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Euroopan parlamentin sihteeristön erityisryhmän laatimien laajentumista koskevien katsausten tarkoituksena on esitellä järjestelmällisessä ja tiivistetyssä muodossa unionin 
laajentumisesta käytävän keskustelun eri näkökohtien nykytilaa sekä jäsenvaltioiden, hakijamaiden ja Euroopan unionin toimielinten hyväksymiä kantoja. Tiedotteita päivitetään sitä 
mukaan kuin neuvotteluissa edistytään. Seuraavat katsaukset on julkaistu aiemmin. 
 
Numero Nimi         PE-numero Päiväys 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.2 26.02.99 Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.407/korj.2 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  Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat   167.299 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 EU:n laajentumisprosessissa 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite  167.614/korj.5 06.07.99 EN 
23  Euroopan unionin laajentumista koskevat oikeudelliset ongelmat 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Euroopan unionin laajentumista edeltävä strategia   167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Yhteistyö oikeus- ja sisäasiaian alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690/korj.1  17.06.98  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 30.03.99 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 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Nimi        PE-numero Päiväys Kielet 
 
31  Turvallisuus ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europpan talousalue (EFTA) 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 rahaliitti (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja EU:hun liittymisprosessi    168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Euroopan unionin laajentuminen ja ulkosuhteet   168.062/korj.1 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin laajentumisprosessisssa 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  Baltian maiden venäläisvähemmistö    168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
Jäljennöksen katsauksesta voi tilata seuraavista osoitteistat:  E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh. + 352 4300 22906 / faksi: + 352 4300 29027  

Laajentumisesta vastaava erityisryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh. + 32 2  284 2381 / faksi: + 32 2 284 4984 
Laajentumisesta vastaava erityisryhmä, Strasburg, IP2 447, puh. + 33 3  8817 4408 / faksi: + 33 3 8817 9059 
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YHTEENVETO 
 
Slovenia on pienimpiä jäsenehdokasmaita (maassa on noin kaksi miljoonaa asukasta ja pinta-ala on 
suunnilleen kaksi kolmasosaa Belgian pinta-alasta).  
 
Slovenia jätti jäsenyyshakemuksen 10. kesäkuuta 1996 ja allekirjoitti samana päivänä Euroopan 
unionin kanssa Eurooppa-sopimuksen. Tämä sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 1999 ja muodostaa 
Euroopan unionin ja Slovenian suhteiden oikeusperustan.  
 
Slovenia hyväksyttiin hakijamaiden ensimmäiseen ryhmään Puolan, Tšekin, Unkarin, Viron ja 
Kyproksen kanssa. Liittymisneuvottelut aloitettiin 30. maaliskuuta 1998. 
 
Muiden hakijamaiden tavoin Slovenialle laadittiin oma liittymiskumppanuus. Slovenia puolestaan 
esitti kansallisen ohjelmansa yhteisön säännöstön omaksumiseksi maaliskuussa 1998. Ohjelmassa 
määritellään toimenpiteet, joita tarvitaan liittymiskumppanuuden yhteydessä asetettujen lyhyen 
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Slovenian hallitus hyväksyi kansallisen ohjelman uuden version 27. toukokuuta 1999. Versio oli 
laadittu komission yksiköiden tekemien suositusten mukaisesti ja sisälsi tavoitteet vuosille 1999—
2002. Tämä ohjelmaversio esitettiin komissiolle 31. toukokuuta 1999. Uusi tarkistettu versio, johon 
on sisällytetty komission kertomuksessa esitetyt suositukset, annetaan Slovenian parlamentin 
käsiteltäväksi vuoden 1999 lopussa. 
 
Yhteisön säännöstön analyyttista arviointia (screening) on toteutettu huhtikuusta 1998, ja tässä 
yhteydessä on käyty huomattavia neuvotteluja. 
 
Komissio antoi joulukuussa 1998 ensimmäiset kertomukset Eurooppa-neuvostolle kunkin Keski- ja 
Itä-Euroopan maan edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Komission toinen 
kertomus julkaistiin 13. lokakuuta Helsingin Eurooppa-neuvostoa silmällä pitäen. 
 
Näissä kertomuksissa selvitetään Slovenian edistymistä Euroopan unionin jäsenyyden tiellä ja 
määritellään alat, joilla vielä tarvitaan toimenpiteitä. 
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I  POLIITTINEN TILANNE 
 
a)  Lähihistoria 
 
-  Slovenia julisti 25. kesäkuuta 1991 irtautuvansa Jugoslavian sosialistisesta liittotasavallasta. 

Joulukuun 23. 1990 järjestetyssä kansanäänestyksessä 88,2 prosenttia Slovenian 
äänioikeutetuista oli kannattanut Slovenian itsenäistymistä. Slovenian itsenäisyysjulistusta 
seuraavana päivänä sloveenien alueyksiköiden ja Jugoslavian liittotasavallan välillä ilmeni 
aseellisia yhteenottoja. Taistelut kestivät kymmenen päivää, kunnes sloveenit ja liittohallitus 
pääsivät sopuun tulitauosta ja itsenäisyysjulistuksen lykkäämisestä. Jugoslavian 
liittoarmeijan vetäytyminen merkitsi käytännössä sitä, että Serbia ja Jugoslavia hyväksyivät 
Slovenian irtautumisen Jugoslaviasta. 

 
 

Euroopan unioni tunnusti Slovenian itsenäisyyden tammikuussa 1992. Pian tämän jälkeen 
myös Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä tunnustivat maan itsenäisyyden. Serbiasta ja 
Montenegrosta muodostettiin uusi Jugoslavian liitotasavalta, jonka serbialais-
jugoslavialainen hallitus tunnusti Slovenian itsenäisyyden. Slovenia tunnusti Jugoslavian 
liittotasavallan itsenäisyyden kuitenkin vasta vuonna 1997. 
 
Slovenian itsenäisyys oli maan ensimmäinen askel kohti eurooppalaisia ja euro-atlanttisia 
rakenteita (Slovenia on jättänyt jäsenyyshakemuksen Natolle). 
 
Vaikka Slovenialla ei olekaan suoraa rajaa Jugoslavian liittotasavallan kanssa, Jugoslavian 
epävakaisuus vaikuttaa myös Sloveniaan. Slovenian osallistumisen muiden Euroopan 
unionin valtioiden kanssa Kosovon sodan päätyttyä laadittuun Jugoslavian entisiä tasavaltoja 
koskevaan vakaussopimukseen pitäisi olla riittävä tae turvallisuudesta. 
 
