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Reformileping ja selle mõju struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale 

Sissejuhatus 
 
21. sajand esitab palju uusi väljakutseid, nagu üleilmastumine, energiakindlus, võitlus kliima 
soojenemise vastu, sisseränne, terrorismivastane võitlus, kuid loob ka uusi võimalusi. Euroopa 
ühiskond on küllalt loov ja võimekas, et nendele väljakutsetele vastu astuda. Kuid oma väärtuste 
säilitamiseks ja tugevdamiseks peab Euroopa suutma muudatustega kohaneda ning nendeks ette 
valmistuda. Lisaks peavad tal olema vahendid, mille abil oma kavatsused ellu viia.  
 
Üksinda ei suuda liikmesriigid tänapäeva ja tuleviku väljakutsetele vastu astuda: seda suudavad 
nad tõhusal moel vaid üheskoos, ning lõpuks ometi luuakse selleks vahendid. Selliste 
kollektiivsete ülesannete täitmiseks on olemas Euroopa Liit (EL) ja just seetõttu peavad liidul 
olema sobivad lepingud, institutsioonid ja tööviisid. 
 
Otsuste tegemine liidu institutsioonides ja töös tuleb muuta lihtsamaks, et tulla toime tänapäeva 
maailmas toimuvate kiirete muutustega. Samas peavad institutsioonid ja tööviisid olema 
demokraatlikud, sest kaasaegse Euroopa ühiskonna ootused seoses õiguspärasuse, läbipaistvuse 
ja vastutusega on väga kõrged. Euroopa projekti õiguspärasus peab põhinema mitte üksnes tema 
õigusaktidel, vaid ka toimimisviisil. 
 
Kuigi enamik liikmesriike ratifitseeris põhiseaduse lepingu, ei olnud toetus siiski ühehäälne. 
Järgnenud järelemõtlemisperioodi kasutas liit uute võimalike lahenduste leidmiseks. 
 
Võttes arvesse põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi takerdumist, oli hädavajalik 
reformida Euroopa toimimisviisi.  
 
Uue institutsioonilise korralduse väljatöötamiseks võeti mitmeid meetmeid – Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel 2006. aasta juunis võeti vastu raamistik, 2007. aasta märtsis Berliini 
deklaratsioon ja 2007. aasta juunis saavutati reformi koostisosi käsitlev üldine kokkulepe. Samal 
ajal kinnitas Euroopa Liit oma kodanikele, et on endiselt truu eesmärgile reformida liidu 
poliitikavaldkondi, seda nii seoses majanduskasvu kui ka töökohtade loomise, energeetika, 
sisserände, kliimamuutuse ja uuendustegevusega.  
 
Pärast poliitiliste nõupidamiste perioodi otsustati 2007. aasta juunis toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel sama aasta juulis kokku kutsuda valitsustevaheline konverents. Sel 
eesmärgil sõnastati üksikasjalik mandaat, milles määrati kindlaks reformi koostisosad. 
Valitsustevahelise konverentsi ülesanne on niisiis leppida kokku lepingu tekst, et tugevdada 
laienenud liidu tõhusust ja demokraatlikku õiguspärasust ning tõhustada liidu välistegevuse 
sidusust.  
 
Käesolevas ülevaates kirjeldatakse teekonda uue lepingu suunas ning analüüsitakse selle mõju 
struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale. Lisaks käsitletakse peamiste osalejate, Euroopa 
institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate (Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, 
Euroopa Keskpank, Regioonide Komitee, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon jpt) 
reageeringuid ja panuseid.  
 
Lõpetuseks hinnatakse lõppteksti vastuvõtmiseks ettenähtud ratifitseerimise viise. 
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Reformileping ja selle mõju struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale 

1. Valitsustevahelise konverentsi (VVK) suunas 
 
Euroopa Parlamendi panuseks 21.–22. juunil 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisse oli 
Elmar Broki1 ja Enrique Baron Crespo2 koostatud raport „Euroopa Liidu põhiseadusliku 
protsessi tegevuskava”, mille Euroopa Parlament oli 7. juunil 2007 suure häälteenamusega 
vastu võtnud. 
 
Raporti põhisõnum on, et Euroopa Parlament lükkab tagasi mis tahes uue lepingu projekti, mis 
ei paranda demokraatiat, läbipaistvust ja kodanike õigusi. Parlamendiliikmed kinnitasid oma 
toetust põhiseaduse lepingu sisule ja olemusele, mida nad soovivad säilitada. Seepärast nõudis 
Euroopa Parlament eelkõige kõigi lepingu I osas sisalduvate aluspõhimõtete säilitamist, 
sealhulgas Euroopa Liidu topeltloomus riikide ja kodanike liiduna, Euroopa õiguse 
ülimuslikkus, õigusaktide ja menetluste uus liigitus, õigusnormide hierarhia ja Euroopa Liit 
juriidilise isiku staatuses. Parlamendiliikmed nõudsid ka põhiõiguste harta ja selle õiguslikult 
siduva jõu säilitamist.  
 
Lisaks sellele nõuab Euroopa Parlament, et tulevases lepingus võetaks arvesse järelemõtlemisaja 
kestel esilekerkinud „tähtsamaid küsimusi” ning täpsustataks teisi küsimusi, mis leiavad 
käsitlemist juba põhiseaduse lepingus, näiteks: võitlus kliimamuutuse vastu, Euroopa 
solidaarsus energia valdkonnas, sidus rändepoliitika, Euroopa sotsiaalmudel demograafiliste 
muutuste ja üleilmastumise kontekstis, terrorismivastane võitlus, rahvastevaheline dialoog, 
tõhusad ühised mehhanismid euroala majanduspoliitika kooskõlastamiseks (kaitstes samaaegselt 
asutamislepingute kohaselt Euroopa Keskpanga rolli rahanduspoliitikas), liidu 
laienemiskriteeriumid ja -menetlused.  
 
Parlamendiliikmed tuletasid ka meelde, et Euroopa Parlament peab „ainsa otse kodanike poolt 
valitud Euroopa Liidu institutsioonina” olema VVK kõikidel tasanditel täielikult kaasatud „ja 
suuremas ulatuses kui 2003.–2004. aasta valitsustevahelise konverentsi ajal”. 
 
Kõnealust sõnumit tugevdas ühisüleskutse, mille esitasid 12. juunil 2007 Brüsselis kokkutulnud 
Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid, nõudmaks, et ELi tulevast lepingut käsitlev 
21.–22. juuni Euroopa Ülemkogu säilitaks põhiseaduse lepingu olemuse. Kõnealusel kolmandal 
parlamentaarsel ühiskohtumisel Euroopa tuleviku teemal „Koos ... aga kuidas?” nõudsid ka 
liikmesriikide parlamendisaadikud tungivalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
austamist ning rahvusparlamentide kontrolliõiguse tugevdamist ühenduse õigusloomeprotsessis, 
kuid mitte enamat, kui on ette nähtud põhiseaduse lepingu projektis.  
 
1.1. Euroopa Ülemkogul vastuvõetud otsused 
 
21.–22. juunil 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisele eelnenud läbirääkimised olid 
pikad ja rasked, kuid lõpuks jõuti kokkuleppele VVK kokkukutsumise ja mandaadi osas, mille 
ülesandeks on sõnastada ja kokku leppida uus ELi leping. Läbirääkimisi iseloomustasid eriliselt 
tugevad pinged Poolaga topeltenamusel põhineva hääletamissüsteemi küsimuses. Kõik pooled 
pidid tegema järeleandmisi ning Saksamaa eesistujariigina (liidukantsleri Angela Merkeli 
eestvedamisel) suutis lõpuks läbirääkimised ummikseisust välja tuua ja avada tee uuele, ELi 
tõhusust suurendavale lepingule.  
 

                                                 
1 Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni liige. 
2 Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige. 
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Euroopa Ülemkogu nõustus, et pärast kahte aastat ebakindlust seoses liidu aluslepingute 
reformimise protsessiga on kätte jõudnud aeg see küsimus lahendada ja tööga edasi minna. 
Vahepealne järelemõtlemisaeg andis võimaluse laialdaseks avalikuks aruteluks ning aitas 
valmistada ette pinnase lahenduse leidmiseks.  
 
Sel eesmärgil palus Euroopa Ülemkogu tulevasel eesistujariigil (Portugal) avada VVK juba 
enne 2007. aasta juuli lõppu, kohe kui konverentsiks vajalikud õiguslikud tingimused on 
täidetud. 
 
1.2. VVK kokkukutsumine ja töö 
 
VVK peab oma töös lähtuma Euroopa Ülemkogult saadud mandaadist. VVK avati 23. juulil 
2007 ja peaks tõenäoliselt reformilepingu vastu võtma 18.–19. oktoobril 2007 Lissabonis 
toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning igal juhul enne 2007. aasta lõppu, 
et jätta piisavalt aega lepingu ratifitseerimiseks enne Euroopa Parlamendi valimisi 2009. aasta 
juunis.  
 
VVK töö eest kannavad üldist vastutust riigipead ja valitsusjuhid ning neid abistab üldasjade ja 
välissuhete nõukogu. Konverentsil osaleb komisjoni esindaja. Euroopa Parlament kaasatakse 
konverentsi töösse kolme esindaja abil (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) ja 
ta on sellega tihedalt seotud. Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering võib VVK 
kohtumistest osa võtta riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil. Nõukogu peasekretariaat tagab 
konverentsi sekretariaaditeenused. 
 
