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Laajentumista käsittelevän Euroopan parlamentin sihteeristön erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esitellä järjestelmällisessä ja tiivistetyssä muodossa unionin 
laajentumisesta käytävän keskustelun eri näkökohtien nykytilaa sekä jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja Euroopan unionin toimielinten hyväksymiä kantoja. Katsauksia 
päivitetään sitä mukaa kuin neuvotteluissa edistytään. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset: 
 
Numero Otsikko        PE-numero Päiväys Kielet 
 
1  Kypros ja Euroopan unionin jäsenyys   167.284/korj.5  21.10.99 Kaikki 
2  Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen   167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki 
3 Romania ja Euroopan unionin laajentuminen  167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki 
4  Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen  167.335/korj.3 18.10.99 Kaikki 
5  Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin   167.350/korj.3 01.07.99 Kaikki 
6  Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen  167.392/korj.3 11.10.99 Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin   167.407/korj.2 17.06.99 Kaikki 
8  Viro ja Euroopan unionin laajentuminen   167.409/korj.2 18.11.99 Kaikki 
9  Slovenia ja Euroopan unionin laajentuminen  167.531/korj.2 11.11.99 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 Euroopan unionin laajentuminen   167.587/korj.3 25.10.99 Kaikki 
13  Slovakia ja Euroopan unionin laajentuminen  167.609/korj.2 20.08.99 Kaikki 
14  Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen   167.734/korj.2  25.10.99 Kaikki 
15 Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat   167.299/korj.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite  167.614/korj.6 13.10.99 EN 
23  Euroopan unionin laajentumisen oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Euroopan unionin 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  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 kalastus   167.799  12.10.98 Kaikki 
30  Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Otsikko       PE-nro Päiväys Kielet 
 
31  Turvallisuus- ja 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  Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.962/korj.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi   168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Euroopan unionin laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet 168.062/korj.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin laajentumisprosessissa 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset näkökohdat 168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaissa 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Yleinen mielipide laajentumisesta jäsenvaltioissa ja hakijamaissa 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Venäläinen vähemmistö Baltian maissa ja EU:n laajentuminen 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiapolitiikka ja EU:n laajentuminen   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Liikennepolitiikka ja EU:n laajentuminen   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45  Kansalliset parlamentit ja laajentuminen   168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen:  
       E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh. (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027  
       Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh. (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 
             Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Strasbourg, IP2 447, puh. (33 3) 8817-4408 / faksi: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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I. YHTEENVETO 
 
Viron edistyminen jatkuu tasaisena samalla kun sen liittymisneuvottelut EU:n kanssa jatkuvat. 
Neuvottelut kaikista 31 luvusta on tarkoitus aloittaa Portugalin puheenjohtajakauden loppuun 
mennessä.  
 
Viron paikallisvaalit vahvistivat yleisesti valtiollisten vaalien perusteella nähtävissä olleen 
suuntauksen. Keskustapuolue sai eniten paikkoja, mutta sillä oli vaikeuksia löytää liittolaisia. 
Riigikogussa oppositio esti parlamentin työn omaisuuden palauttamista koskevan lakiehdotuksen 
yhteydessä. Tämä päättyi vasta kun oli päästy sopimukseen lakiehdotuksen käsittelyn 
lykkäämisestä. Kielilain muutokset käsitellään todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna. 
  
 
II. POLIITTINEN TILANNE 
 
a) Katsaus historiaan 
 
Viron historia on valloitusten historiaa. Maa on ollut eri aikoina useimpien naapurivaltioidensa 
alaisuudessa. Se kuului 1200-luvun lopulta lähtien saksalaisen Kalpaveljesten ritarikunnan 
hallitsemiin alueisiin. Venäjän tsaarin Iivana IV:n (Iivana Julman) hyökkäys vuonna 1558 horjutti 
alueen oloja ja johti Viron liittämiseen Ruotsiin. Vasta tsaari Pietari I:n (Pietari Suuren) voitettua 
Ruotsin vuonna 1721 Virosta tuli Uudenkaupungin rauhassa osa Venäjän valtakuntaa. 1800-
luvulla lisääntynyt kaupungistuminen pakotti jäljellä olleen saksalaisen ylimystön lähtemään 
pääkaupungista Tallinnasta, ja Viroon syntyi oma kansallinen identiteetti. 
 
Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen Viro oli ensin Saksan miehittämä, ja sen jälkeen 
Viron oli käytävä vapaussota bolsevikkeja vastaan ja Virosta tuli itsenäinen Neuvosto-Venäjän 
kanssa vuonna 1920 allekirjoitetulla Tarton rauhansopimuksella. Seurasi lyhyt liberaalin 
demokratian kausi, joka päättyi vuonna 1934, kun pääministeri Konstantin Päts siirsi maan 
autoritaariseen hallintojärjestelmään verettömällä vallankaappauksella. Vuonna 1940 Viro 
pakotettiin liittymään Neuvostoliittoon, mikä toteutui tosiasiassa Saksan suostumuksella 
elokuussa 1939 solmitulla salaisella Molotov-Ribbentrop-sopimuksella. Sen jälkeen järjestettiin 
ohjaillut vaalit, joiden pohjalta muodostettu parlamentti julisti Viron 6. elokuuta yhdeksi 
neuvostotasavallaksi.  Saksalaiset joukot pitivät Moskovaan edetessään Viroa hallussaan 
heinäkuusta 1941 lähtien, mutta Neuvostoliitto sai tasavallan uudelleen valvontaansa elokuussa 
1944. Yhteiskunta, elinkeinot ja perusrakenteet teollistettiin nopeasti, ja sekä teollisuus että 
maatalous mukautettiin Neuvostoliiton suunnitelmatalouteen. Poliittisen opposition toiminta 
tukahdutettiin ja kaikki valtion ja hallinnon rakenteet jäivät Viron kommunistipuolueen 
valvontaan.  
 