Slovenia järjesti viime vuoden marraskuun 23. päivänä Ljubljanassa ensimmäisen 
kansainvälisen konferenssin aiheesta ”Slovenia ja muut Euroopan unionin jäsenyyttä 
hakeneet maat – kansallisten parlamenttien rooli laajentumisprosessissa”. Tällä Slovenia 
halusi tehdä itseään tunnetummaksi (”meitä tunnetaan hyvin vähän”, oli Slovenian 
parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja todennut) sekä korostaa laajentumisen 
demokraattisia näkökulmia. 
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b) Instituutiot 
 
- Vuoden 1993 perustuslain mukaan Slovenia on oikeus- ja sosiaalivaltio, joka perustuu 

parlamentaariseen demokratiaan. Sloveniassa on kaksikamarinen parlamentti. Ensimmäinen 
kamari, kansalliskokous, valitaan neljän vuoden välein. Se koostuu 90 edustajasta, ja 
perustuslaissa taataan sekä italialaiselle että unkarilaiselle vähemmistölle yksi 
edustajanpaikka. Toinen kamari, kansallisneuvosto, valitaan viiden vuoden välein. Se 
koostuu 40 edustajasta, jotka valitaan kuntien edustajien joukosta sekä sosiaali-, ammatti-, 
talous- ja kauppajärjestöistä. Kansallisneuvostolla on ensisijaisesti neuvoa-antavia tehtäviä 
sekä oikeus tehdä lakialoitteita. Edellisten marraskuussa 1996 pidettyjen 
kansalliskokousvaalien tulos oli seuraava: 

 
 
Poliittinen puolue 

 
Prosenttiosuus 

 
Paikkoja 

 
LDS (Slovenian liberaalidemokraatit) 27,01 % 25 
 
SLS (Slovenian kansanpuolue) 19,38 % 19
 
SDS (Sosiaalidemokraattinen puolue) 

 
16,13 % 

 
16 

 
SKD (Slovenian kristillisdemokraatit) 

 
9,62 % 

 
10 

 
ZLSD (Uudistusmieliset kommunistit) 9,03 % 9 
 
DeSUS (Eläkeläisten puolue) 4,32 % 5
 
SNS (Slovenian kansallispuolue) 

 
3,22 % 

 
4 

 
DS (Slovenian demokraattinen puolue) 

 
2,68 % 

 
- 

 
Zeleni (Vihreät) 1,76 % - 
 
YHTEENSÄ (ja muut) 

 
100 % 

 
88 

 
 
- Sloveniaa on vaaleista lähtien hallinnut liberaalidemokraattien (LDS), Slovenian 

kansapuolueen (SLS) ja Eläkeläisten puolueen (DeSUS) muodostama koalitio. Pääministeri 
on Janez Drnovsek (LDS) ja varapääministeri Marjan Podobnik (SLS). 

 
- Presidentin toimikausi on viisi vuotta, ja presidentti voidaan valita kerran uudelleen. Viime 

presidentinvaaleissa marraskuussa 1997 Milan Kucan valittiin uudelleen virkaan; Kucan sai 
yli 55 prosenttia äänistä. Slovenian perustuslain mukaan maan presidentti hoitaa vain 
edustustehtäviä. 

 
Ennen vuonna 2000 järjestettäviä seuraavia vaaleja vaalijärjestelmää saatetaan muuttaa 
(kaksivaiheisiksi enemmistövaaleiksi) kansanäänestyksen tuloksia koskevan 
perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaisesti. 

 
- Slovenia on Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen alajärjestöjen jäsen. Slovenia on lisäksi 

Euroopan neuvoston, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) sekä Keski-Euroopan 
vapaakauppasopimuksen (Cefta) jäsen. 
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-  Slovenian väkiluku on noin 2 miljoonaa. Italialais- ja unkarilaisvähemmistön lisäksi 
perustuslaissa tunnustetaan myös romanialaisten kansanryhmä (noin 7 000 henkeä). 
Saksankielisellä vähemmistöllä ei ole tällä hetkellä alkuperäisvähemmistön asemaa, mutta 
saksankielinen vähemmistö vaatii, että se tunnustetaan ja sitä kohdellaan samalla tavoin kuin 
unkarilais- ja italialaisvähemmistöä (erityisesti vaaditaan omaa edustajaa parlamenttiin). 
Slovenian ja Itävallan hallitukset ovat kuitenkin sopineet, että Sloveniaan perustetaan 
saksalainen koulu, jossa opetus on kaksikielistä. Saksaa puhuville sloveeneille on myös 
määrä taata mahdollisimman laaja oikeus omaan kulttuuriin. 
 
Slovenia ratifioi 25. maaliskuuta 1998 puitesopimuksen kansallisten vähemmistöjen 
suojelusta.  

 
 
Väestöjakauma 

 
Prosenttiosuus 

 
Henkilöitä tuhansina 

 
Sloveenit  87,8 % 1 727 018 
 
Kroaatit 2,8 % 54 212
 
Serbit 

 
2,4 % 

 
47 911 

 
Muslimit (Bosnia ja Sandjak) 

 
1,4 % 

 
26 842 

 
Unkarilaiset 0,4 % 8 503 
 
Italialaiset 0,2 % 3 064
 
Saksalaiset 

 
0,1 %* 

 
500 - 1 500 

 
YHTEENSÄ (ja muut)  100 % 1 965 986 

Lähde: Väestölaskenta 1991        *Arvioita 
 
- Marraskuun 22. päivänä 1998 maassa järjestettiin kunnallisvaalit (182 kuntaa) lukuun 

ottamatta Koper/Capodistrian kuntaa. 
 
c) Slovenian suhteet entisen Jugoslavian tasavaltoihin 
 
- Slovenia on yrittänyt jo joitakin vuosia selvittää seuraavia riitakysymyksiä Kroatian kanssa: 
 

- Piranin lahden aluevesien hallintaoikeudet, jotka merkitsevät Slovenialle pääsyä 
Adrianmerelle 