Teksti eelnõu koostavad õiguseksperdid (kaks iga delegatsiooni kohta). Nimetatud 
õiguseksperdid kohtuvad alates augusti viimasest nädalast korrapäraselt, et tekst enne 
mitteametlikku Gymnichi kohtumist Portugalis Viana do Castelos 7.–8. septembril 2007 
üksikasjalikult läbi vaadata, kus ministrid seejärel kõige raskemaid punkte käsitlevad.  
 
Kuigi VVK põhilist tööd juhib rühm juriste, soovib eesistujariik Portugal siiski, et kõnealune 
konverents oleks avatud ja läbipaistev, sest tegemist on protsessiga, millest saavad kasu mitte 
üksnes liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid, vaid ka kodanikud. Sel põhjusel tehakse kõik 
VVK dokumendid avalikuks eesistujariigi Portugali veebileheküljel: www.eu2007.pt. 
 
1.3. VVK mandaat 
 
2007. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel lepiti kokku valitsustevahelise 
konverentsi üksikasjalik mandaat – pingsa töö tulemusel saavutatud kompromiss, mis tagab, et 
VVK on pigem tehniline kui poliitiline, ning et ühtegi lisanõudmist esitada ei saa. Paljude 
positiivsete külgede kõrval tähendab kõnealune kompromiss seda, et mõned 2004. aasta VVK-l 
kokkulepitud muudatused jäeti kõrvale ja teatavatele liikmesriikidele tehti hulk erandeid. 
Kõikidele liikmesriikidele vastuvõetava kokkuleppe saavutamiseks tuli mitu koostisosa, 
sealhulgas mõned sümboolse iseloomuga koostisosad (ELi lipp, hümn ja juhtlause) ning lepingu 
loetavust vähendanud muudatused lepingust välja jätta.  
 
Angela Merkeli jaoks oli kõnealune tippkohtumine edukas mitte üksnes seepärast, et saavutati 
kokkulepe tulevase lepingu osas, mis „kaitseb Euroopa põhiseaduse lepingu olemust”, vaid ka 
                                                 
3 Vt ülalpool. 
4 Vt ülalpool. 
5 Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Liidu fraktsiooni liige. 
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seetõttu, et suudeti vältida protsessi katkemist, mis tema sõnul oleks põhjustanud „usalduse 
kaotuse” ja Euroopa sügava lõhenemise.  
 
Portugali välisminister ja praegune Euroopa Liidu Nõukogu president Luis Amado teatas 
eesistujariigi Portugali nimel, et VVK töö toimub täpses kooskõlas saadud mandaadiga, mis on 
„valitsustevahelise konverentsi töö ainus alus ja raamistik”.  
 
Ühehäälselt heakskiidetud VVK mandaat on lõppkokkuvõttes midagi palju enamat kui ainult 
mandaat. Selles on täpselt ja üksikasjalikult kindlaks määratud uue lepingu sisu. Eesistujariigi 
järelduste tähelepanelik lugemine võimaldab seega juba tutvuda reformilepingu sisuga. Lepingu 
peamised komponendid on järgmised (kuuluvad kohaldamisele lepingu jõustumise hetkest ehk 
eeldatavasti alates 2009. aastast, välja arvatud topeltenamus):  
 
Üldised märkused. Tulevase lepinguga muudetakse kahte olemasolevat lepingut: praegust 
Euroopa Liidu lepingut, mille nimi jääb samaks, ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mille 
nimeks saab „Liidu toimimise leping” (sõna „ühendus” asendatakse igal pool sõnaga „liit”). 
Kõnealusel kahel lepingul ei ole põhiseaduslikku iseloomu. Seda muutust kajastab nendes 
kasutatav terminoloogia: mõistet „põhiseadus” ei kasutata, „liidu välisministri” nimetuseks saab 
„liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja” ning loobutakse mõistetest „seadus” ja 
„raamseadus”, kusjuures säilitatakse mõisted „määrus”, „direktiiv” ja „otsus”.  

Samuti ei mainita muudetud aluslepingute üheski artiklis ELi sümboleid, nagu lipp, hümn või 
juhtlause.  

ELi õiguse ülimuslikkuse osas võtab VVK vastu deklaratsiooni, millega tuletatakse meelde 
Euroopa Liidu Kohtu praktikat. Kuna Euroopa Liidu lepingusse ei kanta sätet liidu õiguse 
ülimuslikkuse kohta, lepib VVK kokku järgmises deklaratsioonis (nr 27), millele lisatakse 
nõukogu õigustalituse arvamus:  

„Konverents tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikale on 
aluslepingud ja liidu poolt aluslepingute alusel vastu võetud õigusaktid liikmesriikide õiguse 
suhtes ülimuslikud nimetatud kohtupraktikaga kehtestatud tingimustel.  
 

Nõukogu õigustalituse arvamus 
22. juuni 2007 

Euroopa Kohtu kohtupraktikast tulenevalt on ühenduse õiguse ülimuslikkus üks ühenduse õiguse 
aluspõhimõtteid. Euroopa Kohtu arvates kuulub kõnealune põhimõte Euroopa ühenduse 
ainulaadse olemuse juurde. Asjaomase väljakujunenud kohtupraktika esimese kohtuotsuse ajal 
(15. juuli 1964. aasta otsus kohtuasjas 6/64: Costa v. ENEL) asutamisleping ülimuslikkust ei 
maininud. Nii on see ka praegu. Asjaolu, et tulevane leping ülimuslikkuse põhimõtet ei sisalda, 
ei muuda kuidagi põhimõtte olemasolu ega Euroopa Kohtu kehtivat kohtupraktikat.“ 
 
Põhiõiguste harta. Kuigi aluslepingutesse ei lisata põhiõiguste harta teksti, on harta juriidiliselt 
siduv kogu ELis, välja arvatud Ühendkuningriigis ja Poolas. Selle kohta lisatakse Poola 
ühepoolne deklaratsioon (nr 51): 

„Käesolev harta ei mõjuta mingil viisil liikmesriikide õigust toimida seadusandjana kõlbluse, 
perekonnaõiguse või inimväärikuse kaitse ja inimeste füüsilise ning vaimse puutumatuse kaitse 
vallas.” 
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Nimetatud kahe riigi delegatsioonide nõudel täpsustab protokoll 7, et: 

  harta ei laienda Euroopa Kohtu ega mis tahes Poola või Ühendkuningriigi kohtu 
pädevust leida, et Poola või Ühendkuningriigi seadused või praktika on vastuolus 
põhiõiguste, vabaduste ja põhimõtetega, mida ta kinnitab;  

  miski hartas ei anna Poola või Ühendkuningriigi suhtes kohaldamiseks õigusi, mida on 
võimalik kohtu korras jõustada, välja arvatud selles ulatuses, mis on selliste õiguste 
osas nähtud ette Poola või Ühendkuningriigi siseriiklikes õigusaktides;  

  
 niivõrd, kuivõrd harta säte on seotud siseriiklike õigusaktide ja praktikaga, 

kohaldatakse seda Poolas või Ühendkuningriigis üksnes niivõrd, kuivõrd selles 
sisalduvaid õigusi või põhimõtteid tunnustatakse Poola või Ühendkuningriigi õiguses 
või praktikas. 

 
Eelnõu lõppversiooni ettevalmistavad õiguseksperdid saavutasid lõpuks üksmeele. Harta tekst 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas koos viitega sellele lepingus. Harta kuulutavad pidulikult 
välja ka kolme institutsiooni (nõukogu, komisjon, Euroopa Parlament) presidendid enne lepingu 
allkirjastamist. Ühendkuningriigi ja Poola suhtes kehtivad erandid harta kohaldamise kohta 
nende territooriumidel märgitakse ära protokollides. 
 
Sätted institutsioonide kohta. 2004. aasta VVK raames kokkulepitud institutsioone 
puudutavad muudatused lisatakse osaliselt Euroopa Liidu lepingusse ja osaliselt liidu toimimise 
lepingusse.  
 
Uues III jaotises antakse ülevaade institutsioonilisest süsteemist ning sätestatakse järgmised 
praegusesse süsteemi tehtavad institutsioonilised muudatused, st liidu institutsioone, Euroopa 
Parlamenti (uus koosseis), Euroopa Ülemkogu (institutsiooniks ümberkujundamine, sh 
hääletamisviisid ja eesistuja ametikoha loomine), nõukogu (topeltenamusel põhineva 
hääletamissüsteemi kehtestamine ja nõukogu eesistujariigi iga kuue kuu tagant vahetumise 
süsteemi muutmine, sh võimalusega seda kohandada), Euroopa Komisjoni (uus koosseis ja selle 
presidendi rolli tugevdamine), liidu välisministrit (uue ametikoha loomine; selle nimetuseks 
saab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Euroopa Liidu Kohut käsitlevad 
artiklid.  
 
Kaasotsustusmenetluse laiendamine. Kaasotsustusmenetluse laiendamisega (seda hakatakse 
kasutama 37 valdkonna asemel 86 valdkonnas) muutub Euroopa Parlament suurema osa ELi 
õigusaktide vastuvõtmisel sama tähtsaks kui nõukogu. See hõlmab peamisi poliitikavaldkondi, 
sealhulgas vabadust, turvalisust ja õigust. Euroopa Parlamendile antakse uued tähtsad õigused 
eelarve ja rahvusvaheliste lepingute suhtes.  
 
Kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamise laiendamine. Kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamine muutub kohustuslikuks 51 lisavaldkonnas, sealhulgas politseikoostöö ja 
kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö, haridus- ja majanduspoliitika. Ühehäälsuse nõue 
säilib välispoliitika, sotsiaalkindlustuse, rahanduse ja kultuuri vallas. Suurbritanniale tehti 
politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö osas erand.  
 
Topeltenamus. Lõplik lahendus näeb ette mitme etapi läbimise enne, kui hakatakse kohaldama 
puhast ja lihtsat topeltenamust (55% liikmesriikidest, kes esindavad vähemalt 65% ELi 
elanikkonnast) aastal 2017:  

  Nice`i lepingu sätete kohaldamine (häälte tasakaal) kuni 31. oktoobrini 2014;  
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  järgneb 1. novembrist 2014 kuni 31. märtsini 2017 kestev üleminekuperiood, mille 
kestel kohaldatakse topeltenamust kasutavat hääletamissüsteemi, välja arvatud juhul, 
kui liikmesriik taotleb Nice`i lepingu sätete kohaldamist.  

Lisaks sellele võivad liikmesriigid kuni 31. märtsini 2017 kasutada nn Ioannina kompromissi. 
Kõnealuse 1994. aastal vastuvõetud kompromissi kohaselt võib eesistujariik nõuda teksti uut 
läbivaatamist, kui teatav hulk liikmesriike sellele vastu on, kuid jäävad ettepaneku 
tagasilükkamise saavutamiseks vähemusse. Alates 1. aprillist 2017 muutub topeltenamuse 
kasutamine koos võimalusega apelleerida Ioannina kompromissile lihtsamaks, kui see oli 
üleminekuperioodil.  
 
Alaline eesistumine. Määratakse ametisse Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja kahe ja poole 
aastase mandaadiga, mida võib uuendada üks kord. Kõnealune uus institutsioon lõpetab 
roteeruva eesistumise süsteemi. Eesistuja ametikohal olev isik ei tohi täita ühtegi teist riiklikku 
kohustust. 
 
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Mitmete riikide taotlusel 
(Ühendkuningriik, Madalmaad, Tšehhi Vabariik) kaotati tiitel „Euroopa minister”. Tulevane 
kõrge esindaja hakkab täitma välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning välisasjade 
voliniku ametikohuseid. Ta on ühtlasi komisjoni asepresident ja juhib välissuhete nõukogu tööd. 
 
Tõhustatud koostöö, välistegevus, ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP). Sätteid 
tõhustatud koostöö kohta parandati ning tõhustatud koostöö võivad algatada üheksa liikmesriiki, 
kui liit on ületanud 27 liikmesriigi arvu. Uute osalejate liitumist menetletakse ühendusepõhiselt, 
välja arvatud tõhustatud koostöö puhul kaitse valdkonnas.  
 
Lisaks sellele võtab VVK vastu järgmise deklaratsiooni (nr 30): „Konverents rõhutab, et 
Euroopa Liidu lepingu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, sealhulgas liidu välisasjade ja ühise 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha loomist ning ühise välisteenistuse loomist 
käsitlevad sätted ei mõjuta liikmesriikide praegust vastutust nende välispoliitika kujundamise ja 
teostamise eest ega nende riiklikku esindatust kolmandates riikides ja rahvusvahelistes 
organisatsioonides. 
 
Konverents tuletab samuti meelde, et ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat reguleerivad sätted ei 
mõjuta liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsepoliitika erilist laadi. Ta rõhutab, et ELi ja selle 
liikmesriikide jaoks jäävad siduvaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja sätted ning 
eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu ja selle liikmete peamine 
vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest.“ 
 
Veel täpsustatakse, et ÜVJP suhtes kohaldatakse erimenetlusi ja -eeskirju. ÜVJP valdkonnas 
kehtestatakse samuti isikuandmete kaitset puudutav konkreetne õiguslik alus seoses selliste 
andmete liikmesriikide poolse töötlemisega ÜVJP ja EJKP alla kuuluva tegevuse läbiviimisel 
ning seoses selliste andmete liikumisega. 
 
Õigusalane koostöö. Peatükis, mis käsitleb õigusalast koostööd tsiviilasjades, muudetakse seda 
koostööd käsitlevat artiklit nii, et perekonnaõigusega seonduva üleminekuklausli osas 
omistatakse roll riikide parlamentidele.  
 
Politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate peatükkide 
artiklitesse, mis käsitlevad kohtuotsuste vastastikust tunnustamist, miinimumeeskirju kuritegude 
ja karistuste määratlemiseks, Euroopa Prokuratuuri ja politseikoostööd, lisatakse uus 
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mehhanism, mis võimaldab teatavatel liikmesriikidel kõnealuses valdkonnas meetmeid vastu 
võtta, lubades samal ajal jätta teistel osalemata.  
 
Lisaks võib Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli (1997) kohaldamisala 
laiendada selliselt, et see hõlmaks Ühendkuningriigiga seoses ja samadel tingimustel 
politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad peatükid.  
 
Pädevuse piiritlemine. VVK lepib kokku pädevuse piiritlemist käsitlevas deklaratsioonis (nr 
28), mille kohaselt „... kuulub liikmesriikidele pädevus, mida ei ole aluslepingutega omistatud 
liidule. Kui aluslepingud omistavad liidule teatud valdkonnas liikmesriikidega jagatud 
pädevuse, teostavad liikmesriigid oma pädevust ainult niivõrd, kuivõrd liit ei ole oma pädevust 
teostanud või on otsustanud selle teostamise lõpetada. Viimati nimetatud olukord tekib, kui 
asjakohased ELi institutsioonid on otsustanud õigusakti kehtetuks tunnistada, eelkõige 
eesmärgiga tagada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte pidev kohaldamine”.  
 
Peale selle lisatakse aluslepingutele jagatud pädevust käsitlev protokoll (nr 8), milles 
täpsustatakse, et „... kui liit on teatud valdkonnas võtnud meetmeid, hõlmab selle pädevuse 
teostamise ulatus üksnes neid elemente, mida kõnealune liidu õigusakt reguleerib, ega laiene 
kogu valdkonnale”. 
 
Riikide parlamentide roll subsidiaarsuse kontrollimisel. Riikide parlamentidele antakse 
varajase hoiatuse mehhanismi abil (mida on võrreldes põhiseaduse lepinguga tugevdatud) 
võimalus vaidlustada Euroopa tasandi õigusaktide eelnõud, mis nende arvates ei vasta 
subsidiaarsuse põhimõttele. Sellekohase põhjendatud arvamuse esitamise tähtaega pikendatakse 
kuuelt nädalalt kaheksale. Euroopa Komisjon on kohustatud üle vaatama kõik eelnõud, mis 
vaidlustatakse riikide parlamentide lihtsa häälteenamusega, ning võib siis võtta vastu otsuse 
eelnõu tagasi võtta, samaks jätta või seda muuta. Kui komisjon otsustab eelnõu samaks jätta, 
peab ta oma otsust põhjendatud arvamuses õigustama. Nii kõnealune põhjendatud arvamus kui 
ka riikide parlamentide põhjendatud arvamused tuleb edastada ELi seadusandjale õigusloomega 
seotud menetluse raames arvesse võtmiseks. 
 
See käivitab erimenetluse. Enne õigusloomega seotud tavamenetluse esimese lugemise 
lõpetamist kaalub seadusandja (nõukogu ja parlament), kas õigusloomega seotud ettepanek on 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, võttes eelkõige arvesse nii riikide parlamentide 
väljendatud põhjendusi, mida enamik neist jagab, kui ka komisjoni põhjendatud arvamust. Kui 
seadusandja jõuab 55% nõukogu liikmete häälteenamuse või Euroopa Parlamendis antud 
häälteenamuse alusel arvamusele, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, 
õigusloomega soetud ettepanekuga edasi ei tegelda. 
 
Paindlikkuse klausel. Kõnealust klauslit käsitlevasse artiklisse lisatakse lõige, milles 
sätestatakse, et nimetatud artiklit ei saa kasutada ÜVJPga seotud eesmärkide saavutamise 
alusena.  
 
VVK võtab vastu samuti järgmise deklaratsiooni (nr 37): „Konverents rõhutab, et vastavalt 
Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktikale ei saa Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel, mis on volituste andmise põhimõttel põhineva institutsioonilise süsteemi lahutamatu 
osa, olla aluseks liidu volituste kohaldamisala laiendamisele väljapoole aluslepingute sätetega, 
eelkõige liidu ülesandeid ja tegevust määratlevate sätetega kehtestatud üldraamistikku. Ühelgi 
juhul ei saa seda artiklit kasutada selliste sätete vastuvõtmiseks, millega võiks sisuliselt muuta 
aluslepinguid selleks sätestatud menetlust järgimata”. 
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Üldhuviteenused. Kõnealust küsimust käsitlevas protokollis nr 9:  

  tunnistatakse üldise juurdepääsu õigust üldist majandushuvi pakkuvate teenustele ning 
riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja laiaulatuslikku otsustusõigust; 

  täpsustatakse, et aluslepingud „ei mõjuta mingil moel liikmesriikide pädevust osutada, 
tellida ja korraldada majandushuvi mitte pakkuvaid üldhuviteenuseid”. See täpsustus 
toob selguse Euroopa ühiskonnamudeli jaoks ülioluliseks peetavas probleemis. 

 
Energiakindlus. Artiklisse, mis käsitleb raskusi teatud toodetega varustamises, lisatakse viide 
liikmesriikide vahelise solidaarsuse kohta ja täpsustus „eelkõige energeetika valdkonnas”.  
 