 8 PE 167.409/rév.3 

Poliittinen ilmapiiri muuttui suvaitsevammaksi 1980-luvun loppupuolella, kun silloinen 
Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov pyrki uudistamaan keskusjohtoista 
suunnitelmataloutta perestroika- ja glasnost-politiikan avulla. Virossa syntyi itsenäisyyttä 
kannattavia ryhmiä. Näitä olivat etenkin Viron kansanrintama ja radikaali Viron kansallinen 
itsenäisyyspuolue. Jopa Viron kommunistipuolue muutti linjaansa. Viron korkein neuvosto julisti 
16. marraskuuta 1988 Viron riippumattomaksi valtioksi ja vetosi helmikuussa 1990 
Neuvostoliittoon esittäen neuvotteluja, joiden tavoitteena oli varmistaa Viron itsenäistyminen 
Neuvostoliitosta. Maaliskuussa 1990 pidettyjen vaalien jälkeen hallitusvalta siirtyi Viron 
kansanrintamalle ja muille kansallismielisille ryhmille. Viro julistautui itsenäiseksi 20. elokuuta 
1991 Moskovassa järjestetyn, Gorbatshovia vastaan suunnatun epäonnistuneen vallankaappauksen 
jälkeen, ja Neuvostoliitto tunnusti Viron itsenäisyyden 6. syyskuuta 1991.  
 
b) Instituutiot 
 
Seurasi kahden vuoden siirtymävaihe, jonka aikana Virossa palautettiin voimaan sotienvälisen ajan 
perustuslaki. Uusi perustuslaki hyväksyttiin kansanäänestyksessä 28. kesäkuuta 1992. Sen 
mukaan maassa on 101-paikkainen yksikamarinen parlamentti, Riigikogu, jonka jäsenet valitaan 
suhteellisilla vaaleilla. Puolueilla on 5 prosentin äänikynnys, jonka ylittämiseksi ne voivat solmia 
vaaliliittoja, ja parlamentin jäsenet voivat esiintyä myös sitoutumattomina. Toimeenpanovalta on 
valtioneuvostolla, joka koostuu hallituspuoluetta tai -puolueita edustavista parlamentin jäsenistä.  
 
Valtionpäämies on presidentti. Hänen asemansa on suureksi osaksi seremoniallinen, mutta siihen 
sisältyy valtaoikeuksia, kuten oikeus nimittää pääministeri, oikeus palauttaa lait parlamentin 
uudelleenkäsittelyyn (so. oikeus viivyttää lakien täytäntöönpanoa) ja oikeus julistaa poikkeustila. 
Presidentin valitsee Riigikogu salaisella lippuäänestyksellä viiden vuoden toimikaudeksi, ja 
presidentti voidaan valita korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi. Nykyinen presidentti Lennart Meri 
valittiin uudelleen syyskuussa 1996.  
 
Oikeuslaitos on riippumaton, ja sen tehtävät on määritelty perustuslaissa. Paikallistason 
oikeudenkäytöstä huolehtivat alueelliset tuomioistuimet. Ylin tuomioistuin on Viron korkein 
oikeus. Jotta oikeuslaitoksen asema ja toiminta voidaan nostaa tasolle, jota Euroopan komissio 
vaati heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, tarvitaan lisää resursseja ja parempaa vastuun 
jakoa. Komissio ei kyseenalaistanut lausunnossaan järjestelmän eheyttä, mutta lausui "merkittäviä 
epäilyjä" Viron valmiudesta toteuttaa EU:n lainsäädäntöä.  
 
Virossa pidettiin vaalit viimeksi 7. maaliskuuta 1999. Keskustapuolue, jonka johdossa on entinen 
pääministeri Edgar Savisaar, sai eniten paikkoja, mutta kolmesta muusta puolueesta – 
Reformipuolueesta, Maltillisten puolueesta ja Isänmaanliitosta – koostuva keskustaoikeiston 
yhteenliittymä sai enemmistön. Uusi pääministeri on Isänmaanliittoa edustava Mart Laar. Tulokset 
olivat seuraavat: 
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Puolue   % äänistä Paikkoja 

