). 
 
Kansallisella turvallisuusneuvostolla, jonka lakkauttamista jotkut toivovat, on pääministeri Ecevitin 
tuki. Ecevit ei pidä sen olemassaoloa demokraattisen järjestelmän vastaisena (katso Turkin lehdistö 
13.12.1999). 
 
Sen sijaan pääministeri ilmoitti kannattavansa kuolemantuomion lakkauttamista. 
 
On syytä huomauttaa, että terrorisminvastaisen lain 8 pykälä on yhä voimassa; tämän pykälän 
mukaan, jota muutettiin hieman vuonna 1995, sallitaan separatistisen propagandan levittämisen 
verukkeella tehtävät vangitsemiset, jotka koskevat erityisesti lehtimiehiä. Euroopan neuvosto ja 
Euroopan parlamentti olivat ilmoittaneet kannattavansa pykälän ehdotonta kumoamista. 
 
Perustuslain yhdenmukaistamisesta vastaava parlamentaarinen sekakomitea on ilmeisesti jo viime 
joulukuussa aloittanut työn Turkin perustuslain mukauttamiseksi vastaamaan Euroopan unionin 
vaatimuksia ja "siviiliperustuslain laatimiseksi". Toteutettavista muutoksista tiedotusvälineet ovat 
maininneet: 
S kuolemantuomion kumoamisen, 
S mielipiteen vapauden, 
S kidutuksen ehkäisyn, 
S kulttuuristen oikeuksien (radio, televisio, opetus) myöntämisen kurdeille, 
S kansallisen turvallisuusneuvoston lakkauttamisen, 
S poikkeustilan kumoamisen, 
S siviiliratkaisun Kaakkois-Turkin ongelmiin, 
S pääesikunnan liittämisen puolustusministeriön alaisuuteen ja 
S Egeanmeren kiistan ja Kyproksen ongelman ratkaisun. 
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3. Ihmisoikeudet 
 
Kuten komission toisesta määräaikaiskertomuksessa (13. lokakuuta 1999) sanotaan, tilanne ei ole 
paljoa kehittynyt vuoden 1998 kertomuksen jälkeen, ja huolimatta eräistä oikeansuuntaisista 
toimenpiteistä tilanne on yhä huolestuttava. Kertomuksessa mainitaan erityisesti eräitä aloja, joilla 
mitään kehitystä ei ole tapahtunut: sananvapaus, lehdistönvapaus, elinolot vankilassa, yhdistymis- ja 
kokoontumisvapaus sekä vähemmistöjen ongelmat. 
 
"Yleisesti ottaen Turkin tilanne kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien osalta ei ole juurikaan 
kehittynyt viimeisen kertomuksen jälkeen" (katso komission toinen määräaikaiskertomus). 
 
4. Kurdi-kysymys 
 
Tilannekatsaus:  
Euroopan parlamentti on aina kannustanut Turkin hallitusta ratkaisemaan terrorismiongelman 
demokraattisin keinoin oikeutta noudattaen. 
 
Sen jälkeen kun kurdipakolaisia alkoi saapua suurin joukoin eräisiin Euroopan unionin maihin vuoden 
1998 alussa, yhteisön toimielimet ovat painostaneet Turkin hallitusta etsimään poliittisen ratkaisun 
kurdien sortoon; Turkkia on kehotettu lopettamaan sotilaalliset operaationsa Pohjois-Irakissa. 
 
Euroopan parlamentti kehotti unionia (15. tammikuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa) 
laatimaan kansainvälisen aloitteen ongelman ratkaisemiseksi sekä neuvostoa ja jäsenvaltioita ottamaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomissiossa esiin kurdien oikeuksien rikkomisen. 
 
Elokuussa 1998 Turkin armeijan ja kurdiseparatistien väliset taistelut kiihtyivät Kaakkois-Anatoliassa 
ja Mustallamerellä. Kurdiseparatistien johtaja Abdullah Öçalan julisti 28. elokuuta 1998 yksipuolisen 
tulitauon, jonka Turkin armeija kuitenkin hylkäsi vaatien poikkeustilan voimassapitämistä 
Kaakkois-Turkissa. 
 
Ulkomaille turvaan paennut Öçalan pidätettiin Keniassa helmikuussa 1999. Ankaran 
turvallisuusasioita käsittelevä tuomioistuin tuomitsi Öçalanin kuolemaan 29. kesäkuuta 1999 
terrorismista ja separatismista syytettynä. Turkin korkein oikeus vahvisti tuomion, ja Öçalan valitti 
tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. 
 
Euroopan parlamentti painosti 22. heinäkuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa Turkin 
viranomaisia olemaan panematta tuomiota täytäntöön. Öçalan pyysi PKK:ta lopettamaan väkivallan 1. 
syyskuuta lähtien, nyt kun yleistä armahdusta koskeva laki on voimassa. Laki tarjoaa lievempiä 
rangaistuksia niille PKK:n jäsenille, jotka antautuvat ja paljastavat tietoja järjestöstään. 
 
Vallassa oleva hallituskoalitio päätti 13. tammikuuta 2000 lykätä tuomion täytäntöönpanoa ja odottaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä (jonka tekeminen voi kestää 2 vuotta). Vaikka päätös 
otettiin tyytyväisinä vastaan ja sitä pidettiin oikeansuuntaisena, kansallispuolue protestoi sitä vastaan, 
sillä se piti sitä myönnytyksenä EU:lle. 
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Euroopan parlamentti ilmoitti 17. heinäkuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa, joka koski 
Turkin-suhteiden kehittymistä koskevaa komission kertomusta, kannattavansa konfliktin ratkaisemista 
poliittisesti. Lisäksi se hyväksyi ehdotukset, joiden tarkoituksena on tunnustaa laillisesti kurdien 
identiteetti tai ainakin eräitä sen kulttuurisia muotoja, ja tuki kaikkia osapuolten välistä vuoropuhelua 
edistäviä aloitteita. 
 