Samuti lisatakse uus alapunkt energiavõrkude vastastikuse sidumise kohta. 
 
Kliimamuutused. Tuuakse sisse uus viide erivajadusele võidelda kliimamuutuste vastu 
rahvusvahelise tasandi meetmetega. 
 
Lõppsätted. Euroopa Liidul on juriidilise isiku staatus, kuid VVK lepib kõnealuses küsimuses 
kokku järgmises deklaratsioonis (nr 32): „Konverents kinnitab, et see, et liit on juriidiline isik, 
ei võimalda liidul mingil moel õigusakte vastu võtta ega tegutseda viisil, mis ületab talle 
liikmesriikide poolt aluslepingutega omistatud pädevust”. 
 
Lisatakse artikkel vabatahtliku liidust väljaastumise ja aluslepingute läbivaatamise menetluse 
kohta.  
 
Liitu astumise kriteeriumeid ja korda käsitlevas artiklis asendatakse põhimõtetele osutamine 
osutamisega liidu väärtustele ja lisatakse kohustus neid väärtusi üheskoos edendada, kohustus 
teavitada Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente liidu liikmeks astumise avaldusest, ning 
osutamisega Euroopa Ülemkogus kokkulepitud liitu astumise kriteeriumide arvessevõtmisele. 
 
 
2. Tulevase reformilepingu mõju struktuuri- ja ühtekuuluvus-
poliitikale 
 
Reformilepingu jõustumine saab olema suurim muutus, mis pärast Rooma lepingu sõlmimist 
aset on leidnud. Uus leping sisaldab hulgaliselt uuendusi, mis vaieldamatult mõjutavad Euroopa 
Parlamendi tegevust üldiselt ja eelkõige parlamendikomisjonide tegevust. Mõningad 
kõnealustest uuendustest mõjutavad horisontaalset süsteemi, samas kui teised on pigem 
valdkondliku iseloomuga. 
 
Väärib mainimist, et teatavate õigusloomega seotud menetluste muutmise tulemusel suureneb 
otseselt Euroopa Parlamendi seadusandlik võim. Reformilepingus käsitletakse 
kaasotsustamismenetlust kui õigusloomega seotud tavamenetlust. Tegemist ei ole kaugeltki 
lihtsa terminoloogilise muudatusega, vaid nimetatud menetluse kasutusala seniolematu 
laienemisega, mida lepingu jõustumisest alates kohaldatakse enamiku õigusaktide suhtes. 
Õiguslike aluste arv, mille suhtes kohaldatakse kaasotsustamismenetlust, suureneb 37-lt 86ni. 
 
Kvalifitseeritud häälteenamuse ja kaasotsustamismenetluse kasutusala laienemine, uute 
konkreetsete õiguslike aluste sissetoomine mitmes valdkonnas ning delegeeritud aktide loomine 
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on samuti suunatud struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate parlamendikomisjonide 
tegevuse laiendamiseks6.  
 
Kuigi enamik kommenteerijaid seostab tõhustatud koostööd (mis võimaldab vähemalt 9 
liikmesriigil peamistes poliitikavaldkondades edasi liikuda) politseikoostöö ja kriminaalasjades 
tehtava õigusalase koostöö ning kaitsepoliitikaga, ei ole välistatud, et mõned liikmesriigid 
otsustavad seda võimalust kasutada struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas.  
 
Peale selle nähakse uue lepinguga ette nn üleminekuklauslid, mis lubavad laiendada 
kvalifitseeritud häälteenamuse ja õigusloomega seotud tavamenetluse kohaldamisala. Nii 
muutub õigusloomega seotud menetluse puhul nüüdsest võimalikuks asendada õigusloomega 
seotud erimenetlused tavamenetlusega, kutsumata selleks kokku VVK-d, mis eeldab kõigi 
liikmesriikide poolset ratifitseerimist  
 
Üldine üleminekuklausel näeb ette, et Euroopa Ülemkogu saab ühehäälse otsusega ja pärast 
nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt lubada õigusloomega seotud lihtmenetluse kasutamist 
mis tahes olemasolevate õiguslike aluste jaoks tingimusel, et ühegi liikmesriigi parlament ei 
avalda sellele vastuseisu 6 kuu jooksul. 
 
Teatud poliitikavaldkondades, nagu sotsiaal- ja keskkonnapoliitika ning perekonnaõigus, on ette 
nähtud ka spetsiaalsed üleminekuklauslid. Sel juhul on vaja nõukogu ühehäälset otsust, pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Riiklikud parlamendid kõnealuste üleminekuklauslite 
kohaldamise algatamises seega ei osale.  
 
Üleminekuklauslite puhul on tegemist ühega lepingu kõige tähtsamatest uuendusest. Nad ei 
võimalda mitte üksnes laiendada kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist, vaid 
suurendavad ka Euroopa Parlamendi rolli valdkondades, kus viimasel ei ole veel nõukoguga 
võrdset alust.  
 
2.1. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
 
Euroopa Parlamendi volituste suurenemine ei mõjuta kõiki struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
eest vastutavaid komisjone ühtemoodi. Menetlusviisi seisukohalt kõige olulisemad muudatused 
puudutavad põllumajanduse ja kalanduse valdkonda (mida käsitletakse allpool), kus võetakse 
kasutusele kaasotsustamismenetlus, mida edaspidi nimetatakse õigusloomega seotud 
tavamenetluseks. 
 
Reformilepingu jõustumisel võetakse kõik peamised otsused ühise põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) valdkonnas vastu Euroopa Parlamendi osalusel õigusloomega seotud tavamenetluse 
korras (liidu toimimise lepingu7 artikli 37 lõige 2 a). Siiski varjutab seda optimismi asjaolu, et 
samaaegselt kaotab Euroopa Parlament oma senise nõuandva rolli määruste ja otsuste 
vastuvõtmisel sellises ÜPP-le olulises küsimuses nagu hindade, toetuste ja pakkumisega seotud 
kontrollimeetmete kehtestamine (liidu toimimise lepingu artikli 37 lõige 2 a):  
                                                 
6 Eelkõige puudutab see järgmisi komisjone: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon, kultuuri- ja 
hariduskomisjon, regionaalarengukomisjon, kalanduskomisjon ning transpordi- ja turismikomisjon. Nimetatud 
komisjonid saavad kasu nelja õigusliku aluse sissetoomisest tavalise menetluse jaoks: 1 põllumajanduse, 1 
regionaalpoliitika, 1 kalanduse ja 1 transpordi jaoks. 
 
7 Tulevase reformilepinguga muudatakse kahte olemasolevat lepingut: praegust Euroopa Liidu lepingut, mille nimi 
jääb samaks, ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, mille nimeks saab „Liidu toimimise leping”. 
 

PE 397.235 9



Reformileping ja selle mõju struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikale 

„Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste ja 
koguseliste piirangute kehtestamise […] kohta”. 

 
Teine suur muudatus põllumajanduse valdkonnas on seotud sellega, et põllumajandus ei ole 
enam liidu ainupädevuses, vaid muutub liikmesriikidega jagatud pädevuseks (liidu toimimise 
lepingu artikli 4 lõike 2 punkt d), mis tagab subsidiaarsuse põhimõtte suurema austamise. Selle 
tulemusel muutub ÜPP positsioon liidu institutsioonilises ülesehituses sobivamaks.  
 
Eelarvet käsitlevate sätete osas toob reformileping kaasa kauaoodatud põhjaliku muudatuse: 
kaotatakse kohustuslike ja mittekohustuslike kulutuste eristamine. See kehtivatest lepingutest 
tulenev kategooriline vahetegemine mõjutas otseselt ÜPP-d ja langes praktiliselt kokku kahe 
olemasoleva sambaga (ühelt poolt turupoliitikad, teiselt poolt maaelu arengu poliitika). 
Kõnealuse muudatuse tähtsust hakatakse mõistma alles tulevastes aastaeelarve üle peetavates 
aruteludes. 
 
Seevastu tuleb avaldada tõsist kahetsust selle üle, et enam kui pool sajandit tagasi määratletud 
ÜPP eesmärgid jäeti samaks, nagu nad olid artikli 33 lõikes 1 (liidu toimimise leping): 

a)  tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning 
põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu tagamise ja tootmistegurite, eelkõige 
tööjõu optimaalse kasutamise teel; 

b)   selle kaudu kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav 
elatustase, eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise 
teel; 

c) stabiliseerida turud; 

d) tagada varude kättesaadavus; 

e) tagada mõistlikud tarbijahinnad.  
 
See vananenud määratlus ei sisalda ilmselgelt enamikku uue ÜPP koostisosi, nagu näiteks 
stabiilne sissetulek kui prioriteetne eesmärk, maaelu arengu tähtsus, turupoliitikas juba kehtivad 
mehhanismid ja põhimõtted (toetuste üldine eraldamine, keskkonnaga seotud tingimuslikkus, 
modulatsioon, finantskord, halduspaindlikkus), põllumajanduse multifunktsionaalse iseloomu 
tunnustamine, ühiskonna uued nõudmised põllumajanduse suhtes (tarbija-, keskkonna- ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, loomade heaolu tagamine), ÜPP vajalik vastavus 
multilateraalsuse põhimõttele (Maailma Kaubandusorganisatsioon) ja sooduslepingud 
(MERCOSUR, ACP, EUROMED). 
 