Kokoomuspuolue 7,58 7 
Keskustapuolue 23,41 28 
Isänmaanliitto 16,09 18 
Reformipuolue 15,92 18 
Maltillisten puolue 15,21 17 
Viron maakansan puolue 7,27 7 
Yhdistynyt kansanpuolue 6,13 6 
Muut 8,39 - 

 
c) Viimeaikainen kehitys 
 
i) Paikallisvaalit 
Kuten tavallista, vaaliliitot menestyivät lokakuun paikallisvaaleissa yksittäisiä puolueita paremmin. 
Vaaleihin osallistuneista 11 puolueesta Keskustapuolue sai eniten paikkoja, mutta se ei kyennyt 
löytämään kumppaneita, joiden kanssa se olisi voinut muodostaa toimivan enemmistön. Tuloksena 
oli, että Isänmaanliiton, Maltillisten puolueen ja Reformipuolueen kokoomushallitus sai haltuunsa 
13 valtuustoa kaikkiaan 15 valtuustosta. Äänestysprosentti 49,4 oli vaatimaton, kun se edellisissä 
paikallisvaaleissa vuonna 1996 oli 50,9. Toisin kuin valtiollisissa vaaleissa myös muut kuin Viron 
kansalaiset saivat äänestää, ja kaksi venäläismielistä vaaliliittoa, Kansan valinta ja Kansan 
luottamus, asettui ehdolle. Toisin kuin valtiollisissa vaaleissa puolueet saivat myös muodostaa 
vaaliliittoja.  
 
Kaikkein ristiriitaisin tulos syntyi aikaisemmin Keskustapuolueen hallitsemassa pääkaupungissa. 
Keskustalaiset saivat 21 paikkaa, Isänmaanliitto 14, Reformipuolue 10, venäläismieliset Kansan 
valinta 9 ja Kansan luottamus 4 sekä Kokoomuspuolue 2 paikkaa. Keskustalaiset sen enempää 
kuin hallituspuolueetkaan, joiden yhteispaikkamääräksi tuli 28, eivät saaneet enemmistöä 
64-paikkaiseen valtuustoon. Hallituspuolueet allekirjoittivat sopimuksen Kansan luottamuksen ja 
yhden sitoutumattoman ryhmän kanssa saavuttaakseen toimivan enemmistön. Sopimuksen 
keskeisenä osana on kaupungissa vallitsevan korruption vastainen taistelu.  
 
Hallitussopimuksessa pormestarin paikka varattiin Isänmaanliitolle. Sen ehdokas, sisäministeri Juri 
Mois, ei onnistunut voittamaan ensimmäisellä äänestyskierroksella, mutta voitti välittömästi 
järjestetyllä toisella kierroksella. Keskustapuolueen mielestä tämä oli lainvastaista, ja se on 
vedonnut tuomioistuimiin saadakseen nimityksen peruutetuksi. Juri Mois luopui sisäministerin 
tehtävistään, ja sittemmin hänen tilalleen on tullut Isänmaanliiton jäsen ja Viljandin varapormestari 
Tarmo Loodus.  
 
ii) Riigikogun lukkiutunut tilanne 
 
Riigikogun kaikkien puolueryhmien edustajat tekivät sopimuksen omaisuuden palauttamista 
koskevan lakiehdotuksen käsittelyn pysäyttämisestä. Siten saatiin selvitetyksi lukkiutunut tilanne, 
joka oli vaivannut parlamenttia viikkojen ajan. Parlamentin työn jatkamisesta päästiin 
yhteisymmärrykseen, mutta jo kaksi käsittelyä läpäisseen lakiehdotuksen käsittelyä jatketaan 
myöhemmin.  
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Riigikogun työ oli käytännössä pysähdyksissä 16. helmikuuta lähtien, jolloin oppositio aloitti 
parlamentin työn jarruttamisen. Opposition tarkoituksena oli estää muutosten hyväksyminen 
lakiin, joka koski saksalaisille emigranteille palautettavaa ja korvattavaa omaisuutta. Opposition 
viivytystaktiikan vuoksi tätä seuraavan viikon aikana Riigikogussa ei voitu käsitellä ainoatakaan 
sen esityslistalla olleista 19 lakiehdotuksesta. Niihin kuului ehdotus asevelvollisuuslain 
muuttamisesta, jonka oli odotettu tulevan hyväksytyksi ennen itsenäisyyspäivää.  
 
Omaisuuden palauttamista koskeva lakiehdotus koskee noin 200 henkilöä, jotka olivat muuttaneet 
Saksaan vuonna 1941. Oppositio väitti, että näillä henkilöillä ei ole oikeutta esittää omaisuutta. 
koskevia vaatimuksia, koska he olivat jo aikoinaan saaneet korvausta Saksan hallitukselta. 
Samanaikaisesti helmikuussa valtionsyyttäjä käynnisti rikosoikeudenkäynnin, koska Tallinnan 
kaupunginhallitus oli palauttanut omaisuutta Saksasta palanneille henkilöille, ja tämän väitettiin 
olevan laitonta. Omaisuuden palauttamisesta tai korvaamisesta palanneille on säädettävä maiden 
kesken, mutta Viron ja Saksan välillä ei ole vielä allekirjoitettu sopimusta.  
 
iii) Suorat presidentinvaalit 
 
Yritys ottaa käyttöön suorat presidentinvaalit hylättiin parlamentissa (Riigikogussa), joka nykyään 
valitsee maan presidentin; 44 äänesti vastaan ja 36 puolesta. Perustuslain muuttamiseen tähtäävän 
lakiehdotuksen alullepanijana oli Keskustapuolue, jonka kunnianhimoinen johtaja Edgar Savisaar 
on eräs presidentin tehtävien päätavoittelijoista. Maltilliset, joiden johtaja Andres Tarrand myös 
tavoittelee pääsyä presidentiksi, ovat tukeneet muutosta. Molemmat puolueet kampanjoivat sen 
puolesta – ja oman ehdokkaansa puolesta seuraavaksi presidentiksi – lokakuun paikallisvaaleissa. 
Viimeisen mielipidekyselyn mukaan 71 % vastanneista kannatti suoria vaaleja. Tarrandia kannatti 
17 % ja Savisaarta 15 %. Maltillisten hallituskumppanit kuitenkin vastustivat muutosta ja 
perustelivat sitä keskusteluissa sillä, että perustuslakia ei pitäisi muuttaa yksittäisten tarpeiden 
mukaan. Parlamentti hylkäsi myös ehdotuksen asian viemisestä kansanäänestykseen.  
 