- rajan veto Trinov-vuoren huipun kohdalla 
- entisessä Ljubljanska Banka -pankissa olevien säästöjen palauttaminen kroatialaisille 

asiakkaille 
- omistussuhteet vaikeuttavat Krskon atomivoimalan poistamista käytöstä ja 

käyttökustannusten perimistä Kroatialta  
- vaatimus, että kroatialaiset yritykset maksavat sloveenien yritysten saatavat 
- Graz-Maribor-Zagreb-moottoritien rakentaminen. 
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- Slovenia on normalisoinut lähes kokonaan suhteensa muihin entisen Jugoslavian 
tasavaltoihin, mutta ei Serbiaan. Slovenia on ainoa entisen Jugoslavian seuraajavaltio, jolla ei 
ole diplomaattisuhteita uuteen Jugoslavian liittotasavaltaan. Kauppa on kasvanut jo jonkin 
verran, mutta avoimet kysymykset rasittavat yhä poliittisia suhteita. Kyse on ensisijaisesti 
kiistoista, jotka koskevat jugoslavialaisen omaisuuden jakoa, vanhan Jugoslavian 
oikeusseuraantoa sekä arkistojen jakoa ja niiden käyttöä. Pääongelma on Belgrad, joka pitää 
itseään vanhan liittovaltion ainoana laillisena oikeusseuraajana.  

 
 
II TALOUDELLINEN TILANNE 
 
a) Talouden rakenne 
 
Slovenian talouden rakenne on viimeisten noin 50 vuoden aikana muuttunut perusteellisesti. 
Pääasiassa maatalouteen perustuva talous teollistui nopeasti kommunistivallan aikana. Tällöin 
keskityttiin raskaaseen teollisuuteen, kuten raudan ja teräksen valmistukseen. Periaatteet alkoivat 
muuttua huomattavasti 1980-luvun lopussa, ja tämä muutosprosessi jatkui itsenäistymisen jälkeen. 
 
Epäjalojen metallien, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus väheni ja kemikaalien, 
sähkölaitteiden, elintarvikkeiden ja puutuotteiden valmistus kasvoi. Samanaikaisesti 
maataloustuotanto supistui: se oli 1996 vain hieman yli 5 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT) ja 
työllisti vain 1,2 prosenttia työvoimasta. Kommunismin aikana BKT henkeä kohti oli Sloveniassa 
suurempi kuin Jugoslaviassa keskimäärin. Tilanne oli sama vielä vuonna 1996, jolloin Slovenian 
BKT henkeä kohti oli suurempi kuin muiden Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen (Cefta) 
kuuluvien maiden. 
 
Kiinteät bruttoinvestoinnit ovat lisääntyneet. Vuonna 1992 kiinteiden bruttoinvestointien osuus 
BKT:sta nykyhinnoin oli 18,6 prosenttia; vuonna 1996 osuus oli kasvanut 22,1 prosenttiin. Kiinteät 
bruttoinvestoinnit on rahoitettu pääosin kotimaisilla säästöillä. Sekä säästämis- että investointiastetta 
on kuitenkin lisättävä, jos Slovenia haluaa saavuttaa tällä alueella Länsi-Euroopan talouksissa 
vallitsevan kasvuvauhdin. Jos investointien osuus BKT:sta olisi yli 25 prosenttia, tämä edistäisi 
kilpailukyvyn pysyvää kasvua. 
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b) Talouspolitiikka 
 
Hallitus on pitkälti onnistunut alkuperäisessä ensisijaisessa tavoitteessaan eli talouden 
vakauttamisessa ja (vähittäishintaindeksillä mitatun) inflaatiovauhdin jarruttamisessa; inflaatio oli 
Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan viimeisten vuosien aikana nopeaa. Inflaation torjunta on 
edelleen Slovenian rahapolitiikasta vastaavien viranomaisten ensisijainen tavoite. 
 
Rahatalouden vakaudesta vastaa ensisijaisesti Slovenian keskuspankki, joka valvoo rahavarantojen 
määrää pääasiassa lainaamalla pankeille, laskemalla liikkeelle seteleitä, ostamalla ulkomaisia 
seteleitä pankeilta, päättämällä pankkien kassavarantovaatimuksista sekä ostamalla ja myymällä 
ulkomaista valuuttaa. 
 
c) Viimeaikainen kehitys 
 
Vuonna 1999 BKT asukasta kohti vastasi Euroopan unionin köyhimpien maiden (Kreikan ja 
Portugalin) BKT:ta ja 70 prosenttia Euroopan keskiarvosta (Tšekin tasavallan vastaava osuus on 
62 prosenttia). 
 
Slovenian talouskasvu on jatkunut muutaman vuoden ajan vaikka kasvuvauhti onkin hieman 
hidastunut. Vuonna 1999 talouskasvu oli 4,6 prosenttia, kun se vuonna 1989 oli 3,9 prosenttia. 
Kasvun veturina on etenkin vienti. Sisämarkkinoita elvyttää pääasiallisesti julkisen kysynnän kasvu 
ja sijoitustoiminta. Yksityinen kysyntä puolestaan on notkahtanut tiukemman tulopolitiikan ja 
työllisyyden vähäisen kasvun seurauksena. 
 
Hintojen kilpailukyvyn alenemisesta huolimatta tavaroiden vienti kasvoi 8,4 prosenttia vuonna 1998. 
Tuonti kasvoi vientiä nopeammin. Slovenia on kuitenkin onnistunut pitämään kauppavajeensa 
vuoden 1997 tasolla 4,3 prosentissa. 
 
Inflaatio: vuonna 1997 valtion sääntelemät tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 16,5 prosenttia 
ja energian hinnat 20 prosenttia. Samaan aikaan viranomaiset vapauttivat joitakin hintoja. Tästä 
lähtien hallitus on harjoittanut inflaatiota torjuvaa politiikkaa, mikä puolestaan on mahdollistanut 
inflaation laskun 7,9 prosenttiin vuonna 1998. Vuonna 1997 inflaatio oli 8,4 % ja vuonna 1996 9,9 
%. Vuoden 1999 inflaation odotettiin olevan 6,5 prosentin luokkaa. Toteutunut suhteellisen korkea 
inflaatio on seurausta arvonlisäveron käyttöönotosta 1. heinäkuuta 1999. 
 
Inflaation kasvu, jota tulopolitiikka ensisijaisesti edisti, oli suhteellisen maltillista. Esimerkkinä 
voidaan mainita, että vuonna 1998 tulot palkansaajaa kohden kasvoivat 1,6 prosenttia, kun vastaava 
luku vuonna 1996 oli 5,1 prosenttia ja vuonna 1997 2,4 prosenttia. 
 