On ilmselge, et selles osas on vaja edasisi arutelusid, et määratleda uued eesmärgid, mis 
vastavad põllumajanduses viimase 50 aastaga toimunud arengutele. Üheks peamiseks 
põhjuseks, miks puudus tahe põllumajanduse peatükki muuta, olid kahtlemata lahkarvamused 
nõukogu ja teiste institutsioonide vahel uue ÜPP kontseptsiooni suhtes. Jääb loota, et see 
kauaoodatud muudatus viiakse ellu järgmise aluslepingute ülevaatuse ajal.  
 
2.2. Kultuuri- ja hariduskomisjon 
 
Kultuuripoliitika jaoks loodi õiguslikud alused küllaltki hilja, Maastrichti lepinguga, kuid 
reformileping annab kultuurile uut hoogu, aidates ühenduse tegevust rikastada kultuuri mõõtme 
sissetoomise kaudu. 
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Kultuuri mainitakse juba lepingu preambulis, kus täpsustatakse, et innustust saadakse „Euroopa 
kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust pärandist”. 
 
Teiste liidu eesmärkide seas märgitakse lepingu artikli 3 lõikes 3, et liit austab „oma rikkalikku 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja 
arendamise”.  
 
Kultuur kuulub nende valdkondade hulka, kus liit on pädev võtma meetmeid liikmesriikide 
meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks, ilma et see asendaks liikmesriikide 
pädevuse neis valdkondades (liidu toimimise lepingu artikli 6 punkt e). Kindlasti ei tähenda see 
ühtlustamispoliitika arendamist, mis oleks vastuolus Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 
säilitamise eesmärkidega, vaid kultuurialase koostöö tugevdamist ühenduse tasandil (liidu 
toimimise lepingu artikli 151 lõige 2).  
 
„Ühenduse meetmetega püütakse ergutada liikmesriikidevahelist koostööd ning vajaduse korral 
toetada ja täiendada nende tegevust järgmistel aladel:  

a)  Euroopa rahvaste kultuuri ja ajaloo alaste teadmiste parandamine ja levitamine;  

b)  üleeuroopalise tähtsusega kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine;  

c)  mitteäriline kultuurivahetus;  

d)  kunsti- ja kirjanduslooming, kaasa arvatud audiovisuaalne sektor.”  
 
See viimane eesmärk saavutati eelkõige tänu sellele, et ka muudes liidu poliitikavaldkondades 
võeti kultuuriküsimusi tõsisemalt arvesse. 
 
Reformilepingu suurim uuendus seisneb aga spordi selgesõnalises liitmises valdkondadega, 
milles liit võib võtta toetavaid, koordineerivaid või täiendavaid meetmeid (liidu toimimise 
lepingu artikli 6 punkt e). Praegu käsitleb sporti suur hulk EÜ asutamislepingu artikleid ja 
peatükke, isegi kui nendes sporti ilmtingimata ei mainita, eelkõige artiklid 39–55 (isikute, 
teenuste ja kapitali vaba liikumine), artiklid 81–89 (konkurentsieeskirjad), artiklid 149–150 
(haridus, kutseõpe ja noorsugu), artikkel 151 (kultuur) ning artikkel 152 (rahvatervis).  
 
Sellal kui kõnealuste artiklite kohaldamist jätkatakse, toob reformileping kaasa mitmeid olulisi 
muudatusi. Edaspidi lisatakse sõna „sport” peatüki pealkirja. Koos selle toomisega uue 
õigusliku aluse alla hakatakse spordi suhtes kohaldama õigusloomega seotud tavamenetlust. 
Lisaks muudetakse liidu toimimise lepingu artiklit 149 järgmiselt: 
 
  lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

„Liit aitab edendada Euroopa panust sporti, võttes arvesse selle eripära, 
vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku 
funktsiooni.” 

 
   lõike 2 viienda taande lõppu lisatakse sõnad „… ja ergutada noori osalema Euroopa 

demokraatias”;  
 
 viimase taandena lisatakse järgmine taane: 

„– arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja 
sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, 
iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.” 
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Spordi sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni ning profispordi mõningaid aspekte käsitlevate 
artiklite sõnastuse muutmine osutab liidu soovile saavutada kõnealuses valdkonnas võrreldes 
praeguse olukorraga oma pädevustes uus tasakaal. Meetmetele, mida liit võib võtta spordi 
valdkonnas, annab rahvusvahelise mõõtme ka artikli 149 lõikes 3 tehtud muudatus, et edendada 
koostööd kolmandate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.  
 
Veel üks suur muudatus: reformilepinguga kehtestatakse kultuuri valdkonnas ühehäälsuse 
asemel kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine (artikli 151 lõige 5). Menetlusviisi 
muutmise tulemusel väheneb kultuuriprogrammi üle läbirääkimiste kestus ning samas saab 
võimalikuks tõeliste prioriteetide kehtestamine. Seega tugevnevad reformilepingu 
ratifitseerimisega Euroopa Parlamendi volitused tunduvalt.  
 
Lisaks parandab leping parlamentaarset kontrolli ELi kaubanduspoliitika üle, mis senini oli 
peaaegu olematu. Kõnealune muudatus mõjutab kultuuri- ja hariduskomisjoni siis, kui 
kaubanduslepingud seonduvad kultuuri- ja audiovisuaalteenuste valdkonnaga (liidu toimimise 
lepingu artikkel 188c). 
 
Ometi on kahetsusväärne, et põhiõiguste hartat ei liideta tervenisti uue lepinguga. Siiski on 
hartal siduv iseloom (artikli I-6 lõige 1) kõikjal ELis, välja arvatud Poolas ja Ühendkuningriigis. 
See mõjutab teatavaid valdkondi, mis kuuluvad kultuuri- ja hariduskomisjoni pädevusalasse, 
eelkõige: haridus ja kutseõpe (harta artiklid 14 ja 15), sidepoliitika (harta artiklid 11, 41, 42 ja 
44) ning mitmekeelsus (artiklid 21 ja 22). 
 
Haridust, kutseõpet ja noorsugu käsitlevaid artikleid (artiklid 149 ja 150) ei muudetud. 
 
2.3. Regionaalarengukomisjon 
 
Reformileping toob kaasa mitmed olulised muudatused, mis ratifitseerimise korral mõjutavad 
tugevasti regionaalarengukomisjoni tegevust. Leping vastab niisiis Euroopa Parlamendi 
ammustele ootustele.  
 
Need muudatused, mis käivad käsikäes liidu pädevuste jaotuse parema määratlusega, 
tähendavad selgelt olulist edasiminekut, kuna siitpeale muutub sobivaima vastutuse tasandi 
määratlemine lihtsamaks.  
 
Esimene suurem muudatus puudutab „territoriaalse ühtekuuluvuse” mõiste sissetoomist ja selle 
eesmärgina tunnustamist (artikli I-3 lõige 3). Territoriaalset ühtekuuluvust mainitakse ka liidu 
jagatud pädevuste all (artikli I-4 lõike 2 punkt c). 
 
Euroopa Parlamendi korduval nõudmisel saab liidu toimimise lepingu XVII jaotise pealkirjaks 
„Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus”. Artiklisse 158, mis määratleb 
ühtekuuluvuspoliitika, lisatakse uus lõik. Selles antakse käesoleva poliitika alla kuuluvate 
asjaomaste piirkondade täpsem ja ammendavam määratlus: 
 
„Asjaomastes piirkondades pööratakse erilist tähelepanu maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad 
ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks väga väikese 
rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele.” 
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Peale selle täpsustakse VVK deklaratsioonis nr 17, et: „... artiklis 158 toodud viide saartele võib 
hõlmata saareriike tervikuna, kui on täidetud vajalikud tingimused.”. 
 
Teine suurem muudatus puudutab õigusloomega seotud menetlust, mida kasutatakse 
struktuurifondide suhtes kohaldatavate üldeeskirjade üle hääletamisel. Nõusoleku saamise 
menetlus asendatakse õigusloomega seotud lihtmenetlusega (liidu toimimise lepingu artikkel 
161), mis annab Euroopa Parlamendile ammuoodatud volitused, muutes viimase võrdväärseks 
nõukoguga.  
 
Põhiõiguste harta, mida küll reformilepinguga ei liidetud, tunnistab oma preambulis 
selgesõnaliselt „liikmesriikide riiklikku identiteeti ning nende riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi ametiasutuste korraldust”. 
 
Peale selle laiendatakse reformilepinguga (artikli I-5 lõige 3) subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamist lisaks Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vaheliste suhete 
määratlemisele piirkondlikele ja kohalikele ametivõimudele: 
 
Liit võtab „meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.” 
 
Artikli I-8 a lõikes 3 kinnitatakse muu hulgas, et otsuseid tuleb teha „nii avalikult ja nii 
kodanikulähedaselt kui võimalik”. 
 
Mis puudutab Euroopa Kohtule esitatud hagisid subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise kohta, siis 
protokolli (nr 2) artikli 8 kohaselt „võib ka regioonide komitee esitada selliseid hagisid 
seadusandlike aktide kohta, mille vastuvõtmiseks tuleb vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule konsulteerida regioonide komiteega”. Kõnealune uus pädevuste jagamine peaks 
tulevikus soodustama tihedamat koostööd Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee vahel. 
 