Vuonna 1999 laatimassaan määräaikaiskertomuksessa, joka käsitteli Turkin saavuttamaa edistystä 
unioniin liittymiseen valmistautumisessa, komissio kuitenkin pahoittelee, että asiassa ei ole edistytty. 
 
Lisäksi vuoden 1999 alussa Euroopan parlamentti kannusti Turkin hallitusta jatkamaan kurdialueiden 
taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen tukemista. 
 
Maaliskuussa 1999 pääministeri Ecevit ilmoitti, että näitä alueita koskevia määrärahoja nostetaan 
sadalla miljoonalla dollarilla seuraavien kahden vuoden ajaksi. 
 
5. Kypros 
 
Kuten komissio kertoo Turkin saavuttamaa edistystä koskevassa toisessa määräaikaiskertomuksessa, 
"Kyproksen kysymyksen osalta Turkin kannanotot eivät ole YK:n päätöslauselmien mukaisia eivätkä 
vastaa Euroopan unionin kantaa, ja niillä on myös kielteisiä vaikutuksia Euroopan ja Välimeren 
maiden väliseen kumppanuuteen". 
 
Turkki on vuodesta 1974 pitänyt laittomasti hallussaan 37:ää prosenttia Kyproksen tasavallan 
alueesta. 
 
Laajentumisprosessi käynnistettiin 31. maaliskuuta 1998, ja 10. marraskuuta aloitettiin unioniin 
liittymistä koskevat neuvottelut ensimmäisen ryhmän maiden kanssa, joihin kuuluu myös Kypros. 
Unioniin liittymisen tarkoituksena on hyödyttää koko saarta ja edistää saarta jakavan konfliktin 
rauhanomaista ratkaisua. 
 
Tähän mennessä Turkki on kuitenkin harjoittanut viivytyspolitiikkaa konfliktin rauhanomaisen 
ratkaisun suhteen; Montreux'n neuvottelujen epäonnistumisesta syytettiin Turkin tukemaa Denktashia; 
on syytä todeta, että Kyproksen turkkilaiset eivät osallistuneet jäsenyysneuvotteluihin presidentti 
Cleridesin ehdotuksesta huolimatta. 
 
Ongelman ratkaisemiseksi Euroopan unioni nojautuu asianmukaisiin Yhdistyneiden Kansakuntien 
päätöslauselmiin ja kannattaa yhä kahden yhteisön muodostaman liiton perustamista Kyprokseen sekä 
Turkin joukkojen vetäytymistä saaren pohjoisosasta, kun taas Turkki ja Pohjois-Kyproksen 
turkkilainen tasavalta (TRNC) kannattavat kahden erillisen yhteisön muodostaman liiton perustamista. 
Turkki ja TRNC laativat 20. heinäkuuta 1999 uudestaan yhteisen julkilausuman (jota Euroopan unioni 
arvosteli jo 1997), jossa uhataan saaren pohjoisosan liittämisellä Turkkiin. 
 
Turkin, joka nykyään on jäsenvaltioehdokas, on mukauduttava yhteisön lainsäädäntöön myös 
YUTP:n osalta. Eräitä myönteisiä merkkejä on näkynyt viime aikoina. Denktashin ja Cleridesin 
välisten neuvottelujen ensimmäinen vaihe järjestettiin New Yorkissa joulukuussa 1999. Toinen 
tapaaminen on tarkoitus järjestää helmikuussa Genevessä. 
 
Lisäksi Kreikan ulkoministerin Papandreoun vierailu Turkkiin viime tammikuussa (ensimmäinen 
vierailu 38 vuoteen) johti eräiden yleissopimusten allekirjoittamiseen maiden välillä. 
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Turkin pääministeri Ecevit sanoi: "Jos ratkaisemme kahdenväliset ongelmamme, sillä on myönteinen 
vaikutus Kyproksen tilanteeseen." 
 
Papandreou puolestaan sanoi: "Jos Kyproksen ongelma ratkeaisi, Kreikan ja Turkin väliset 
erimielisyydet voitaisiin ratkaista helpommin". – – Kypros on tärkeä osa suhteiden parantamisessa (on 
syytä todeta, että Turkin maanjäristys synnytti Kreikan viranomaisissa valtavan yhteisvastuullisuuden 
aallon). 
 
6. Egeanmeren tilanne 
 
EU:n ja Turkin välinen assosiaationeuvosto korosti 29. huhtikuuta 1997, että "jännitystä 
Egeanmerellä voidaan lieventää ainoastaan Kreikan ja Turkin välisen riidan ratkaisemisella 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti – vetoamalla erityisesti Kansainväliseen tuomioistuimeen – sekä 
luomalla hyvään naapuruuteen perustuvat suhteet ja luopumalla voiman tai sillä uhkaamisen käytöstä 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti". 
 
Euroopan parlamentti äskettäin 6. lokakuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa "pyytää todellakin 
Turkin hallitusta toimimaan täysipainoisesti yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa ponnisteluissa, 
joita Kreikan hallitus on toteuttanut maiden välisten sellaisten hyvien naapuruussuhteiden luomiseksi, 
jotka perustuvat oikeuden noudattamisen ja kansainvälisten sopimusten kunnioittamisen 
periaatteeseen, sekä koko Euroopan turvallisuuden lujittamiseksi". Lisäksi Euroopan komissio toteaa 
viimeisessä Turkkia koskevassa määräaikaiskertomuksessaan 13. lokakuuta 1999, että "Turkki on 
kieltäytynyt Euroopan unionin kanssa käytävästä poliittisesta vuoropuhelusta, joka koskee erityisesti 
Egeanmeren aluekiistoihin liittyviä vaikeita kysymyksiä. Kuitenkin myös tässä tapauksessa 
Papandreoun vierailu Turkissa antaa aihetta optimismiin. Turkin viranomaiset ovat ehdottaneet 
eräiden luottamusta herättävien toimenpiteiden toteuttamista sotilasalalla Egeanmeren jännityksen 
lieventämiseksi" (katso lehdistökatsaus komissio - Ankara 21. tammikuuta 2000). 
 