Talouskasvu ei ole kuitenkaan parantanut tilannetta työmarkkinoilla. Työttömyysaste pysytteli 
7,9 prosentin tasolla (7,4 % vuonna 1997). Suuri pitkäaikaistyöttömien osuus sekä työttömien 
alhainen koulutustaso osoittavat, että työttömyys on Sloveniassa ennen kaikkea rakenteellinen ilmiö. 
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Julkistalouden alijäämä pysytteli vuonna 1998 vuoden 1997 tasolla. Tässä suhteessa oli siis 
tapahtunut muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna, jolloin julkistalous oli tasapainossa. Vuodesta 
1997 lähtien, jolloin julkistalouden alijäämä supistettiin 1 prosenttiin BKT:sta, Slovenian hallitus on 
harjoittanut tiukkaa talousarviopolitiikkaa. Alijäämää onnistuttiinkin pienentämään 0,8 prosenttiin 
BKT:sta vuonna 1998. Vuoden 1999 talousarviossa pyritään julkisia menoja vähentämällä ja 
verotusjärjestelmää uudistamalla kaventamaan alijäämä 0,6 prosenttiin. 
 
Vuoden 1999 merkittävimpiä tapahtumia ovat epäilemättä arvonlisäveron ja valmisteveron 
käyttöönotto 1. heinäkuuta 1999. Nämä uudistukset ovat erittäin tärkeitä varmistettaessa 
yhdenmukaisuus Euroopan unionin voimassa olevien vaatimusten kanssa. 
 
d) Näkymät 
 
Yritysten rakenneuudistusta ollaan vauhdittamassa. Liikeyritysten kannattavuus paranee. 
Kannattamattomat yritykset ovat jättäneet konkurssihakemuksensa. Ulkomaisten sijoitusten osuus 
BKT:sta oli 0,8 prosenttia vuonna 1998. Tämän odotetaan edesauttavan yrityssektorin muutosta 
dynaamisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi tulevaisuudessa. 
 
Sloveniassa toteutetusta onnistuneesta yksityistämisestä huolimatta yksityisen sektorin osuus 
tuotannosta on vain 50–55 prosenttia. 
 
Tällä hetkellä hallitus valmistautuu rahoituslaitosten yksityistämiseen. Tämä koskee erityisesti kahta 
merkittävintä valtion omistuksessa oleva pankkia, Nova Ljubljanska Bankaa ja Nova Kreditna Banka 
Mariboria. Yksityistämisen tavoitteena on parantaa pankkien kilpailukykyä. Vakuutusalalla on 
tehtävä vielä paljon ponnisteluja. Puutteita on myös konkurssilainsäädännössä. 
 
Taloudelle on edelleen ominaista kilpailun rajoittaminen joillakin aloilla, mihin on syynä valtion yhä 
merkittävä rooli. Myös maataloustuotteiden suojatoimet ovat vielä yleisiä. 
 
 
III SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
a) Yhteistyösopimus 
 
- Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan kanssa vuonna 1980 tehdyn yhteistyösopimuksen 

oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät 1. syyskuuta 1993 Slovenialle. Sopimuksen poliittisen 
osan päivittäminen tuli ajankohtaiseksi hyvin pian tämän jälkeen, ja se korvattiin uudella 
Eurooppa-sopimuksella. 

 
b)  Eurooppa-sopimus 
 
- Slovenia allekirjoitti 10. kesäkuuta 1996 Euroopan unionin kanssa Eurooppa-sopimuksen, 

jolla samalla korvattiin voimassa ollut yhteistyösopimus. Slovenian kansalliskokous ratifioi 
Eurooppa-sopimuksen 15. heinäkuuta 1997, minkä jälkeen hyväksyttiin perustuslain 68 
pykälän muutos. Tämä perustuslain muutos sallii ulkomaalaisten ostaa neljän vuoden 
siirtymäkauden jälkeen slovenialaisia kiinteistöjä. Sopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 1999. 
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- Eurooppa-sopimuksessa on yksitoista osastoa, ja se voidaan jakaa kolmeen osaan. 
Ensimmäisessä osassa käsitellään poliittisia kysymyksiä ja toisessa osassa Euroopan unionin 
ja Slovenian välistä kauppaa. Kolmas osa koskee tekniikkaan ja rahoitukseen liittyvää 
yhteistyötä. 

 
- Kauppaa käsittelevässä osassa käsitellään ensisijaisesti oikeussuhteiden yhdenmukaistamista 

sisämarkkinoita silmällä pitäen. Sopimuksessa edellytetään, että EU:n ja Slovenian välille 
muodostetaan vapaakauppa-alue seuraavien vuosien aikana. 

 
c) Kauppa 
 
- Euroopan unioni on Slovenian tärkein kauppakumppani. Vuonna 1998 EU:n osuus 

Slovenian koko tavaraviennistä oli 65,5 prosenttia ja tavaratuonnista puolestaan 69,4 
prosenttia oli peräisin EU-maista. Vaikka Slovenian vienti Euroopan unionin maihin kasvoi 
12 prosenttia vuoteen 1997 verrattuna, EU:n kanssa käydyn kaupan alijäämä oli kuitenkin 
vielä 1,5 miljardia euroa. 

 
Slovenian tärkeimmät kauppakumppanit Euroopan unionissa ovat tärkeysjärjestyksessä 
lueteltuina Saksa, Italia ja Ranska. 

 
Slovenian vienti Euroopan unionin maihin jakaantuu seuraavasti: koneet ja sähkölaitteet (22 
% kokonaisviennistä), laitteet erilaisille kuljetusajoneuvoille (16 % kokonaisviennistä), 
tekstiiliteollisuuden tuotteet (13 % kokonaisviennistä). Tuonti puolestaan jakaantuu 
seuraavasti: koneet ja sähkölaitteet (25 % kokonaistuonnista), laitteet erilaisille 
kuljetusajoneuvoille (15 % kokonaistuonnista) ja perusmetallit (11 % kokonaistuonnista). 

 
d) Instituutiot 
 
- Assosiaationeuvosto (joka kokoontuu ulkoministeritasolla) muodostaa foorumin, jossa 

sopimuspuolet tuovat esiin tiettyjä kysymyksiä ja pyrkivät löytämään molempien osapuolten 
hyväksymiä ratkaisuja. Ensimmäinen kokous järjestettiin 22. helmikuuta 1999 
Luxemburgissa. 