Uued sätted toodi sisse ka piirkondliku riigiabi kohta. Praeguse EÜ asutamislepingu artikli 87 
lõike 2 punktis c sätestatakse riigiabi andmise erand Saksamaa jagamisest mõjutatud Saksamaa 
Liitvabariigi teatud piirkondadele. Liidu toimimise lepinguga muudetakse kõnealust sätet, nähes 
ette selle võimaliku kehtetuks tunnistamise:  

„Viis aastat pärast lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, jõustumist võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu võtta otsuse 
käesoleva punkti kehtetuks tunnistamise kohta.” 

 
Euroopa Parlamendi korduvate soovituste tulemusel kindlustati erisätted äärepoolseimate 
piirkondade jaoks artikli 87 lõike 3 punktis a, kuhu lisatakse lauseosa (allolevas tekstis rasvases 
kirjas):  

3.  Ühisturuga kokkusobivaks võib pidada: 

a) abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on 
erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus, ja artiklis III-4248 osutatud 
piirkondades, arvestades nende struktuurilist, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. 

Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse osas pöörati erilist tähelepanu riigiabi andmisele 
„maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele [...], väga väikese 
                                                 
8 Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Assoorid, Réunion, Madeira ja Kanaari saared. 
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rahvastikutihedusega põhjapoolseimatele piirkondadele, saartele, piiriülestele ja 
mäestikualadele” (liidu toimimise lepingu artikkel 158). 
 
Peale selle tunnistatakse protokollis nr 9 üldise juurdepääsu õigust üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste osutamisele ning riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja 
„laiaulatuslikku diskretsiooniõigust”. 

 
Reformilepingu võimaliku ratifitseerimata jätmise mõju regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika 
otsustusprotsessile oleks negatiivne. 
 
Esiteks jääks Euroopa Parlament ilma õigusloomega seotud tavamenetluse kasutamisest. 
Euroopa Parlament on juba eelnevalt rõhutanud, et üldeeskirjade vastuvõtmisel kohaldatav 
nõusoleku saamise menetlus ei võimalda tal piisavalt osaleda struktuuri- ja ühtekuuluvusfonde 
puudutavate otsuste tegemisel, arvestades et vastupidiselt kaasotsustamismenetlusele puudub 
võimalus komisjoni ettepaneku või nõukogu ühise seisukoha kohta muudatusettepanekuid teha. 
 
Praegune selge õigusliku aluse puudumine territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevates lepingutes 
on kahetsusväärne. Siduva õigusliku aluse puudumisel võivad liikmesriigid 
ühtekuuluvuspoliitika territoriaalse mõõtme kui majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
eesmärgi hädavajaliku ja lahutamatu koostisosa oma tegevusprogrammides tähelepanuta jätta.  
 
2.4. Kalanduskomisjon 
 
Nagu juba eelnevalt mainiti, ei puuduta Euroopa Parlamendi volituste suurenemine kõiki 
struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavaid komisjone ühtemoodi. Kalanduse valdkond 
– ja koos sellega põllumajandus – on üks nendest, kus muutused menetlusviisides koos 
õigusloomega seotud tavamenetluse kasutuselevõtuga on tähelepanuväärseimad. 

Kalandusest (välja arvatud mere bioloogiliste ressursside kaitse, mis jääb ELi ainupädevusse) on 
juttu artikli 4 lõikes 2 (punkt d), milles täpsustatakse valdkonnad, kus liit ja liikmesriigid 
jagavad pädevust.  
 
Olemasolevate lepingute alusel on kalandus ainus Euroopa ühine poliitika, kus otsustusprotsess 
toimub konsulteerimismenetluse alusel. Liidu toimimise lepingu muudetud artikli 37 lõikega 2 a 
nähakse ette õigusloomega seotud tavamenetluse laienemine ühisele kalanduspoliitikale. 
 
Uue lepingu jõustumise korral saab Euroopa Parlament viimaks tõelised volitused kõnealuse 
sektori suhtes kohaldatavate üldsuuniste üle otsustamisel.  
 
Suur vormiline uuendus puudutab kalanduse lisamist liidu toimimise lepingu II jaotise pealkirja, 
isegi kui seda vaadeldakse paralleelselt põllumajandusega. Seevastu ei sisalda kõnealune 
peatükk endiselt eraldi sätteid ühise kalandus- ja akvakultuuripoliitika kohta.  
 
Ühine kalanduspoliitika on viimase kahekümne aasta jooksul vaieldamatult palju edasi arenenud 
ning kujutab endast ühenduse valdkondliku poliitika terviklikku osa, mis püüdleb oma 
eesmärkide poole. Siiski ei määratleta uues lepingus konkreetseid eesmärke ega vahendeid 
nende saavutamiseks. Mõned liidu toimimise lepingu artikli 33 lõikes 1 sätestatud eesmärgid ja 
artikli 33 lõikes 1 märgitud vahendid nende saavutamiseks käsitlevad üksnes ühist 
põllumajanduspoliitikat, kuigi need artiklid on mõeldud kohaldamiseks nii põllumajanduse kui 
ka kalanduse suhtes (vt ülalpool punkt 3.1.). 
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Nende kahe sektori tegevuste erinev iseloom muudab olukorra väga segaseks. Reformilepingus 
ei viidata kahjuks mingil viisil akvakultuuride varude ja akvakultuuri päritolu toodete 
pikaajalisele kasutamisele säästva arengu kontekstis, säilitades samas tasakaalu sotsiaalsete, 
majanduslike ja keskkondlike aspektide vahel. Sektori ootused kõnealuses küsimuses olid 
kõrged, kuid jäid kahjuks vastuseta. 
 
Samuti on kahetsusväärne, et uues lepingus ei mainita struktuurifondide hulgas selgesõnaliselt 
kalanduse arendusrahastut.  
 
Euroopa Parlament väljendab seevastu heameelt subsidiaarsuse põhimõtte tunnustamise üle 
reformilepingus ja märgib, et piirkondlike nõuandvate komisjonide loomist kalanduse 
valdkonnas võib pidada nimetatud tähtsa põhimõttega kooskõlas olevaks ning sammuks edasi, et 
tuua kalanduse juhtimine tagasi kohalikule otsustustasandile (artikli I-5 lõige 3). 

Liit võtab „meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke ...“ 

Euroopa Parlament nõudis tungivalt, et kõikide kalandusega seotud rahvusvaheliste lepingute 
puhul oleks nõutav tema heakskiit (nõusolek). Liidu toimimise lepingu uus artikkel 188 n, mis 
asendab EÜ asutamislepingu artikli 300, vastab sellele nõudele ja võib aja jooksul viia Euroopa 
Parlamendi rolli tugevnemiseni selliste lepingute sõlmimisel. 
 
2.5. Transpordi- ja turismikomisjon 
 
Transpordipoliitika viidi ühenduse tasandile juba ammu ja selles mõttes on reformilepinguga 
sissetoodud muudatused väikesed.  
 
Transpordile viidatakse liidu toimimise lepingu artikli 4 lõikes 2, milles täpsustatakse 
valdkonnad, milles liidul on liikmesriikidega jagatud pädevus, eelkõige punktid g (transport) ja 
h (üleeuroopalised võrgud).  
EÜ asutamislepingu artiklisse 87, milles viidatakse Saksamaa jagamisest tingitud raskustele, 
lisatakse väike muudatus: 

„Viis aastat pärast lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, jõustumist võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu võtta otsuse 
käesoleva punkti kehtetuks tunnistamise kohta.” 

 
Artikli 80 uus lõige 2 (liidu toimimise leping) muudab ametlikuks kaasotsustamismenetluse, 
mida tegelikult mere- ja lennutranspordis juba kasutatakse: 

„Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 
kohased sätted mere- ja lennutranspordi kohta. Nad teevad otsuse pärast konsulteerimist 
Regioonide Komiteega ning Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.” 
 
Seevastu turismivaldkond saab kasu mitmest uuest olulisest sättest. 

Turismile viidatakse liidu toimimise lepingu artikli 6 lõikes 2, milles täpsustatakse, et liit on 
pädev võtma Euroopa tasandil meetmeid liikmesriikide meetmete toetamiseks, 
koordineerimiseks või täiendamiseks.  
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Reformileping annab muu seas Euroopa Parlamendile selge õigusliku aluse, et ette näha 
toetavad meetmed, mis võimaldaksid tugevdada turismivaldkonna identiteeti. Liidu toimimise 
lepingu uus XXI jaotis on nüüdsest pühendatud konkreetselt turismile. Selle artiklis 176b 
sätestatakse, et: 

„Liit täiendab liikmesriikide tegevust turismisektoris, eriti edendades liidu ettevõtjate 
konkurentsivõimet asjaomases sektoris. Seetõttu on liidu tegevuse eesmärk: 

a) ergutada soodsa keskkonna loomist selle sektori ettevõtjate arendamiseks;  

b) edendada koostööd liikmesriikide vahel, eriti heade kogemuste vahetamise teel.” 
 
Eelnõu peamine uuendus puudutab siiski õigusloomega seotud menetlust. Kui uus leping 
ratifitseeritakse, võib liit turismi valdkonnas selgesti õigusloomega tegelda ning kehtestada 
„erimeetmed, et toetada liikmesriikide tegevust käesolevas artiklis seatud eesmärkide 
saavutamiseks, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama” (liidu 
toimimise lepingu artikli 176d lõige 2). 
 