 
II. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
YLEISKATSAUS 
 
Kasvuvuosien jälkeen Turkin taloudelle on viime aikoina ollut ominaista inflaatioasteen pysyminen 
korkealla sekä suuri budjettivaje. Kaksi äskettäin tapahtunutta maanjäristystä ovat myös vaikuttaneet 
joiltakin osin erittäin kielteisesti taloudelliseen rakenteeseen, ja jälleenrakentaminen edellyttää 
merkittäviä uhrauksia. 
 
Ecevitin hallituksen käynnistämät rakenteelliset uudistukset ja hallituksen inflaationvastainen ohjelma 
ovat saaneet kansainvälisten elinten luottamuksen. 
 
IMF:n kanssa allekirjoitettu sopimus (4 miljardia dollaria kolmen vuoden aikana), Maailmanpankin 
lupaus tuesta rakenteellisiin uudistuksiin (3 miljardia dollaria) ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioehdokkaan asema ovat asioita, jotka antavat puhtia poliittisten uudistusten sekä tarvittavien 
taloudellisten uudistusten täytäntöönpanoon, jotta Turkki voisi mukautua Euroopan unionin 
vaatimuksiin. 
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Kasvu 
 
Vuosista 1995–96 lähtien Turkin talouden kasvu on kiistämättä ollut nopeaa. BKTL:n kasvu vuonna 
1997 oli 8 prosenttia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 15 jäsenvaltion keskiarvo vuonna 1997 oli 
2,6 prosenttia. Vuoden 1998 ensimmäisen puoliskon aikana BKTL:n kasvu oli vielä suuri 
(9 prosenttia) mutta laski merkittävästi toisen vuosipuoliskon aikana, jolloin se oli enää 4 prosenttia. 
Hallituksen arvion mukaan BKTL:n kasvu vuonna 1998 on 4,5 prosenttia. 
 
Vuodesta 1994 alkanut kasvun hidastuminen selittyy jäähdytyspolitiikalla, jonka soveltamisen valtio 
aloitti syksyllä 1997 (kokonaisverorasitteen korottaminen, julkisten investointihankkeiden 
vähentäminen, valtion virkamiesten palkkojen valvonta ja niin edelleen) sekä Venäjän ja Aasian 
kriisien aiheuttamasta maailman talouskasvun hidastumisesta. 
 
Vuonna 1999 kasvu on negatiivista (–1,4 prosenttia). Kasvun odotetaan kääntyvän positiiviseksi 
vuoden 2000 aikana. 
 
Kulutus 
 
Yksityinen kulutus kasvoi voimakkaasti vuonna 1995 (7,6 prosenttia vuonna 1995, kun vastaava luku 
vuonna 1994 oli –5,3 prosenttia), ja myös julkinen kulutus kasvoi voimakkaasti (6,7 prosenttia kun 
vastaava luku vuonna 1994 oli –3,5 prosenttia). Käytettävissä ei ole tietoja siitä, mikä on niiden 
tulojen lähde, jotka selittävät kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen 8,7 prosentin nousun. 
Vuonna 1995 voitiin kuitenkin korjata vain osittain reaalitulojen pieneneminen (noin 20 prosenttia 
vuonna 1994) yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lisäksi maataloustulot ovat nousseet jonkin verran 
reaalisesti. On syytä uskoa, että suuryritykset ovat keränneet suuria voittoja vuonna 1995, ja valtion 
obligaatioiden reaalikorkojen aiheuttama tulojen kasvu vahvistui. Maan kaakkoisosassa jatkuvan 
sodan rahoitus on myötävaikuttanut julkisen kulutuksen kasvuun (puolustusbudjetti on 3,8 prosenttia 
BKT:sta). Julkinen kulutus on nimittäin kasvanut 6 prosenttia vuonna 1997 verrattuna vuoteen 1996. 
Julkisen kulutuksen kasvu kuitenkin hidastui vuonna 1998 verrattuna vuoteen 1997; se oli vain 
3,5 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvu on myös hidastunut vuodesta 1996 (kasvu oli 6 prosenttia 
vuonna 1997, mutta vain 3,8 prosenttia vuonna 1998). 
 
Maanjäristykset (elokuussa ja marraskuussa) sekä jälleenrakennuksen rahoittamiseen tarkoitettujen 
uusien verojen ottaminen käyttöön voivat vaikuttaa kotimaiseen kysyntään. Lisäksi IMF:n ohjelman 
mukaan virkamiesten palkkojen nostaminen rajoitetaan 15 prosenttiin vuonna 2000. 
 
Investoinnit 
 
Pääomahyödykkeiden tuonnin liiallinen kasvu on todennäköisesti syynä yksityisten investointien 
(25-30 prosentin) kasvuun, jota osaltaan kompensoi julkisten investointimenojen jatkuva 
supistuminen. Kiinteän pääoman muodostumisasteen odotetaan olevan keskimäärin 5 prosenttia 
vuodessa vuosina 1997–2001. 
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Ulkomaiset suorat investoinnit saavuttivat vuonna 1996 melko vaatimattoman 1 miljardin dollarin 
määrän, joka on suurin piirtein saman verran kuin vuonna 1995, huolimatta lisäosuudesta, jonka 
tulliliiton voimaantulon piti tuoda mukanaan. On kuitenkin havaittavissa vuoden 1996 lopussa 
myönnettyjen ulkomaisia pääomia koskevien lupien määrän selkeä kasvu, ja paraikaa tutkitaan 
toimenpiteitä ulkomaisten pääomien virran kiihdyttämiseksi; tämä voisi tapahtua myöntämällä 
poikkeuksia omia varoja koskeviin vähimmäissääntöihin sekä ulottamalla sisäisiä investointeja 
edistävät toimenpiteet koskemaan myös uudenaikaistamisen edistämiseksi tehtäviä suoria ulkomaisia 
investointeja. 
 