iv) Kielilaki 
 
Kielilain saattamiseksi Euroopan unionin suositusten mukaiseksi on jo käynnistetty alustava työ, mutta 
tätä nykyä Virossa suunnitellaan vain eräiden nykyisten asetusten lieventämistä. 
 
Ulkoasiainministeriön ja valtionkanslian edustajat sekä parlamentin jäsen Mart Nutt tapasivat 
kansallisuuskysymyksistä vastaavan ministerin Katrin Saksin ja keskustelivat kielilain 
muuttamisesta. Jos kielilakia on muutettava, muutokset eivät olisi suuria, sanoi parlamentin 
Eurooppa-asioiden valiokuntaan kuuluva parlamentin jäsen Nutt. Samassa yhteydessä vertailtaisiin 
keskenään Viron ja Latvian kielilakeja. Asetettiin työryhmä, jonka on määrä tehdä 
ratkaisuehdotuksensa ennen pääsiäistä.  
 
Ulkoasiainministeriö korosti myös sitä, että Viron kielilakia on muutettava. "Kielilaki, samoin kuin 
muutkaan lait, ei saa olla ristiriidassa EU:n säännöstön kanssa. Tähän pääsemiseksi eräät nykyiset 
kyseenalaiset kohdat on poistettava", sanoi ulkoministeriön lehdistösihteeri Taavi Toom. Euroopan 
komission arvostelu johtui ennen kaikkea huolesta, että kielilain vaatimukset rajoittaisivat EU:n 
kansalaisten mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa Virossa.  
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EU on nimennyt yhdeksi liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin tärkeimmäksi tavoitteeksi Viron 
kielilainsäädännön saattamisen unionin vaatimusten mukaiseksi. Kielilain täytäntöönpanoa koskevalla 
säädöksellä, joka annettiin 27. heinäkuuta 1999, viron kielen taitoa koskevat vaatimukset saatettiin 
koskemaan toistaiseksi vain julkisen sektorin työntekijöitä.   
 
 
III. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
a) Yhteenveto 
 
Viro on uudelleenitsenäistyttyään vuonna 1991 noudattanut johdonmukaisesti 
markkinajohtoisuutta ja vakautta korostavaa talous- ja finanssipolitiikkaa.  Siihen kuuluu avoin, 
tullittomuuteen perustuva kauppapolitiikka, vaihtotaseeseen ja pääomataseeseen vaikuttavien 
transaktioiden täydellinen sääntelemättömyys, valuuttakomiteajärjestelmä, jossa kruunun (EKK) 
vaihtokurssi on sidottu Saksan markkaan, sekä tehokas yksityistämisohjelma, jonka tuloksena 
käytännöllisesti katsoen kaikki valtion omistamat yritykset ovat siirtyneet yksityisomistukseen. 
Varovaisella finanssipolitiikalla ja vahvalla sitoutumisella rakenneuudistukseen luotiin olosuhteet, 
joissa tuotannon kasvu elpyi varhain – vuoden 1995 alusta lähtien – ja inflaatio kääntyi laskuun. 
Vuonna 1999 BKT supistui jonkin verran pääasiassa Venäjän talouskriisin vuoksi, mutta kasvun 
odotetaan jatkuvan vuosina 2000 ja 2001.  
 
b) Nykyinen tilanne 
 
Vuoden 1999 budjetti, jonka vajaus vuoden lopussa oli noin 3,2 % BKT:sta, merkitsi 
suunnanmuutosta Viron perinteisesti varovaiseen finanssipolitiikkaan. Eräänä syynä oli vaikeus 
ennustaa Venäjän kriisin vaikutuksen voimakkuutta Viron talouteen. Vajeeseen vaikuttivat 
kuitenkin myös edellisen hallituksen populistiset toimenpiteet ja epärealistiset oletukset 
maaliskuun 1999 parlamenttivaalien alla. Vuoden 2000 budjetti perustuu realistisempiin 
oletuksiin, mutta hallitus ottaa suuren riskin poistaessaan vuoden 2000 puolivälissä yhtiöveron 
uudelleen sijoitetuilta voitoilta. Sen kyky korvata menetetyt yhtiöverotulot riippuu talouden 
elpymisestä, jolloin henkilöverotuksesta saatavat tulot kasvaisivat, kaupan elpymisestä, jolloin 
tulleista saatavat tulot lisääntyisivät, ja luottamuksesta kulutusverotuksen kasvuun, joka 
puolestaan on yhteydessä hyvinvoinnin lisääntymiseen.  
 