 
3. Euroopa Liidu institutsioonide roll 
 
Euroopa Liidu lepingu artikkel 48 annab Euroopa Parlamendile ja komisjonile õiguse esitada 
nõusoleku valitsuste esindajate konverentsi kokkukutsumiseks nõukogu eesistuja poolt, et ühisel 
kokkuleppel otsustada lepingutes tehtavad muudatused. Institutsiooniliste muudatuste puhul 
rahanduse valdkonnas konsulteeritakse ka Euroopa Keskpangaga. 
 
Seega andis ministrite nõukogu 16. juulil 2007 ilma aruteluta oma nõusoleku VVK avamiseks 
(23. juulil 2007) ülesandega sõnastada Euroopa Liidu jaoks uus leping Euroopa Ülemkogu 
juunis 2007 vastuvõetud läbirääkimiste volituste alusel.  
 
3.1. Euroopa Parlament 
 
Euroopa Parlamendi arvamus on (demokraatia seisukohalt) kõige tähtsam, kuna parlamendis 
toimuvad arutelud on avalikud ja arvamusi avaldatakse palju.  
 
Ametlikult sekkub Euroopa Parlament menetlusse kaks korda: kõigepealt, et avaldada arvamust 
VVK kokkukutsumise ning seejärel viimase koostatud teksti kohta. Euroopa Parlamendi lõplik 
arvamus ei ole siduv, kuid võib mõjutada mõnede liikmesriikide parlamentide seisukohti. 
 
Euroopa Parlament kiitis suure enamusega heaks pooldava arvamuse (Jo Leineni9 raport) 
valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta 11. juulil 200710. Sel ajal kui parlament 
tervitab asjaolu, et mandaat „kaitseb suurt osa põhiseaduse lepingu olemusest, eeskätt liidu 
ühtset õigussubjektsust ja sammaste struktuuri väljajätmist, nõukogus kvalifitseeritud 
häälteenamuse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamise laiendamist, 
osalusdemokraatia elemente, põhiseaduse harta õiguslikult siduvat staatust, liidu välistegevuse 
sidususe tõhustamist ja tasakaalustatud institutsioonilist paketti”, väljendab ta ka mõningaid 
reservatsioone.  
 

                                                 
9 Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige. 
10 A6-0279/2007 
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Nii kahetsevad parlamendiliikmed asjaolu, et nimetatud mandaat „eeldab mõningate 2004. 
aasta valitsustevahelisel konverentsil kokkulepitud oluliste elementide väljajätmist, nagu näiteks 
põhiseaduse lepingu kontseptsioon, liidu sümbolid, liidu õigusaktide arusaadavad nimetused, 
selge avaldus liidu õiguse ülimuslikkuse kohta ning liidu määratlemine kodanike ja riikide 
liiduna, ning eeldab samuti teiste elementide juurutamise pikaks ajaks edasilükkamist”. Ka 
väljendavad nad muret seoses asjaoluga, et mandaat võimaldab teatud liikmesriikidele järjest 
suuremal määral erandeid asutamislepingute oluliste sätete kohaldamise osas, mis võib kaasa 
tuua liidu ühtekuuluvuse nõrgenemise. 
 
Enamiku parlamendiliikmete jaoks on kõnealune kompromiss edasimineku paratamatu hind, 
kuid arutelu kestel avaldati ka palju kriitilisi arvamusi juunis 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumise kulgemise ja tulemuse kohta, mis mõnede arvates annab tulemuseks arusaamatu 
lepingu. 
 
Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi arvates võimaldab see kompromiss, 
vastupidi, läbi viia vajalikud reformid, et varustada Euroopa Liit suurema demokraatia ja 
tõhususega. Uus leping tugevdab oluliselt Euroopa Parlamendi volitusi ja seega ka liidu 
demokraatiat. Põhiõigused, mida Euroopa Parlament on alati kaitsnud ja mis moodustavad 
põhiseaduse lepingu keskse koostisosa, muutuvad õiguslikult siduvaks. Põhimõtted, mida 
Euroopa Parlament on alati kaitsnud, saavad käesoleva aluslepingute reformiga tegelikkuseks. 
 
Raportis antakse muu hulgas teada Euroopa Parlamendi soovist etendada „aktiivset rolli” nii 
läbirääkimiste kestel kui ka pärast seda. Seetõttu esitab parlament pärast teabe saamist oma 
kolmelt esindajalt (Elmar Brok, Enrique Baron Crespo ja Andrew Duff) vajaduse korral oma 
mandaadi raames konkreetsete teemade kohta ettepanekuid. Pärast 2009. aasta valimisi esitab 
Euroopa Parlament uued ettepanekud põhiseaduse lepingu kohta eesmärgiga parandada ELi 
toimimist. 
 
Arvamuses rõhutatakse samuti Euroopa Parlamendi kavatsust tagada VVK töö täielik 
läbipaistvus kõikide VVK töödokumentide avalikustamise kaudu. Samal ajal taotletakse avatud 
dialoogi riikide parlamentide ja kodanikuühiskonnaga kogu VVK ja selle järgneva 
ratifitseerimisprotsessi kestel.  
 
Lõpuks kutsub Euroopa Parlament oma pädevat komisjoni üles nägema ette kodukorra 
võimaliku muutmise, et anda oma tegevustes ja töökohtades Euroopa Liidu lipule ja hümnile, 
mis valiti välja põhiseaduse lepingus, ametlik iseloom. 
 
3.2. Euroopa Komisjon  
 
Euroopa Komisjoni 10. juuli 2007. aasta arvamuses11 tehakse kokkuvõte edasiminekutest, mis 
uus leping toob kaasa liidu sisu ja toimimise seisukohalt ning antakse neile omapoolne toetus 
tingimusel, et VVK mandaati austatakse sellisena, nagu Euroopa Ülemkogu selle heaks kiitis. 
Nimetatud tingimus selgitab, miks antud juhul VVK kokkukutsumine ei tähenda võrreldes 
tulevikukonvendiga sammu tagasi ei demokraatia ega läbipaistvuse seisukohalt: mandaat võtab 
aluseks tulevikukonvendi peamised tulemused.  
 
Komisjoni arvamuse kohaselt kujuneb Euroopa proovikiviks suutlikkus viia ellu poliitikat, mis on 
kooskõlas kodanike ootuste ja taotlustega, ning vastab tulevikunägemusele, milles Euroopa on 
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valmis tegema koostööd ühise tuleviku nimel. Oma potentsiaali ära kasutamiseks tuleb ELi 
moderniseerida ja reformida.  

Komisjon leiab, et VVK mandaat kajastab poliitilise reaalsuse ja poliitiliste taotluste tasakaalu 
ning rajab Euroopa Liidule tugeva institutsioonilise ja poliitilise aluse, millele toetudes saab täita 
kodanike ootusi. Mandaat on igati sobiv alus, millele toetudes saab VVK kiiresti ja tõhusalt 
saavutada kokkuleppe ning esitada lepingu eelnõu peatselt ratifitseerimiseks.  

Komisjoni arvamuses rõhutatakse edasiminekuid, mis reformileping mandaadi raames ELile ja 
selle kodanikele kaasa toob: 

   demokraatlikum ja läbipaistvam Euroopa: Euroopa Parlamendi ja riikide 
parlamentide roll suureneb. Nõukogu muutub avatumaks; miljon kodanikku saavad 
esitada komisjonile üleskutse esitada nende huve puudutav algatus ning lihtsamini on 
võimalik aru saada, kes teeb mida Euroopa ja riigi tasanditel;  

   tulemuslikum Euroopa, mille institutsioonid ja töömeetodid oma üheaegselt tõhusad ja 
lihtsustatud. Komisjoni arvamuses kirjeldatakse, kuidas reformileping kiirendab 
otsustusprotsessi ajakohastatud institutsioonides, mis toimivad 27 liikmesriigiga ELis. 
Liidu tegutsemisvõime suureneb tema praegustes prioriteetsetes valdkondades. 
Hääletamise reegleid lihtsustatakse ja muudetakse õiglasemaks ning institutsioonide 
koormust vähendatakse; 

   õigustel ja väärtustel rajanev solidaarne ja turvaline Euroopa, mis väljendab selgesti 
liidu väärtusi ja eesmärke. Põhiõiguste harta koondab kodaniku-, poliitilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, mida liidul tuleb austada; tugevdatakse liidu 
solidaarsust ja julgeolekut niisugustes valdkondades nagu energiakindlus; lisatakse uued 
sätted seoses kliimamuutuste, kodanikukaitse, humanitaarabi ja tervishoiuga ning 
suurendatakse liidu pädevusi vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkondades; 

   Euroopa roll maailmas: Euroopa välispoliitika teostamise vahendid ühendatakse nii 
välispoliitika väljatöötamisel kui ka selle elluviimisel. Reformilepinguga antakse 
Euroopale hääl suhtlemiseks partneritega terves maailmas, suurendatakse ELi 
välispoliitika eri tahkude sidusust tänu välissuhtlemise uuele ülesehitusele ning 
kasutatakse Euroopa majanduslikku, poliitilist ja diplomaatilist kaalukust tema huvide ja 
väärtuste edendamiseks terves maailmas.  

 

Komisjoni arvamuses jõutakse järeldusele, et reformileping muudab liidu muutumisvõimeliseks, 
et edendada eurooplaste turvalisust ja heaolu ning anda neile uusi võimalusi rääkida kaasa 
üleilmastumises. Komisjon kutsub kõiki VVK osapooli üles looma tingimusi reformilepingu 
vastuvõtmiseks ja ratifitseerimiseks enne 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi 
valimisi.  