Huolimatta huomattavasta inflaatiosta ja korkeasta korkotasosta investoinnit (kiinteän pääoman 
muodostuminen) ovat nousseet 11,5 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1997 ja 7 prosenttia vuodesta 
1997 vuoteen 1998. 
 
Uudet lait, kuten pankkilaki, sosiaaliturvan uudistus ja uusi pykälä, jonka mukaan ulkomaiset 
sijoittajat voivat vedota ulkomaalaiseen välimiesmenettelyyn riita-asioissa, ovat tekijöitä, jotka ovat 
omiaan edistämään kansainvälisiä investointeja. 
 
Tuotanto 
 
Teollisuuden osuus BKTL:stä vuonna 1998 oli 19,3 prosenttia. Teollisuuden palveluksessa on noin 
2,9 miljoonaa henkeä (21,8 prosenttia aktiiviväestöstä työskenteli teollisuudessa huhtikuussa 1997). 
Teollisuustuotannon kasvu (10,8 prosenttia vuonna 1997) hidastui vuonna 1998 (jolloin se oli 
6,6 prosenttia) ja erityisesti vuoden toisesta puoliskosta alkaen. Vuonna 1999 teollisuuden kasvuaste 
oli 1,3 prosenttia. 
 
Tärkeimmät teollisuudenalat ovat energia-ala, kemianteollisuus ja kaivosteollisuus. 
 
Palvelujen osuus on noussut merkittävästi viimeisten 18 vuoden aikana, sillä vuonna 1993 
palvelualalla työskenteli 7,5 miljoonaa henkilöä, kun vastaava luku vuonna 1980 oli ollut 5 miljoonaa 
henkilöä. Vuonna 1999 palvelusektoriin käytettiin 56,5 prosenttia BKT:sta. 
 
Maatalous on yhä ala, joka työllistää eniten työvoimaa (42,2 prosenttia aktiiviväestöstä vuonna 1999). 
Vuonna 1999 maatalouden osuus oli 16 prosenttia BKT:sta ja teollisuusalan 27,4 prosenttia. 
 
Ulkoinen asema 
 
Kuten komission toisessa määräaikaiskertomuksessa sanotaan, ulkomaankauppa kärsi suuresti 
vuosina 1998–1999 kansainvälisen tilanteen heikkenemisestä ja sisäisen kysynnän pienenemisestä. 
 
Vaikka Euroopan unioni on yhä Turkin tärkein kauppakumppani, kaupan määrä laski niin tuonnin 
kuin vienninkin osalta, minkä ansiosta Turkin kauppataseen vaje pieneni. 
 
Vuoden 19981 osalta Turkin kauppatase Euroopan unionin kanssa oli 16 359 miljoonaa ecua. 
Euroopan unionin osuus oli 52,4 prosenttia Turkin kokonaistuonnista ja 50 prosenttia viennistä. 
 
Turkin osuus Euroopan unionin ulkomaankaupasta on 2,5 prosenttia (jäsenvaltioehdokkaista se on 
Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani Puolan jälkeen, jonka osuus on 3,1 prosenttia). 

                                                
1  Katso Eurostat. 



 

 14 PE 167.407/rév.3 

Työllisyys 
 
Vuonna 1995 työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 8,1 prosenttia. Virallinen 
työttömyysaste oli 6,3 prosenttia huhtikuussa 1996, mutta epävirallinen työttömyysaste voi olla jopa 
15 prosenttia. Kaupunkien työttömyysaste oli 9,3 ja maaseudun 3,8 prosenttia. Edellisvuoteen 
verrattuna työpaikkojen syntymisaste huhtikuussa 1996 oli 2,6 prosenttia, kun se lokakuussa 1995 oli 
ollut 4,8 prosenttia. Institut des statistiques -järjestön (SIS) mukaan huhtikuun 1997 lopussa 
työttömien määrä oli 1,3 miljoonaa, eli työttömyysaste oli 5,1 prosenttia. Työttömyysasteen 
pieneneminen johtuu pääasiassa aktiiviväestön määrän pienenemisestä (1,2 prosenttia huhtikuun 1996 
ja huhtikuun 1997 välisenä aikana). 
 
Vuonna 1999 työttömyysaste oli 6,4 prosenttia. 
 
Nämä tiedot vahvistavat, että työpaikkojen syntyminen on jatkunut ja että työvoiman tuottavuus on 
lisääntynyt voimakkaasti. Työmarkkinoiden suurimmat ongelmat ovat rakenteellisia. Koska 
työikäisten ihmisten määrä kasvaa nopeasti, koska väestön keski-ikä on alhainen ja koska 
kaupungistuminen on nopeaa, on tärkeää luoda nopeasti uusia työpaikkoja jo pelkästään 
työttömyysasteen hillitsemiseksi. Työvoiman ammattitaito aiheuttaa myös ongelmia siinä mielessä, 
että koulutuksen kehittämisaste on suhteellisen alhainen Turkissa. Lisäksi on havaittavissa suuntausta 
vajaatyöllisyyteen (vajaatyöllisyys: väestönosa, joka on taloudellisista syistä ollut töissä viimeisten 6 
kuukauden aikana alle 40 tuntia viikossa). Huhtikuussa 1997 Turkissa oli yhteensä 1,1 miljoonaa 
henkilöä, joita voitiin pitää vajaatyöllistettyinä. 
 
Inflaatio 
 
Vuonna 1994 tehtyjen vakauttamistoimenpiteiden jälkeen kulutustuotteiden hintojen inflaatio pieneni 
nopeasti vuoden 1995 puolenvälin 120 prosentista 80 prosenttiin vuoden 1996 alussa ja nousi takaisin 
99 prosenttiin vuonna 1997. Tammikuussa 1998 Turkin inflaatio oli 101 prosenttia. 
 