i) Kehitysennuste 
 
Vuoden 1999 talouskehitys osoittautui pettymykseksi, mutta nyt talouden kasvun odotetaan 
jatkuvan vakaana, BKT:n kasvun ennustetaan olevan 4 % vuonna 2000 ja 5 % vuonna 2001. 
Taantuma näyttää saavuttaneen pohjansa vuoden 1999 puoliväliin mennessä, ja reaalisen BKT:n 
kasvu kolmannella neljänneksellä oli vuositasolla 0,2 %. Siitä huolimatta vuoden 1999 reaalisen 
BKT:n arvioidaan supistuneen 0,5 %. Elpymiseen vaikuttavat vähittäiskauppa, liikenne ja 
tietoliikenne sekä teollisuus. Viron BKT:n tärkeimmän osatekijän, tukku- ja vähittäiskaupan 
4,5 prosentin kasvu vuositasolla kolmannella neljänneksellä osoittaa, että kulutuskysyntä on 
elpynyt. Toiseksi tärkeimmän osatekijän, liikenteen ja tietoliikenteen kasvu kolmannella 
neljänneksellä oli vuositasolla 6,8 %. Kolmanneksi tärkein osatekijä, teollisuus, alkoi elpyä syys-
lokakuussa. Vieläpä taantumassa olleella rakennusalalla, jolla talousodotukset näkyvät herkästi, 
on tuotannon laskun todettu vähintäänkin pysähtyneen.  
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ii) Maatalous 
 
Toisin kuin muilla talouden sektoreilla, maataloudessa alamäen odotetaan jatkuvan. Eräitä tulleja 
lukuun ottamatta nykyinen hallitus ei ole osoittanut haluavansa antaa maataloudelle 
erityiskohtelua. Hallitus on myöntänyt, että maataloustuotanto on laskenut Virossa enemmän kuin 
muualla Keski- ja Itä-Euroopassa. Virossa tuki maataloudelle on OECD-maiden alhaisin. Vuoden 
1999 puoliväliin mennessä maatalouden osuus BKT:sta oli supistunut jo 3 prosenttiin, kun se 
vuonna 1988 oli ollut 17 %. Maan väestöstä noin kaksi kolmasosaa asuu kaupungeissa, eikä 
maatalous itsessään myöskään saa osakseen sellaista yleistä kannatusta kuin muualla Itä-
Euroopassa. Tämä kertoo sen, että tulevaisuudessa ainoat merkittävät sijoitukset maatalousalalle 
tulevat EU:n liittymisvalmisteluihin tarkoitetuista varoista.  
 
iii) Kauppataseen vaje 
 
Talouden elpyessä vuosina 2000–2001 kauppataseen vajeen odotetaan kasvavan, koska 
investointihyödykkeiden, kuten koneiden, tuonti lisääntyy nykyaikaistumaan pyrkivän 
siirtymätalouden  tarpeiden tyydyttämiseksi. Myös suorat ulkomaiset sijoitukset lisäävät 
tulevaisuudessa kokonaistuontia. Venäjän talouden ennustetaan elpyvän, minkä myös odotetaan 
lisäävän joidenkin alojen, erityisesti elintarvikkeiden, vientiä. Viennin lisääntymisen ei kuitenkaan 
uskota toipuvan samalle tasolle kuin ennen vuoden 1998 elokuuta, koska rupla on nyt paljon 
heikompi Viron kruunuun nähden. Venäjälle suuntautuvan viennin suurin este on kaksinkertainen 
tuontitulli, jota sovelletaan Virosta tuotaviin tuotteisiin. Nähtäväksi jää, pakottaako Viron 
äskettäinen WTO:hon liittyminen Venäjän luopumaan näistä rangaistustulleista.  
 
 
Kehitysennusteen yhteenveto (EIU) 
(% muutos prosentteina vuodessa ellei muuta ole ilmoitettu) 
 1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c) 
Reaalisen BKT:n kasvu 4,0 -0,5 4,0 5,0 
Kiinteät bruttoinvestoinnit 8,1 -10,0 5,0 7,0 
Kuluttajahintainflaatio (keskim.) 8,2 3,4 3,5 5,3 
Tavaravienti fob (milj. USD) 2,690 2,531 3,013 3,622 
Tavaratuonti fob (milj. USD) -3,805 -3,385 -4,066 -4,907 
Maksutase (milj. USD) -478 -286 -372 -470 
Maksutase (prosenttia BKT:sta) -9,2 -5,3 -6,2 -7,0 
Teollisuustuotanto 4,0 -4,0 5,0 8,0 
 
(a) Toteutunut (b) EIU:n arvio (c) EIU:n ennuste  
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iv) Maataloustuotteiden kauppa EU:n kanssa 
 
Vuoden 1999 marraskuun lopulla Viron ja Euroopan komission välisten maataloustuotteita 
koskeneiden neuvottelujen kolmannella kierroksella komissio suostui poistamaan eräitä rajoituksia 
EU:hun myytäviltä Virosta peräisin olevilta tuotteilta. Tämä merkitsee kaikkien rajoitusten 
poistumista kahvin, eräiden mausteiden, sienten ja eräiden muiden tuotteiden osalta, joista 
nykyisin peritään 10 prosentin tuontitulli. Eräiden muiden, nykyisin kiintiösopimusten alaisten 
tuotteiden, kuten sianlihan, makkaroiden, siipikarjan, juuston ja omenien, tulleista ollaan 
luopumassa. EU puolestaan poistaa tuet, joita se soveltaa näiden tuotteiden vientiin. Venäjällä 
olleet tärkeimmät markkinat olivat romahtaneet, ja sen jälkeen vuoden 1999 alussa EU:sta virtasi 
Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille voimakkaasti tuettua ylijäämäsianlihaa. Tämä sai aikaan 
äärimmäistä suuttumusta paikallisissa maanviljelijöissä ja nostatti EU:n vastaista mielialaa koko 
alueella. EU on suostunut myös lisäämään Viron kiintiöitä eräiden tuotteiden osalta; näihin 
kuuluvat eräät meijerituotteet, hunaja, hapankaali, kaura ja marjat.  
 