 
- Assosiaatiokomitean (joka kokoontuu korkeiden virkamiesten tasolla) ensimmäinen kokous 

järjestettiin 25. maaliskuuta 1999 Ljubljanassa. 
 
- Parlamentaarinen sekavaliokunta koostuu Euroopan parlamentin ja Slovenian parlamentin 

jäsenistä. Perustamiskokous järjestettiin 15. ja 16. joulukuuta 1998 Strasbourgissa ja toinen 
kokous pidettiin 17.—19. maaliskuuta 1999 Ljubljanassa. 

 
e)  Phare 
 
- Slovenia saa Phare-ohjelmasta teknistä tukea ja rahoitustukea. Slovenia sai vuosina 1992—

1999 Phare-tukea (jota ei tarvitse maksaa takaisin) yhteensä 192 miljoonaa euroa. Ohjelmat 
nojaavat kolmeen pilariin: 

 
- Kansallinen Phare-ohjelma. Slovenian kansallinen Phare-ohjelma (31 miljoonaa 

euroa) koskee seuraavia aloja: 
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-  hallinto ja julkiset laitokset erityisesti maatalouden, julkisen talouden ja 

varainhoidonhallinnan aloilla; sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
hyväksyminen, sijoitustukien myöntäminen ympäristön ja liikenteen aloilla; 
koulutus, tutkimus ja tiede; yksityinen sektori, jälleenrakentaminen ja 
yksityistäminen; sosiaaliohjelmat ja työpaikkojen luominen; yhteistyö oikeus- 
ja sisäasioissa (rajavalvonta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, 
maahanmuutto- ja viisumipolitiikka) 

 
- Rajat ylittävä yhteistyöohjelma. Näiden ohjelmien tavoitteena on rajayhteistyön 

vahvistaminen Itävallan (2 miljoonaa euroa) ja Italian (5 miljoonaa euroa) kanssa. 
Lisäksi vuodesta 1995 on tehty kolmenvälistä yhteistyötä Unkarin ja Itävallan kanssa.  

 
- Useita maita koskeva ohjelma. Slovenia osallistuu useita maita koskeviin ohjelmiin, 

joiden tavoitteena on kehittää pk-yrityksiä sekä jäsenyyttä hakeneiden maiden 
infrastruktuuria. 

 
 
IV. JÄSENYYSHAKEMUS 
 
- Eurooppa-sopimus allekirjoitettiin 10. kesäkuuta 1996, ja Slovenia jätti silloin EU-

jäsenyyshakemuksensa. 
 
a) Komission lausunto 
 
- Komission 15. heinäkuuta 1997 esittämässä Agenda 2000 -asiakirjassa suositeltiin 

jäsenyysneuvottelujen aloittamista Slovenian kanssa. Komission arvion mukaan Slovenia 
pystyy takaamaan vaadittavan kansanvaltaisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan kehityksen. 
Maaliskuussa 1999 komission jäsen van den Broek ilmaisi tyytyväisyytensä 
laajentumisprosessin etenemiseen sekä jäsenyysneuvotteluihin. Lisäksi komission 
vuosittaisissa kertomuksissa tuodaan esiin Sloveniassa tapahtunut kehitys taloudellisten 
edellytysten täyttämiseksi ja yhteisön säännöstön sisällyttämiseksi maan omaan kansalliseen 
lainsäädäntöön. Näiden kertomusten pohjalta komissio muotoilee kantansa Slovenian 
viranomaisiin osoittamalla heille ne ensisijaisen toiminnan alat, joilla tarvitaan vielä 
lisäponnisteluja. 

 
b) Euroopan parlamentin lausunto 
 
- Euroopan parlamentti antoi Agenda 2000 -ohjelmasta 4. joulukuuta 1997 päätöslauselman, 

jossa todetaan, että unionin laajentuminen jäseniksi haluaviin maihin on uusi vaihe 
yhdentyneen ja vapaan Euroopan rakentamisessa. 

 
Euroopan parlamentti muistutti 15. huhtikuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa, että 
Sloveniassa on oikeusvaltion turvaavat demokraattiset rakenteet ja että se on taloudellisten 
edellytysten osalta saavuttanut Kööpenhaminassa jäsenyyttä hakeville maille määritetyn 
tason. Euroopan parlamentti valitti kuitenkin ”hidasta etenemistä yhteisön säännöstön 
sisällyttämiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä” erityisesti herkkien alojen, kuten oikeus- ja 
sisäasiain sekä sisämarkkinoiden osalta. Euroopan parlamentti korosti ”vakavan ja syvälle 
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menevän hallinnollisen ja oikeudellisen uudistuksen” välttämättömyyttä. Parlamentti ilmoitti 
myös tyytyväisyytensä Slovenian viranomaisten kykyyn ottaa kiinni jälkeenjäänyttä 
kehitystä. 

 
c) Neuvoston lausunto 
 
- Eurooppa-neuvosto päätti 12.—13. joulukuuta 1997 Luxemburgissa, että liittymisprosessi 

aloitetaan 30. maaliskuuta 1998 EU:n 15 jäsenvaltion, kymmenen Keski-Euroopan 
hakijamaan sekä Kyproksen ulkoministerien kokouksessa luomalla kyseisille hakijamaille 
yhtenäinen toimintakehys. 

 
- Järjestettiin Eurooppa-konferenssi, jossa kokoontuivat unionin jäsenvaltiot sekä ne Euroopan 

valtiot, joiden liittyminen on mahdollista ja joilla on samat arvot sekä sisäiset ja ulkoiset 
tavoitteet kuin unionilla. Ensimmäinen kokous järjestettiin Lontoossa 12. maaliskuuta 1998 
ja toinen Luxemburgissa 5. joulukuuta 1998. 

 
- Luxemburgin Eurooppa-neuvosto antoi komissiolle tehtäväksi laatia neuvostolle tiedoksi 

vuosittaisia kertomuksia sekä esittää suosituksia jäsenyyttä hakeneiden maiden kanssa 
järjestettävistä kahdenvälisistä hallituskonferensseista. 

 
d) Slovenian lausunto 
 
- Presidentti Milan Kucan virkaanastujaispuheessaan 22. joulukuuta 1997: 
 

"Slovenian kutsuminen mukaan EU:n jäsenyyttä koskeviin neuvotteluihin ensimmäisessä 
ehdokasryhmässä on tällä hetkellä ehkäpä paras todiste onnistuneesta politiikastamme ja 
Slovenian valtion, sen demokratian, taloudellisen menestyksen ja ihmisoikeuksien 
turvaamisen uskottavuudesta."  