Kuten aiemminkin korkea inflaatioaste osoittaa julkisen sektorin liian suuren rahoitustarpeen, sen 
rahaksi muuttamisen tarpeen sekä sen, että inflaatio-odotukset ovat voimakkaat. Korkea ja jatkuva 
inflaatio jäytää Turkin talouden mahdollisuuksia, sillä se ei kannusta investoimaan ja näin ollen 
vaikuttaa kielteisesti tuleviin tuotantomahdollisuuksiin. Suuren vääristymän aiheuttaa verojärjestelmä, 
joka on huonosti mukautettu ottamaan huomioon inflaation. Vaikka julkisen sektorin palkat ja 
sosiaalietuudet ovat indeksiin sidotut, tuloverojärjestelmä ei sitä ole, mikä osaltaan aiheuttaa 
todellisen verorasituksen lisääntymistä. 
 
Ecevitin hallitus ennusti, että inflaatio vuoden 1999 lopussa olisi 57 prosenttia. Todellisuudessa se oli 
68,8 prosenttia. Vuoden 2000 tavoite on 25 prosenttia. 
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Raha- ja valuuttakurssipolitiikka 
 
Julkisen sektorin rahoitustarpeen kasvun määrä riippuu raha-aggregaattien määrän kasvusta. 
Keskuspankki ei pysty määräämään valtionkassaa soveltamaan kurinalaista rahapolitiikkaa. Näin ollen 
ei pidä odottaa, että raha-aggregaattien määrän kasvulla olisi merkittävä rooli talouspolitiikassa. 
Turkin rahapolitiikkaa pitää kurissa keskimäärin nopeasti erääntyvä julkinen velka, jonka on 
aiheuttanut liiallinen turvautuminen ulkomaisiin valuuttoihin. Vaikka rahataloutta koskevasta, vuoden 
1997 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana voimassa olevasta suunnitelmasta oli ilmoitettu, 
keskuspankki vahvisti kuitenkin tavoitteeksi ainoastaan "todellisen valuuttakurssin" vakauden 
valvomisen varmistamalla, että Turkin liira ei ylitä rahanarvon alenemisessa maiden välillä vallitsevia 
eroja verrattuna Saksaan ja Yhdysvaltoihin. 
 
Turkin valuutan arvonlasku jatkui vuonna 1997 (noin 60 prosenttia verrattuna ecuun tammikuun ja 
joulukuun välillä vuonna 1997 ja vuonna 1998). 
 
Keskuspankin sisäisten nettovarojen kasvun valvonta sisältyy hallituksen uudistusohjelmaan, mikä 
tarkoittaa sitä, että hallitus haluaa valvoa julkiselle sektorille myönnettyjä luottoja inflaatioasteen 
pienentämisen tukemiseksi. 
 
Taloudellista vakauttamista koskevan hallituksen ohjelman pääkohdat 
 
Turkin suurin rakenteellinen ongelma on sen julkisen sektorin suuri budjettivaje. Uusi hallitus on 
sitoutunut vakavasti rakenteellisiin uudistuksiin, joiden avulla Turkin on tarkoitus saavuttaa 
makrotaloudellinen vakaus. 
 
Yksityistämisohjelma on tarkoitus käynnistää niillä aloilla, joilla valtiolla on vielä laaja omistus, kuten 
maataloudessa ja rahoitusalalla. 
 
 
III. EU:N JA TURKIN VÄLISET SUHTEET 
 
Ankaran assosiaatiosopimuksen (joka allekirjoitettiin 12. syyskuuta 1963 ja tuli voimaan 1. joulukuuta 
1964) mukaan on tarkoitus perustaa asteittain tulliliitto (joka toteutui 1. tammikuuta 1996) ja antaa 
Turkille mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin. Se on oikeusperusta Euroopan unionin ja Turkin 
välisille suhteille. 
 
a) Jäsenyysanomus: komission lausunto 
 
Turkki anoi Euroopan unionin jäsenyyttä 14. huhtikuuta 1987. 
 
Komissio katsoi 5. helmikuuta 1990 antamassaan lausunnossa, että suhteiden kehittämisen on 
perustuttava Ankaran sopimukseen, mutta Turkki ei täytä jäsenyysehtoja. 
 
Jäsenyyskelpoisuutta ei sinänsä aseteta kyseenalaiseksi, kuten assosiaationeuvosto vahvisti 
28. huhtikuuta 1997. Asia vahvistettiin myös komission esittämän Agenda 2000 -asiakirjan II luvussa 
(heinäkuussa 1997) ja Eurooppa-neuvoston Luxemburgin kokouksessa (12.–13. joulukuuta 1997). 
Tässä viimeksi mainitussa kokouksessa kehotettiin lisäksi esittämään sellaisia Euroopan unionin ja 
Turkin tulevaisuuden suhteiden kehittämistä koskevia ehdotuksia, jotka menisivät pidemmälle kuin 
tulliliitto (katso jäljempänä Turkkia koskeva eurooppalainen strategia). Kahden Helsingissä 
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järjestettävää huippukokousta edeltävän vuoden aikana laaditaan uusi Turkkia koskeva 
eurooppalainen strategia, jonka yhteydessä pyritään monin tavoin (Luxemburgissa lokakuussa 1998 
kokoontunut yleisten asioiden neuvosto kehotti vapauttamaan rahoituspöytäkirjaan liittyvät varat) 
korvaamaan pettymys, joka aiheutui siitä, että Luxemburgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto ei 
hyväksynyt Turkkia jäsenvaltioehdokkaaksi. 
 
Lopulta komissio ehdotti Helsingissä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle, että Turkille myönnetään 
jäsenvaltioehdokkaan asema, minkä neuvosto hyväksyi (12. joulukuuta 1999). 
 
Kyse on jäsenvaltioehdokkaan asemasta: neuvottelujen aloittamiselle ei ole vahvistettu aikataulua. 
 
b) Tulliliiton toiminta 
 
Tulliliiton voimaantulon jälkeen (1. tammikuuta 1996) Euroopan komissio on antamansa sitoumuksen 
mukaisesti esittänyt parlamentille vuosikertomuksen tulliliiton toiminnasta sekä taloudellisista ja 
poliittisista näkökohdista, myös demokratisoitumisesta ja ihmisoikeustilanteesta. 
 