c) WTO:n jäsenyys  
 
Vuoden 1999 lokakuussa Virosta tuli Maailman kauppajärjestön 135. jäsen. Viro oli kolmas 
WTO:hon liittynyt entiseen Neuvostoliittoon kuulunut maa – sitä ennen olivat jäseniksi tulleet 
Latvia ja Kirgisian tasavalta.  
 
Viro on WTO-sopimuksessaan suostunut rajoittamaan useimpien tuotteiden tuontitullit 
korkeintaan 10 prosenttiin ja useimpien maataloustuotteiden tullit 15–45 prosenttiin. Vuoteen 
2003 mennessä Viron on sallittava ulkomaisten yritysten kilpailu sekä matkapuhelinverkon että 
kiinteän puhelinverkon kautta tapahtuvassa kauko- ja ulkomaanviestinnässä. Sama koskee 
kilpailua rahoituspalveluissa, matkailupalveluissa sekä ympäristöön liittyvissä palveluissa. WTO-
jäsenyyden ensimmäisiä etuja saattaa olla, että Venäjän on luovuttava kaksinkertaisista 
rankaisutulleista, joita se perii Virosta tulevalta tuonnilta. Venäjä on ilmoittanut, että se ei sovella 
korkeita tulleja WTO:n jäseniin.  
 
d) Kauppakumppanit 
 
Vuonna 1998 samoin kuin sitä edeltävinäkin vuosina Viron suurin kauppakumppani oli Suomi, 
jonka osuus oli 23 % tuonnista ja 19 % viennistä. Venäjä säilyi tärkeänä (11 % viennistä ja 13 % 
tuonnista), mutta sen merkitys on vähentynyt maan rahatalouden kriisin vuoksi. Muita tärkeitä 
kauppakumppaneita olivat Saksa (11 % ja 6 %), Ruotsi (9 % ja 17 %), Japani ja USA 
(kummankin osuus tuonnista 5 %) sekä Latvia (9 % viennistä).  
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IV.  SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
a) Euroopan komissio 
 
Euroopan komissio julkaisi 13. lokakuuta 1999 toisen vuosittaisen kertomuksensa Viron 
edistymisestä liittymisvalmisteluissa. Sen päätelmissä komissio toteaa seuraavaa: "Viro täyttää 
Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointiperusteet. Viron kieltä taitamattomien 
politiikkaan ja talouselämään osallistumista rajoittavan kielilain hyväksyminen on kuitenkin 
kehityksen vastainen toimenpide, ja lakia olisikin muutettava. Komissio seuraa tarkasti lain 
täytäntöönpanoa voidakseen arvioida sen vaikutuksia. Myös korruption torjuntaan on 
kiinnitettävä huomiota.  
 
Viro on toimiva markkinatalous, jossa markkinavoimat toimivat täysimääräisesti. Viron pitäisi 
kyetä selviytymään unionin kilpailupaineista ja markkinavoimista keskipitkällä aikavälillä, 
edellyttäen, että se vie päätökseen vielä keskeneräiset tärkeät rakenneuudistukset.  
 
Talous on tasapainottunut. Aiemmin vallinnut huomattava ulkoinen epätasapaino on hallinnassa, 
ja ulkomaisen velan kasvu on pysähtynyt. Budjettivajeen jyrkkää kasvua on pienennetty korjaavin 
toimenpitein. Rahoitusalan rakenneuudistuksessa ja lujittamisessa on edistytty, ja ulkomaisten 
suorien sijoitusten määrä on pysynyt edelleen korkeana. EU:n talouden hidastumisesta huolimatta 
Viro on lisännyt edelleen vientiään unioniin.  
 
Viron pitäisi nyt keskittyä ensisijaisesti jäljellä olevien rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen, 
erityisesti avoimen rakenneuudistuksen toteuttamiseen öljyliuskealalla, eläke- ja terveysalan 
uudistusten päätökseen saattamiseen sekä rahoitusalan valvonnan vahvistamiseen. Maan 
omistuksen yksityistämistä olisi nopeutettava, jotta erityisesti maatalouden kehittyminen 
nopeutuisi. Investointeja perusrakenteisiin sekä työvoiman ammattitaidon kehittämiseen olisi 
jatkettava, jotta tuottavuuden kasvu jatkuisi pitkällä aikavälillä ja jotta Viro houkuttelisi edelleen 
ulkomaisia suoria sijoituksia. Julkisten menojen tiukka valvonta keskipitkällä aikavälillä on 
välttämätöntä, jotta ehdotetuista uudistuksista saataisiin täysi hyöty veropolitiikassa, 
julkishallinnossa ja terveydenhuollossa.  
 