 
- Pääministeri Janez Drnovsek Slovenian liittymistä käsittelevässä hallituskonferenssissa 22. 

kesäkuuta 1999 Luxemburgissa:  
 

"Slovenia toivoo saavansa neuvottelut päätökseen vuoteen 2002 mennessä ja tulevansa 
tuolloin EU:n  täysjäseneksi. Lisäksi Slovenia toivoo täyttävänsä samanaikaisesti rahaliiton 
ehdot." 
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V. LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄT STRATEGIAT 
 
- Liittymistä edeltävä strategia, josta komissio ja neuvosto ovat sopineet ja johon 

Euroopan parlamentti osallistuu EY:n perustamissopimuksen 235 artiklan mukaisesti 
 
Eurooppa-neuvosto päätti kahdenvälisistä liittymiskumppanuuksista, joiden avulla valtiot voivat 
sopeutua mahdollisimman nopeasti EU:n olosuhteisiin. Viralliset jäsenyysneuvottelut aloitettiin 
31. maaliskuuta 1998 kuudella kahdenvälisellä hallituskonferenssilla. 
 
Laajentumisessa kiinnitetään huomiota Kööpenhaminan ehtojen kolmeen pilariin: demokratiaan, 
oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen suojeluun, markkinatalouteen sekä jäsenvaltion 
velvollisuuksien noudattamiseen. 
 
a)  Liittymiskumppanuus 
 
Komissio on laatinut jokaiselle jäsenyyttä hakeneelle maalle kumppanuuden, joka sisältää: 
- ensisijaiset toiminta-alat, kuten ne on määritetty komission lausunnossa, 
- rahoituskeinot, joiden avulla jokainen valtio voi panna täytäntöön nämä ensisijaiset 

tavoitteet, 
- tuen täytäntöönpanoehdot. 
 
Jokaisen hakijavaltion on puolestaan esitettävä yhteisön säännöstön hyväksymistä koskeva 
kansallinen ohjelma, joka sisältää ensisijaisten toimien toteuttamisaikataulun sekä käytettävissä 
olevat varat. 
 
Nämä asiakirjat tarkistetaan ja päivitetään vuosittain jokaisen hakijamaan osalta. 
 
Komissio esitti neuvostolle 15. maaliskuuta 1998 lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset 
tavoitteet, jotka Slovenian on saavutettava. Saatuaan määräaikaiskertomuksensa päätökseen 
komissio julkaisi 13. lokakuuta 1999 ehdotuksensa neuvoston päätökseksi Slovenian tasavallan 
liittymistä koskevista uusista periaatteita, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista sekä 
kumppanuusehdoista. 
 
- Lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet (vuoden 2000 loppuun mennessä): 
 

- Talousuudistus: yritysten rakenneuudistus, pankki- ja vakuutussektorin 
yksityistämisohjelman täytäntöönpanon aloittaminen, terästeollisuuden 
rakenneuudistusohjelman täytäntöönpano, valtiontalouden rakenneuudistusohjelman 
jatkaminen erityisesti eläkkeiden osalta, konkurssimenettelyjen parantaminen, 

- Sisämarkkinat: henkisen ja teollisen omaisuuden suojan vahvistaminen, tavaroiden 
vapaata liikkumista koskevan puitelainsäädännön täytäntöönpano, pääoman vapaata 
liikkumista koskevan lainsäädännön mukauttaminen yhteisön säännöstöön, antitrust-
lakien täytäntöönpano, uuden televiestintää koskevan lain hyväksyminen, 
audiovisuaalialaa koskevan lainsäädännön kokonaisvaltainen mukauttaminen 
yhteisön säännöstöön, verovapaiden myymälöiden sulkeminen maarajoilla, 
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- Työllisyys ja sosiaaliasiat: kansallisen työllisyysstrategian laatiminen, 
kaksisuuntainen työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu 

- Hallinnollisten ja oikeudellisten voimavarojen uudistaminen erityisesti hallinnon 
ja Euroopan unionin myöntämien varojen valvonnan osalta: valtionhallinnon 
uudistuksen nopeuttaminen, kansalliseen ja maaseudun kehittämiseen tähtäävien  
kehityssuunnitelmien laatimisen jatkaminen, varainhoidon valvontaa koskevan 
lainsäädännöllisen kehyksen täydentämiseen tähtäävien toimien hyväksyminen, 

- Lainsäädännön mukauttamisen jatkaminen: ympäristön (uuden vesilain 
hyväksyminen, yksityiskohtaisten lähentymisohjelmien loppuun saattaminen 
direktiivi direktiiviltä) ja maatalouden aloilla (eläin- ja kasvilääketiede). 

 
- Keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet: 

 
- Poliittiset kriteerit: omaisuuden palauttamisen nopeuttamiseen tähtäävien 

ponnistelujen jatkaminen, 
- Talouspolitiikka: valtion omistuksessa olevien lähiyhteispalveluja tarjoavien 

yritysten rakenneuudistus, kaupallistaminen ja vapauttaminen, pääomamarkkinoiden 
uudistuksen jatkaminen, vuosittaisen talousarvionvalvontamenettelyn käyttöönotto, 

- Sisämarkkinat: kansallisille tarjouksentekijöille myönnetyn 10 prosentin suuruisen 
suosituimmuushinnan poistaminen, pääomamarkkinoiden vapauttaminen ja 
ulkomaisia sijoituksia koskevan lainsäädännön parantaminen, valtion sopimusten 
tukien valvontamenettelyjen ja toimijoiden vahvistaminen, 
arvonlisäverojärjestelmissä vielä olevien erojen poistaminen, 
kuluttajansuojalainsäädännön Euroopan unionin lainsäädäntöön mukauttamisen 
jatkaminen, 

- Oikeus- ja sisäasiat: oikeuselinten ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
vahvistaminen, nais- ja lapsikauppa, huumausaineet ja korruptio, viisumeita 
koskevan lainsäädännön ja sovellettavan käytännön asteittainen mukauttaminen 
Euroopan unionin säännöstöön, 