Turkki on ainoa jäsenvaltioehdokas, joka on toteuttanut tulliliiton Euroopan unionin kanssa. 
 
Ensimmäinen kertomus esitettiin marraskuussa 1996. Toisen kertomuksen komissio laati 
4. maaliskuuta 1998, ja tästä kertomuksesta Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 17. syyskuuta 
1998. 
 
Komission mukaan sopimus toimii tyydyttävästi. Turkin on jatkettava lainsäädäntönsä 
yhdenmukaistamista Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Sopimuksen voimaantulon jälkeen 
Euroopan unionin ja Turkin välinen kauppa on lisääntynyt, sillä unionin vienti Turkkiin lisääntyi yli 36 
prosenttia ja Turkin vienti unioniin yli 10 prosenttia verrattuna tulliliittoa edeltävään ajanjaksoon. 
 
Kauppa on yhä Euroopan unionille ylijäämäistä, ja saldo Euroopan unionin hyväksi on 
kaksinkertaistunut. Komission mukaan turkkilaiset yritykset ovat sopeutuneet hyvin yhteisön 
aiheuttamaan kilpailuun. 
 
Vaikka Turkki on katsonut täyttäneensä tulliliiton voimaantulon jälkeen kohtuullisesti sopimukseen 
kuuluvat velvoitteensa (erityisesti yhteisön lainsäädännön, teknisten standardien ja lainsäädännön, 
saattaminen osaksi Turkin lainsäädäntöä sekä lainsäädännön yhdenmukaistaminen ja niin edelleen), se 
kuitenkin katsoo, että Euroopan unioni ei ole täyttänyt velvoitteitaan, erityisesti tulliliittoon kuuluvan 
rahoitusyhteistyön osalta, joka on jäädytetty poliittisista syistä (Kyproksen kysymys, Kreikan ja 
Turkin riidat ja niin edelleen). Turkin tukemiseksi on kuitenkin suunniteltu viiden rahoitusvälineen 
käyttöä, ja näiden rahoitusvälineiden kokonaismäärärahat ovat viiden vuoden ajaksi 375 miljoonaa 
ecua, joihin lisätään 750 miljoonan ecun laina EIP:sta. 
 
Viime aikoina (katso jäljempänä) tilanne on kehittynyt. 
 
Tulliliiton toimintaa koskevassa kertomuksessaan, joka annettiin 17. syyskuuta 1998, Euroopan 
parlamentti pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta perustaa demokratiaa tukevaan 
MEDA-ohjelmaan erityinen budjettikohta Turkin tukemiseksi sekä myös sitä, mihin 
jäsenvaltioehdokkaille tarkoitettuihin ohjelmiin Turkki voitaisiin ottaa mukaan. Lisäksi parlamentti 
pyytää, että Turkkia ei eristettäisi, ja toistaa kantansa ihmisoikeuksista sekä kurdi- ja Kyproksen 
kysymyksestä. 
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c) Euroopan unionin Turkkia koskeva strategia (4. maaliskuuta 1998) - Muistutus 
(KOM(1998) 124 lopullinen) 

 
Neuvoston 12.–13. joulukuuta 1997 esittämän pyynnön mukaisesti komissio esitti 4. maaliskuuta 
1998 ensimmäiset toimintaehdotuksensa Euroopan unionin ja Turkin välisten suhteiden lujittamiseksi. 
Ehdotukset liittyvät seuraaviin asioihin: 
 
* Ankaran sopimuksen tarjoamien mahdollisuuksien kehittäminen 
* tulliliiton syventäminen  
* rahoitusyhteistyön toteuttaminen 
* lainsäädäntöjen lähentäminen ja yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

ja 
* osallistuminen Luxemburgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 19 ja 21 kohdan 

mukaisesti tiettyihin ohjelmiin ja järjestöihin, mistä päätetään tapauskohtaisesti. 
 
Komission esittämät ehdotukset osoittavat, että Euroopan unioni haluaa panna täytäntöön strategian 
Turkin valmistelemiseksi jäsenyyteen. 
 
Komissio mainitsee asiakirjassa ensisijaiset yhteistyöalat, jotka ovat teollisuus, investoinnit, maatalous 
ja tulliliiton toiminnan parantaminen. 
 
Rahoitusyhteistyön täytäntöönpano on osa Luxemburgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
ehdottamaa strategiaa, ja tästä syystä komission mielestä on tärkeää, että neuvosto hyväksyy 
mahdollisimman pian Turkkia koskevista erityistoimista annettavan varainhoitoasetuksen, jonka avulla 
on mahdollista panna täytäntöön kokonaisvaltainen ja johdonmukainen strategia Turkin hyväksi. 
 
Lisäksi eräät alat, kuten palvelujen vapaa liikkuminen, eivät sisälly ehdotuksiin, mikä johtuu 
turkkilaisten lähteiden mukaan Saksan vastustuksesta, johon myös Ranska ja Itävalta ovat yhtyneet. 
 
Cardiffissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto ilmaisi 15. kesäkuuta 1998 tyytyväisyytensä Turkin 
valmistelemista jäsenyyteen koskeviin komission ehdotuksiin, ja se "kehottaa komissiota soveltamaan 
strategiaa, jota voidaan täydentää myöhemmin, ja ottamaan huomioon Turkin ajatukset". Lisäksi se 
panee merkille "komission aikomuksen miettiä keinoja pönkittää eurooppalaisen strategian 
täytäntöönpanoa sekä esittää asiaan liittyviä asianmukaisia ehdotuksia". 
 
– Turkin kanta 
 
Turkin hallitus on myös ilmaissut halunsa käynnistää vuoropuhelu uudestaan toimittamalla neuvostolle 
ja Euroopan komissiolle 23. heinäkuuta 1998 asiakirjan, jossa määritellään Turkin kanta suhteisiin, 
joita Turkki haluaa luoda EU:hun. Asiakirjassa, joka on vastaus komission ehdotuksiin, vastataan 
Cardiffissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämään kutsuun. 
 