Yhdenmukaistaminen yhteinäismarkkinoiden alalla on edistynyt Virossa tasaisesti, joskin hitaasti, 
erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien (immateriaalioikeuksien), tietosuojan, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valtiontukien valvonnan aloilla. Uuden ja yleisen lähestymistavan käyttöönotto 
varmentamisen ja standardoinnin alalla on viivästynyt henkilöstövoimavarojen puutteen vuoksi. 
Myös valtiontukien alalla on toteutettava mittavia uudistuksia. Edistyminen on ollut kiitettävää 
energia- ja liikennealoilla, joilla lainsäädännön yhdenmukaistaminen sekä vapauttaminen ovat 
edenneet pidemmälle. Ensisijaisia toimenpiteitä ovat kuitenkin avoimen rakenneuudistuksen 
toteuttaminen öljyliuskealalla sekä tieliikenteen verojen ja maksujen yhdenmukaistaminen. 
Edelleen on kiinnitettävä huomiota yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon ympäristöalalla. Myös 
ympäristöalan investointien rahoitussuunnitelma on puutteellinen. 
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Maatalouden, kalastuksen ja aluekehityksen aloilla on edistymisestä huolimatta toteutettava 
huomattavia toimia tarvittavien toimielinrakenteiden luomiseksi ja varojen hallinnointikyvyn 
kehittämiseksi. Uudistusten viivästyminen tullialalla on ongelmallista. Tullikoodeksin, tullitariffien 
ja tullialan toimintakyvyn kehittäminen edellyttävät huomattavia lisäponnisteluja. Edistyminen on 
ollut vaatimatonta varainhoidon valvonnan alalla sekä sosiaalialalla, joilla täytäntöönpanokykyyn 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Oikeus- ja sisäasioissa Viro on noudattanut useimpia vuonna 
1998 julkaistun määräaikaiskertomuksen suosituksia. Ponnisteluja on kuitenkin jatkettava edelleen 
näissä ja erityisesti poliisiasioissa. 
  
Viro on yleisesti ottaen jatkanut lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstöön. 
Edistyminen hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien kehittämisessä on ollut vähäisempää, ja 
liittymiskumppanuuksien lyhyen aikavälin tavoitteet on näillä aloilla saavutettu vain osittain. 
Pätevän henkilökunnan palvelukseen saaminen ja palveluksessa pitäminen ovat edelleen ongelmia, 
jotka haittaavat instituutioiden kehittämistä.  Tilanteen korjaaminen sekä talousarvioon että 
henkilöstöön liittyviin edellytyksiin puuttumalla on ensisijainen tehtävä.  Ponnisteluja on 
toteutettava asian korjaamiseksi erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, valtiontukien, 
maatalouden, tullin, aluepolitiikan, ympäristön ja varainhoidon valvonnan aloilla sekä 
sosiaalialalla."  
 
b) Euroopan parlamentti 
 
Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 1999 päätöslauselman komission määräaikaiskertomuksesta 
Viron edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa (A4-0149/99). Päätöslauselmassa 
parlamentti “pitää myönteisenä joulukuussa 1998 hyväksyttyyn kansalaisuuslakiin tehtyjä 
muutoksia, joiden ansiosta Viron lait ovat ETY-järjestön vaatimusten mukaisia, ja panee merkille, 
että uusi kansalaisuuslaki tulee muodostamaan tärkeän osan viron- ja venäjänkielisten 
integroimisen etenemisessä monikulttuuriseen ja monikansalliseen yhteiskuntaan”. 
Päätöslauselmassa korostettiin myös, että “EU:n kannalta turvallisten ulkorajojen luominen on 
tärkeätä”. 
 
EU:n ja Viron välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan neljäs kokous pidettiin Brysselissä 
30. marraskuuta 1999. Kokouksen päätelmissä parlamentaarinen sekavaliokunta muun muassa  
 
– totesi tyytyväisenä, että Euroopan komission vuoden 1999 Viroa koskevan 

määräaikaiskertomuksen mukaan kansallinen ohjelma yhteisön säännöstön saattamiseksi 
osaksi kansallista lainsäädäntöä noudattaa pääosin EU:hun liittymisen valmisteluohjelman 
vaatimuksia ja että maa oli sen mukaisesti saanut myönteisen arvion Euroopan komissiolta;  

 
– piti hyvin tervetulleena sitä, että Viro on jatkanut Eurooppa-sopimuksen moitteetonta 

soveltamista ja edistänyt osaltaan eri yhteisten toimielinten toiminnan sujuvuutta; 
 
– muistutti siitä, että Viro täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointiperusteet; 

totesi, että kielilain tarkoituksena ei ole rajoittaa viron kieltä taitamattomien pääsyä 
poliittiseen ja talouselämään; tunnusti Viron ainutlaatuisen aseman maan 
kansallisuusrakenteen ja asian historiallisen taustan osalta; 

  
– piti hyvin tervetulleena Viron edistymistä energia-alalla, mutta korosti tarvetta jatkaa 

energia-alaa koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista EU:n säännöstön kanssa; 
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– kannusti Viroa jatkamaan viisumilainsäädännön ja -käytännön asteittaista 
yhdenmukaistamista EU:n lainsäädännön ja -käytännön kanssa; 