- Energia: korkeiden ydinturvallisuutta koskevien normien säilyttäminen Krskon 
ydinvoimalassa, öljyvarastoja koskevien normien käyttöönotto, valmistautuminen 
sisämarkkinoihin energian alalla, erityisesti kaasu- ja sähködirektiivien osalta, 

- Maatalous: yhteisen maatalouspolitiikan hallintamekanismien ja siihen liittyvien 
hallinnollisten rakenteiden vahvistaminen, 

- Liikenne: mukauttaminen yhteisön säännöstöön ilma,- tie- ja meriliikenteen aloilla, 
- Työllisyys ja sosiaaliasiat: kansallisen taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuspolitiikan laatiminen, jolla pyritään lähentämään BKT:ta asukasta 
kohti yhteisön keskiarvoon, 

- Ympäristö: jätehuoltoa koskevan lainsäädännön käyttöönotto, teollisuuden saasteiden 
torjunta, riskienhallinta, 

- Oikeudellisten ja hallinnollisten voimavarojen uudistaminen ja Euroopan unionin 
myöntämien varojen hallinta: oikeusjärjestelmän toimivuuden tehostaminen, 
julkisyhteisöjä koskevan lainsäädännön hyväksyminen, julkisen talouden valvonnan 
tehostaminen, 

- Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: alueiden välisten erojen 
poistamiseen pyrkivän kansallisen politiikan laatiminen. 
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Slovenia esitti 30. maaliskuuta 1998 ensimmäisen versionsa kansalliseksi ohjelmaksi yhteisön 
säännöstön omaksumiseksi. Asiakirjassa määritellään ensisijaiset tavoitteet, jotka vastaavat 
liittymiskumppanuuden yhteydessä määriteltyjä tavoitteita. Slovenia on kuitenkin määritellyt 
ainoastaan lyhyen aikavälin tavoitteita. Uusi tarkistettu versio kansalliseksi ohjelmaksi, joka on 
laadittu komission yksiköiden tekemien huomautusten mukaisesti ja joka sisältää vuosille 1999—
2000 asetetut tavoitteet, hyväksyttiin Slovenian hallituksessa 27. toukokuuta 1999. Ohjelma oli 
annettu Slovenian parlamentin käsiteltäväksi huhtikuussa, ja komissiolle se esitettiin 31. toukokuuta 
1999. 
 
Komissio piti hyvänä sitä, että muokatussa ohjelmassa tavoitteet oli määritelty selvästi. Slovenian 
viranomaiset saivat komissiolta sitä vastoin moitteita siitä, että ne eivät olleet määritelleet riittävän 
selkeästi ohjelman täytäntöönpanon yksityiskohtaisia sääntöjä ja aikataulua. 
 
Kansallinen ohjelma yhteisön säännöstön omaksumiseksi on jäsenyysprosessin keskeinen ja erittäin 
tärkeä asiakirja, joka ”tarkistetaan jokaisen vuoden lopussa ja esitetään parlamentille yhdessä 
talousarvioesityksen kanssa näiden kahden asiakirjan välisen yhtenäisyyden turvaamiseksi ja 
komission määräaikaiskertomuksen suositusten sisällyttämiseksi ohjelmaan”. 
 
Ohjelman uusin tarkistettu versio, johon on otettu mukaan komission uusimmassa 
määräaikaiskertomuksessa esitetyt suositukset, annetaan Slovenian parlamentin hyväksyttäväksi 
vuoden 1999 lopussa. 
 
b) Yhteisön säännöstön analyyttinen arviointi (screening) 
 
Liittymisneuvottelujen käynnistyttyä virallisesti maaliskuussa 1998 on harjoitettu valikoivaa 
arviointia. Arvioinnin yhteydessä käydään ala kerrallaan läpi yhteisön säännöstön omaksumista ja 
määritellään kysymykset, jotka saattavat edellyttää siirtymäkautta, sekä saatetaan neuvottelut 
päätökseen heti, kun (hakijamaan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden) yhteinen kanta on 
vahvistettu. Kaikkiaan arvioidaan 31:tä alaa.  
 
Tarkoituksena on lisäksi tarkistaa, ovatko säädökset vaatimusten mukaisia vai olisiko uusia 
säädöksiä annettava. Lisäksi tutkitaan kunkin hakijamaan hallintojärjestelmän kykyä yhteisön 
säännöstön omaksumiseen. 
 
Slovenian (ja muiden ensimmäisen ryhmän maiden) osalta 15:stä arvioidusta alasta 10 on jo käsitelty 
loppuun eikä niistä tarvitse käydä enää lisäneuvotteluja. Näihin aloihin kuuluvat tutkimus ja tiede, 
opetus ja kasvatus, kulttuuri, pk-yritykset, yhteisöoikeus, kuluttajansuoja ja terveys, tulliliitto, 
taloudelliset ulkosuhteet ja televiestintä. 
 
Brysselissä 30. syyskuuta – 4. marraskuuta 1999 pidetyn hallitusten välisen konferenssin aikana 
neuvoteltiin kahdeksasta uudesta alasta: talous- ja rahaliitto, pääomien vapaa liikkuvuus, sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka, energia, palveluiden vapaa liikkuvuus, liikenne, ympäristö ja 
veropolitiikka.Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkoministerit sekä 5 + 1 jäsenyyttä hakeneiden 
valtioiden ulkoministerit kokoontuvat neuvottelukierrokselle Brysseliin 7. joulukuuta. 
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Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteena on saattaa tämän tapaamisen aikana päätökseen 
mahdollisimman monta alaa. 
 