Asiakirjan alkuhuomautuksessa muistutetaan, että EU:n ja Turkin väliset suhteet perustuvat vuonna 
1963 tehtyyn Ankaran sopimukseen, jossa suunniteltiin sellaista assosiaatiota, jonka lopullisena 
tavoitteena olisi jäsenvaltion asema (sopimuksen 28 artikla). Lisäksi on täsmennetty, että "tulliliiton 
voimaantulon myötä 31. joulukuuta 1995 assosiaation viimeinen vaihe on saavutettu". Asiakirjassa 
muistutetaan vielä, että Turkki jätettiin muita jäsenvaltioehdokkaita koskevan liittymisstrategian 
ulkopuolelle (Luxemburgin huippukokous) ja että huolimatta "tietystä myönteisestä kehityksestä" 
Cardiffissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto ei onnistunut lopettamaan tätä "syrjintää". Turkin 
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viranomaisten mukaan assosiaationeuvoston olisi suunniteltava liittymistä koskeva strategia ja 
edettävä Euroopan komission jo laatimaa ohjelmaa pidemmälle (Turkin viranomaisten mukaan 
kyseinen ohjelma on vain perusta, joka ei sisällä mitään sellaista, joka ei jo sisältyisi Ankaran 
sopimukseen). 
 
Asiakirjassa esitetään seuraavia asioita koskevia Turkin ehdotuksia: tulliliiton toiminta, maatalous, 
palvelujen vapaa tarjonta ja sijoittautumisoikeus, pääomaliikkeiden vapauttaminen ja 
talouspolitiikkojen yhdenmukaistaminen, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja niin edelleen. Asiakirjassa 
esitetään myös yhteenveto suunnitellusta rahoitusyhteistyöstä (ministerineuvoston julistus 
6. maaliskuuta 1995), jota "ei ole pantu täytäntöön moitteettomasti yhden jäsenvaltion ja Euroopan 
parlamentin kielteisen asenteen takia". 
 
Turkki pyytää, että EU tukee keskeytyksettä Turkin pyrkimyksiä osallistua Euroopan yhdentymiseen, 
(erityisesti lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevia pyrkimyksiä) ja muistuttaa, että Turkin ja 
EU:n välinen kauppatase on EU:lle ylijäämäinen. 
 
Turkki odottaa EU:lta uutta rahoitusyhteistyöohjelmaa (375 miljoonan ecun ohjelmaa pidetään 
varojen vapauttamisesta huolimatta riittämättömänä) mutta myös osapuolten välisten tehokkaiden 
vuoropuhelumekanismien käyttöönottoa. 
 
Strategia ei nimittäin sisällä mitään uutta verrattuna nykyisiin välineisiin, eikä sillä Turkin 
viranomaisten mielestä korvata jäsenvaltioehdokkaan asemaa. 
 
– Euroopan parlamentti antoi 4. joulukuuta 1998 Swobodan kertomuksen EU:n uudesta Turkkia 
koskevasta strategiasta. Kertomuksessa kehotetaan Turkkia tekemään konkreettisia ehdotuksia, joihin 
liittyy sitova aikataulu, seuraavista aiheista: kurdiongelman ratkaiseminen, Kyproksen ongelman 
ratkaiseminen, sotilashallinnon demokraattisen valvonnan lujittaminen, Leyla Zanan (jolle myönnettiin 
Euroopan parlamentin Saharov-palkinto) ja muiden poliittisten vankien vapauttaminen, 
terrorisminvastaisen lainsäädännön kumoaminen sekä poikkeustilan kumoaminen. 
 
Parlamentti korostaa, että jotta Turkki voisi täyttää Kööpenhaminan kriteerit, jotka koskevat 
suunnitelmaa Turkin liittymiseksi EU:hun, kurdikysymyksen ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeää. 
 
d) Rahoitustuen vapauttaminen 
 
Luxemburgin yleisten asioiden neuvosto pyysi 5. ja 6. lokakuuta 1998, että tehtäisiin 
rahoituspöytäkirjaan liittyvien varojen vapauttamista koskevia ehdotuksia, ja ilmaisi halunsa 
kokoontua seuraavaan assosiaationeuvostoon yhdessä Turkin kanssa. 
 
Komissio hyväksyi 21. lokakuuta neuvoston ehdotukset Turkille myönnetyn EU:n rahoitusavun 
vapauttamisesta, jonka Kreikka oli siihen asti estänyt veto-oikeudellaan. Uusien ehdotusten 
tarkoituksena ei ole, kuten 1995 tehdyn ehdotuksen, EU:N ja Turkin välisen tulliliiton rahoitusta 
koskevan osan täytäntöönpano, vaan kehittää uusi Turkkia koskeva eurooppalainen strategia, jota 
komissio ehdotti viime maaliskuussa ja johon Cardiffissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui 
kesäkuussa myönteisesti. 
 
Kyse on todellakin rahoitustuen maksamisen uudelleen aloittamisesta. Komissio on nimittäin jakanut 
hankkeen kahteen asetukseen ja näin olen kahteen instrumenttiin: 
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* ensimmäinen asetus koskee tulliliittoa, ja sen täytäntöönpanoon varatut määrärahat ovat 
15 miljoonaa ecua kolmeksi vuodeksi (1999, 2000 ja 2001). Koska asetuksen oikeusperusta on 
235 artikla, neuvoston yksimielisyys on välttämätöntä määrärahojen vapauttamiseksi; kyse on 
kuitenkin vain 5 miljoonasta ecusta vuodessa. Rahat käytettäisiin Turkin auttamiseksi 
lähentämään lainsäädäntöään EU:n lainsäädäntöä vastaavaksi sekä tukemaan Turkin liittymistä 
eurooppalaiseen alkuperäsääntöjärjestelmään ja osallistumista passitusta koskevaan sääntelyyn ja 
niin edelleen; asetuksen täytäntöönpano edellyttää Euroopan parlamentin kuulemista; 

 
* toinen asetus koskee Turkin taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen edistämistä, ja sen 

täytäntöönpanoon varatut määrärahat ovat 135 miljoonaa ecua samoin kolmeksi vuodeksi. 
Koska kyse on kehitystuesta ja koska komissio pitää Turkkia kehitysmaana, se valitsi sellaisen 
oikeusperustan, jonka avulla päätökset voidaan tehdä määräenemmistöllä. Tuen kohteena ovat 
erityisesti ympäristöalan, energia-alan, televiestinnän ja liikenteen infrastruktuurit, yhteistyö 
terveydensuojelun alalla sekä kaikenlainen yhteistyö demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien 
ja vähemmistöjen suojelun edistämiseksi. 