 
– piti hyvin tervetulleena Viron pyrkimyksiä myötävaikuttaa Itämeren alueen turvallisuuteen 

hyvien naapuruussuhteiden politiikan ja alueellisen yhteistyön avulla; 
 
– toivoi – kuten komissiokin kertomuksessaan – että joulukuussa kokoontuva Helsingin 

huippukokous saisi aikaan tärkeitä laajentumista koskevia päätöksiä sekä 
liittymisneuvottelujen aikataulun että neuvottelualan laajentamisen osalta.  

 
c) Ministerineuvosto  
 
Liittymisneuvottelut Viron kanssa käynnistettiin maaliskuussa 1998. Toistaiseksi neuvottelut on 
avattu 25 luvun osalta kaikkiaan 31 luvusta, ja jäljellä olevien kuuden luvun osalta neuvottelujen 
odotetaan käynnistyvän Portugalin puheenjohtajakaudella. Kahdeksan luvun osalta ei toistaiseksi 
tarvita lisäneuvotteluja.  
  
Eurooppa-neuvosto keskusteli Helsingin huippukokouksessa 10.–11. joulukuuta 1999 
laajentumisen edistymisestä. Puheenjohtajan päätelmissä Eurooppa-neuvosto "vahvistaa 
Luxemburgissa joulukuussa 1997 käynnistetyn laajentumisprosessin merkityksen koko Euroopan 
mantereen vakauden ja hyvinvoinnin kannalta. Tehokasta ja uskottavaa laajentumisprosessia on 
pidettävä yllä.  
 
Eurooppa-neuvosto vahvistaa liittymisprosessin kattavan nyt kaikki 13 ehdokasvaltiota, jotka 
kuuluvat yhtenäisen puitejärjestelmän piiriin. Kaikki ehdokasvaltiot osallistuvat 
liittymisneuvotteluihin tasavertaisina. Niiden tulee jakaa perussopimuksissa vahvistetut Euroopan 
unionin arvot ja tavoitteet. Tämän lisäksi Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että Kööpenhaminan 
Eurooppa-neuvoston vahvistamien poliittisten kriteerien täyttäminen on edellytyksenä 
liittymisneuvottelujen aloittamiselle ja että kaikkien Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen on 
perustana unioniin liittymiselle.  
 
Unioni on tehnyt vakaan poliittisen sitoumuksen pyrkiä kaikin keinoin saattamaan 
toimielinuudistusta käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi päätökseen joulukuuhun 2000 
mennessä, mitä seuraa ratifiointi. Konferenssin tulosten vahvistamisen jälkeen unionin pitäisi olla 
valmis ottamaan vastaan uusia jäsenvaltioita vuoden 2002 lopusta lähtien heti kun ne ovat 
osoittaneet pystyvänsä hoitamaan jäsenyysvelvoitteensa ja neuvottelut on saatu onnistuneesti 
päätökseen.  
 
Komissio on tehnyt ehdokasvaltioiden edistymisestä uuden yksityiskohtaisen arvion. Arviosta käy 
ilmi, että liittymisehtojen täyttämisessä on edistytty. Koska joillakin aloilla kuitenkin edelleen 
esiintyy ongelmia, ehdokasvaltioita kehotetaan jatkamaan ja tehostamaan ponnistelujaan 
liittymisehtojen täyttämiseksi. On ilmennyt, että eräillä ehdokasvaltioilla ei ole valmiuksia täyttää 
kaikkia Kööpenhaminassa asetettuja kriteerejä keskipitkällä aikavälillä. Komissio aikoo antaa 
neuvostolle vuoden 2000 alkupuolella kertomuksen tiettyjen ehdokasvaltioiden edistymisestä 
Kööpenhaminan taloudellisten kriteereiden täyttämisessä. Seuraavat määräaikaiset 
tilanneselvitykset annetaan hyvissä ajoin ennen joulukuussa 2000 kokoontuvaa Eurooppa-
neuvostoa.  
 



 17 PE 167.409/rév.3 

Eurooppa-neuvosto muistuttaa ydinturvallisuuden korkean tason merkityksestä Keski- ja  
Itä-Euroopassa. Se pyytää neuvostoa pohtimaan, kuinka ydinturvallisuuskysymystä käsitellään 
laajentumisprosessin yhteydessä asiaa koskevien neuvoston päätelmien mukaisesti.  
 
Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja 
Slovenian kanssa käytävissä liittymisneuvotteluissa tehtyyn laajaan valmistelutyöhön ja 
saavutettuun edistymiseen.  
 
"Neuvotteluissa jokaista ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien ansioiden pohjalta. Tätä periaatetta 
sovelletaan sekä eri neuvottelulukujen avaamiseen että itse neuvotteluihin. Neuvotteluvauhdin 
ylläpitämiseksi on syytä välttää mutkikkaita menettelyjä. Jos neuvotteluihin nyt mukaan tulleet 
ehdokasvaltiot etenevät riittävästi valmisteluissaan, niillä on mahdollisuus päästä kohtuullisessa 
ajassa samalle tasolle neuvotteluja jo käyvien ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvotteluissa on 
edettävä samassa tahdissa kuin yhteisön säännöstön sisällyttämisessä näiden valtioiden 
lainsäädäntöön ja sen todellisessa täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvomisessa."  
 
  
 

*  *  * 
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