Laajentumista käsittelevän pääsihteeristön ”Task Force” –työryhmän ja jäsenyyttä hakeneiden 
valtioiden käymissä neuvotteluissa 31 alan analyyttinen arviointi on saatu käytännöllisesti katsoen 
päätökseen. 
 
c) Liittymistä edeltävä tuki 
 
Phare-ohjelmasta myönnetään tukea liittymistä koskeviin tavoitteisiin. Tämän tuen suuruus 
kaksinkertaistuu vuosien 2000—2006 aikana. Tukeen kuuluu maatalouteen ja maaseudun 
kehittämiseen myönnettävä tuki (SAPARD-väline) sekä liittymistä edeltävä rakenneväline (ISPA), 
jolla edistetään koheesiorahaston toteuttamien toimien kaltaisia toimenpiteitä ympäristön ja 
liikenteen aloilla Vuosille 2000—2002 myönnetty rahoitus jakautuu seuraavasti: Phare-ohjelmalle 25 
miljoonaa euroa vuodessa, maatalous- ja maaseudun kehittämistukea 6,6 miljoonaa euroa vuodessa, 
rakennevälineelle 10-20 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Hakijamaita on kohdeltava tasa-arvoisesti. Phare-ohjelmassa on kaksi ensisijaista tavoitetta: hallinto- 
ja oikeusjärjestelmän lujittaminen (noin 30 prosenttia rahoituksesta) ja yhteisön säännöstön 
omaksumista tukevat investoinnit (70 prosenttia). Hakijamaat voivat osallistua joihinkin 
yhteisöohjelmiin (koulutus- ja tutkimusala) sekä joidenkin yhteisön virastojen toimintaan. 
 
d) Arvio Slovenian edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa 
 
Komissio antoi joulukuussa 1998 ensimmäisen kertomuksen hakijamaiden edistymisestä liittymisen 
valmisteluissa. Toinen kertomus julkaistiin 13. lokakuuta 1999. Kootessaan tietoja näiden arvioiden 
laatimiseksi komissio otti huomioon myös Euroopan parlamentin mietinnöt. 
 
On korostettava sitä, että kutakin maata arvioidaan samoin perustein ja että kunkin maan hakemus 
etenee omaa tahtiaan. 
 
Arviointi toteutetaan poliittisia, taloudellisia ja muita liittymisvelvoitteita (kuten Emua ja YUTP:ta 
koskevia velvoitteita) tarkkaillen. Yhteisön säännöstön omaksumista sekä hallinto- ja 
oikeusjärjestelmiä arvioidaan ala kerrallaan. 
 
Ensimmäinen komission esittämä arviointi käsitteli rahapoliittisen komitean ensimmäisessä 
kokouksessa 15.—16. joulukuuta 1998 käytyjä keskusteluja. Näissä keskusteluissa korostettiin 
laajemman poliittisen konsensuksen välttämättömyyttä Sloveniassa lainsäädännöllisten uudistusten 
nopeuttamiseksi ja hallinnollisten voimavarojen parantamiseksi. 
 
Vuonna 1999 esitetty kertomus vahvistaa sen, että Slovenia täytti Kööpenhaminassa määritellyt 
poliittiset ehdot sekä kaksi tärkeintä taloudellista edellytystä, jotka olivat markkinatalous ja kyky 
vastata EU:n mukanaan tuomiin kilpailupaineisiin ja markkinavoimiin. 
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Viimeisessä komission esittämässä arvioinnissa selvitetään Slovenian tekemiä ponnisteluja 
aiemmassa kertomuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Komissio totesi, että 
- ylimääräinen toimivaltuuksien siirto paikallisviranomaisille saatettiin päätökseen 22. 

marraskuuta 1998 pidettyjen vaalien yhteydessä, 
- Slovenia on tehnyt lisäponnisteluja hyväksymällä pankkijärjestelmää, pörssioperaatioita ja 

verouudistusta koskevia lakeja, 
- hallitus sekä työmarkkinajärjestöjen ja ammattiyhdistysten edustajat pääsivät sopimukseen 

eläkejärjestelmän uudistuksesta. 
 
Yhteisön säännöstön hyväksymisen alalla Slovenia on hieman nopeuttanut ponnistelujaan 
hyväksymällä lakeja 
- sisämarkkinoista (normien ja sertifioinnin osalta) 
- tietosuojasta 
- pääomien, pankkisektorin ja arvopapereiden vapauttamisesta (useat ulkomaisten yritysten 

toimintaa Sloveniassa rajoittavat rajoitukset poistettiin) 
- oikeus- ja sisäasioiden alalla (lait ulkomaalaisista ja turvapaikkaoikeudesta, toimenpiteitä 

järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjumiseksi) 
- työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
- ympäristön alalla (vesi, ilma, jätehuolto) 
- tulleista (lakimuutos EU:n voimassa olevien vaatimusten mukaisesti). 
 
Viime vuoden tavoin komissio korosti edelleenkin Slovenialle ominaista hitautta säädösten 
yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa sekä oikeusmenettelyissä. Itse asiassa 
lainsäädännön uudistus ei ole vieläkään saanut riittävästi tuulta purjeisiinsa, vaikka maaliskuussa 
1999 onkin toteutettu tiettyjä toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan yhteisön säännöstön 
omaksumiseksi laaditussa kansallisessa ohjelmassa edellytettyjen lakien hyväksymistä. 
 
Komissio katsoo, että seuraavilla aloilla Slovenia on edistynyt vain hyvin vähän: 
- julkisen hallinnon ja oikeusjärjestelmän yleisluontoinen uudistus 
- omaisuuden palauttaminen 
- romanialaisen vähemmistön asema on edelleenkin ongelmallinen huolimatta niistä 

toimenpiteistä, joita hallitus on toteuttanut tämän Slovenian kansanryhmän olojen 
parantamiseksi. 

 
Slovenian on: 
- jatkettava taloutensa rakenneuudistusta tehostamalla valtion omaisuuden yksityistämistä ja 

yksityistämällä erityisesti kaksi valtion omistamaa pankkia 
- parannettava yritysten oikeudellista ympäristöä 
- otettava käyttöön valtion tukitoimille suunnattu oikeuskehys. 
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Slovenia on toteuttanut useimmat liittymiskumppanuudessa määritellyistä lyhyen aikavälin 
ensisijaisista tavoitteistaan. Sen on kuitenkin pystyttävä korjaamaan vielä puutteet, joita on  
- pankki- ja vakuutusaloilla 
- hallinnollisten ja oikeudellisten voimavarojen uudistamisessa (julkisia palveluja, 

maarekisteriä ja varainhoidon valvontaa koskevien lakien hyväksyminen). 
 
Sloveenit ovat komission kanssa samaa mieltä siitä, että maan virkamiehistön toiminta ei ole 
tarpeeksi tehokasta. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden hallintoelinten kanssa toteutettavilta 
yhteistyöhankkeilta odotetaan paljon. Komissio on tuonut saman seikan esiin liittymistä edeltävässä 
strategiassa. 
 
 

*  *  * 
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