 
 Tämän asetuksen osalta sovelletaan yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. 
 
Kreikan viranomaiset reagoivat voimakkaasti tähän komission aloitteeseen (katso Agence Europe, 22. 
lokakuuta 1998). 
 
Euroopan parlamentti antoi 2. joulukuuta 1999 kaksi kertomusta komission kahdesta asetuksesta 
(Morillonin kertomus). 
 
Kertomuksissa, joihin Euroopan parlamentti teki tarkistuksia muistutettuaan, että Luxemburgissa 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti Turkin kelpoisuuden "jäseneksi samoin perustein kuin muut 
hakijavaltiot", korostetaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisten käytäntöjen 
edistämisen merkitystä sekä kansalaisyhteiskunnan prosessiin osallistumisen merkitystä. 
 
Kertomuksissa esitetään toivomus, että ennen suunniteltujen toimien täytäntöönpanoa komissio laatii 
luettelon ensisijaisista toimista. Kertomuksissa täsmennetään, että jos (erityisesti demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin tai vähemmistöjen suojeluun liittyvien) hankkeiden ja toimien täytäntöönpanossa on 
esteitä, neuvosto voi tehdä päätöksen määräenemmistöllä komission tai parlamentin ehdotuksesta ja 
päättää kaiken yhteistyön keskeyttämisestä. 
 
Turkin taloudellista ja sosiaalista kehittämistä koskevien toimien täytäntöönpanon osalta Euroopan 
parlamentti korostaa, että sen lisäksi, että Turkkia on tuettava sen ponnisteluissa taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi, sitä on myös tuettava ponnisteluissa poliittisen kehityksen 
edistämiseksi. Olisi myös toteutettava hankkeita vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelun sekä 
niiden kulttuuri-identiteetin tunnustamisen takaamiseksi sekä tuettava aloitteita 
kuolemanrangaistuksen kumoamiseksi. Sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen Turkissa sekä Turkin ja 
Euroopan unionin välillä on myös toivottavaa. 
 
Turkin ottaminen mukaan Sokrates- ja Nuorten Eurooppa -ohjelmaan 
 
Parlamentti hyväksyi 28. lokakuuta 1999 toisessa käsittelyssä Giuseppe Garganin kertomuksen 
Turkin ottamisesta mukaan Sokrates- ja Nuorten Eurooppa III -ohjelmaan. 
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Samoihin aikoihin, 15. joulukuuta 1999, hyväksyttiin Doris Packin kertomus uusista nuorisoalaa 
koskevista ohjelmista, jotka on tarkoitus käynnistää vuonna 2000. Ohjelmiin voivat osallistua unionin 
ulkopuoliset maat (10 artikla) ja muun muassa Turkki, "asianomaisen maan kanssa sovittavia 
menettelyjä noudattaen". 
 
e) Komission kertomukset Turkin edistymisestä jäsenyysvalmisteluissa ja 

jäsenvaltioehdokkaan aseman myöntämisestä 
 
– Joulukuun 1998 lopulla komissio esitti assosiaatiosopimuksen 28 artiklan perusteella laaditun 
ensimmäisen kertomuksen. Kertomuksessa todetaan, että Turkin poliittisessa järjestelmässä on eräitä 
puutteita, jotka koskevat erityisesti sotilaiden asemaa politiikassa, vähemmistöjen suojelua ja 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Talouden osalta kertomuksessa korostetaan yksityisen sektorin 
vireyttä mutta huomautetaan myös, että Turkin taloudessa on vielä liikaa makrotaloudellista 
epävakautta ja valtiojohtoisuutta, erityisesti pankkialalla. Komissio vakuuttaa, että ainoastaan Turkki 
voi parantaa tilannetta demokratian lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien 
puolustamisen alalla. 
 
– Komissio esitti 13. lokakuuta 1999 toisen määräaikaiskertomuksen Turkin edistymisestä 

jäsenyysvalmisteluissa (Helsingissä kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa varten). 
 
Kertomuksessa noudatetaan samaa metodologiaa kuin edellisessä kertomuksessa ja kohdellaan 
tasapuolisesti kaikkia jäsenvaltioehdokkaita. 
 
Päätelmissä korostetaan vakavia puutteita, erityisesti Kööpenhaminassa asetettujen poliittisten 
kriteerien osalta, Turkin tarvetta saavuttaa makrotaloudellinen vakaus sekä jatkaa rakenneuudistuksia 
ja oikeudellisia uudistuksia koskevia ohjelmia. 
 
Tästä syystä on ymmärrettävää, että tästä arvostelusta huolimatta Euroopan poliittisella kentällä ei 
vallitse yksimielisyyttä jäsenvaltioehdokkaan aseman myöntämisestä. 
 
Turkin on – kuten muutkin jäsenvaltioehdokkaat ovat tehneet – esitettävä kansallinen ohjelma 
yhteisön säännöstön käyttöön ottamiseksi, sopivalla hetkellä heti kun neuvotteluista on päätetty. 
Turkkiin sovelletaan samaa menettelyä kuin muihinkin maihin, myös rahoitustukien osalta. 
 
 

*   *   * 
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