 
3.3. Euroopa Keskpank 
 
Euroopa Keskpanga (EKP) arvamus, mis võeti vastu 5. juulil 200712, on kohustuslik siis, kui 
VVK teeb muudatusi rahandusvaldkonnas, nagu sel korral. EKP keskendub loogiliselt sellele 
muudatuste kategooriale ning tema arvamus on pooldav tingimusel, et tulevasse lepingusse 
lisatakse kõik põhiseaduse lepinguga ettenähtud muudatused – ja üksnes need –, et vältida 
uuendusi või üllatusi.  
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Ametlikes tekstides on rahandust puudutavad uuendused hajutatud. EKP poolt kokku kogutuna 
ilmneb nende suur tähtsus: 

  majandus- ja rahaliidu loomine, kus vääring on euro ja hinnastabiilsus on üks liidu 
eesmärkidest; 

  EKP määratlemine tervikliku institutsioonina ja tema finantssõltumatuse kinnitamine; 

  ELi ainupädevuse kinnitamine euroala riikide rahanduspoliitika valdkonnas; 

  osutamine väljavaatele euroala ühtse välisesindamise kohta rahvusvahelistes 
finantsinstitutsioonides; 

  euroala juhtimise parandamine komisjoni järelevalvevolituste suurendamise kaudu 
liigse eelarvepuudujäägi korral ning eurorühmale autonoomsete otsustamisvolituste 
andmise kaudu. 

Eurorühma olemasolu peaks niisiis saama kinnituse vastavalt põhiseaduse lepinguga ettenähtud 
uuendustele. Riigi- ja valitsusjuhtide määratletud mandaadiga nähakse ette praegustele 
lepingutele eurorühma käsitleva protokolli lisamine (nr 3), mis võeti vastu 2004. aasta VVK-l ja 
milles määratakse kindlaks eurot kasutavate liikmesriikide rahandusministrite kohtumiste 
üksikasjad. Eurorühm peab jääma mitteametlikuks, mitte otsuseid vastuvõtvaks instantsiks, kuid 
ELi rahandusministrite nõukogu eriomaste hääletamisprotseduuridega peab olema ette nähtud, 
et teatavates küsimustes saavad hääletada ainult eurot kasutavad liikmesriigid, nt eelarve- ja 
majanduspoliitika valdkondi puudutavad meetmed ning ühine esinemine rahvusvahelistes 
institutsioonides ja rahvusvahelistel foorumitel.  
 
 
4. Teiste Euroopa Liidu institutsioonide arvamused 
 
Ilma et nende arvamused oleksid õiguslikult siduvad, soovisid kaks nõuandva staatusega 
Euroopa institutsiooni avaldada arvamust seoses nende prioriteetidega uue lepingu suhtes. 
 
4.1. Regioonide Komitee 
 
Oma 6. juuni 2007. aasta arvamuses13 palub Regioonide Komitee säilitada põhiseaduse lepingu 
põhisisu ning kutsub riigi- ja valitsusjuhte üles viima lepingute reformimise protsessi kiiresti 
lõpule, seadmata kahtluse alla piirkondlike ja kohalike omavalitsuste poolt ning nende huvides 
saavutatud tulemusi, eriti subsidiaarsuse ja hea valitsemistava põhimõtete järgimise ning ELi 
territoriaalse ühtekuuluvuse osas. Lepingu põhisisu säilitamise all peab Regioonide Komitee 
eelkõige silmas järgmisi punkte:  

  kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tunnustamine; 

  kohaliku ja piirkondliku autonoomia järgimine; 

  subsidiaarsuse põhimõtte uus määratlus; 

  subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise instrumentide 
määratlemine kahes eraldi protokollis;  

  konsulteerimispõhimõtte tunnustamine ning sellest tulenev tihedam koostöö kohalike ja 
piirkondlike omavalitsustega ühenduse poliitikate väljatöötamisel, elluviimisel ja 
hindamisel; 
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  mõju, mis ühenduse õigustik avaldab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, 
arvesse võtmine; 

  õigusloomepädevust omavate piirkondlike parlamentide kaasamine varajase hoiatuse 
menetlusse, mis kuulub subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise 
eelkontrolli mehhanismi; 

  Regioonide Komitee liikmete volituste (tähtaja) ühtlustamine Euroopa Parlamendi 
liikmete ja komisjoni volituste omaga; 

  komitee täis- ja asendusliikmete arvu ja ametissemääramist reguleeriva uue süsteemi 
kehtestamine praeguse asemel, liikudes poliitilistel ja territoriaalsetel kriteeriumidel 
põhineva süsteemi poole; 

  territoriaalse ühtekuuluvuse kaasamine ühenduse eesmärkide hulka ning liikmesriikide 
võetud kohustused majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tõhustamiseks; 

  äärepoolseimate piirkondade eristaatuse tunnustamine. 

 
Regioonide Komitee arvamuse kohaselt tuleb eelmainitud elemente väärtustada kodanike seas 
ning anda talle õigus esitada hagi Euroopa Kohtusse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte rikkumise korral. 
 
Lisaks ei ole Regioonide Komitee arvamuse kohaselt paljudel kodanikel enam selget arusaama 
sellest, mis on ELi eesmärk 21. sajandil ja et kodanikelt ei saa eeldada pikkade tehniliste 
lepingute lugemist. Kutsub seetõttu Euroopa Liitu üles koostama üheleheküljelise pikaajalise 
mõjuga dokumendi ELi eesmärkide ja ülesannete kohta, mis täiendaks igasugust tulevast 
lepingut ning millele ELi institutsioonid saaksid praegu ja tulevikus aktiivselt juhtida kodanike 
tähelepanu.  
 
4.2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
Oma 31. mail 2007 suure häälteenamusega vastuvõetud resolutsioonis14 nõuab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), et põhiseaduse leping vastaks 27 liikmesriigiga Euroopa 
Liidu nõudmistele ning et liit jõuaks kokkuleppele uute poliitikate osas ja langetaks vajalikke 
otsuseid, et vastata tema ees seisvatele arvukatele väljakutsetele.  
 
Selles suhtes nõuab EMSK, et põhiseaduse lepingu eelnõu jääks aluseks edasistele aruteludele, 
mille „käigus peab säilima see, mis Euroopa Tulevikukonvendis otsustati ja mis seejärel riigi- 
ja valitsusjuhtide poolt üksmeelselt vastu võeti”, eelkõige demokraatlikud ja institutsioonilised 
uuendused, teiste hulgas põhiõiguste valdkonnas.  
 
Täpsemalt, EMSK nõuab, et I osa (eesmärgid, institutsioonid, Euroopa Liidu struktuur), II osa 
(Euroopa Liidu põhiõiguste harta) ja IV osa (üld- ja lõppsätted) peavad tulevasse lepingusse 
alles jääma. III osa institutsioonilised ja menetluslikud sätted (Euroopa Liidu poliitikad) tuleks – 
kui nad lähevad kehtivast õigusest kaugemale – integreerida I ossa.  
 
EMSK on seisukohal, et demokraatiat käsitlev peatükk, mis sisaldab sätteid kodanikuühiskonna 
osalusviiside kohta arvamuse kujunemisel ja otsustusprotsessis, kuuluvad oma olemuselt 
põhiseaduse lepingusse. Seevastu ei ole EMSK vastu sellele, et uuele lepingule antakse mõni 
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muu nimi, „arvestades vääritimõistmisi, mida põhiseaduse mõiste on mõnes liikmesriigis 
põhjustanud”.  
 
EMSK nõuab, et hoolimata VVK lühiajalisusest ja selle piiratud mandaadist antaks 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimalus konsultatsioonides osaleda. Lisaks on komitee 
valmis koostöös ELi eesistujariigi Portugaliga korraldama kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega teabevahetuskohtumisi ja dialooge, nagu ta seda tegi Euroopa 
Tulevikukonvendi ajal.  
 
 
5. Kodanikuühiskonna organisatsioonide arvamused ja 
deklaratsioonid 
 
Euroopa kodanikuühiskonna esindajad avaldasid enne VVK avamist laialdaselt arvamust 
kompromissi sisu ja võimaluse üle säilitada mõned põhiseaduse lepingus esinevad olulised 
punktid. 
 
5.1. Euroopa Regioonide Assamblee 
 
Euroopa Regioonide Assamblee president ja Friuli Veneetsia-Giulia (Itaalia) autonoomse 
maakonna president Riccardo Illy esitas Euroopa võimuesindajatele tungiva üleskutse tagada, et 
regioonide huvid oleksid uues reformilepingus kaitstud. Assamblee teeb VVK-ga otsest 
koostööd ning tagab, et liikmesriigid austaksid läbirääkimiste mandaadi raames võetud 
kohustusi lisada lepingu reformi piirkondlik mõõde. Hr Illy rõhutab ka, et teeb koostööd 
Euroopa Parlamendi kolme esindajaga VVK-l. 
 
Lõpuks võtab Euroopa Regioonide Assamblee kohustuse piirkondlikul tasandil kodanikke 
aktiivselt teavitada peamistest lepingu tingimustest: on ülioluline, et kodanikele ei jääks muljet, 
et nende seisukohtadega ei arvestata. Selle tulemusel kodanike ja ELi vaheline vahemaa ainult 
suureneks. 
 
5.2. Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon 
 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär John Monks märkis ühes seisukohavõtus, 
et kui uue lepinguga ei anta põhiõiguste hartale siduvat iseloomu, korraldavad ametiühingud 
uuele lepingule vastukampaania ja kutsuvad Euroopa Parlamenti üles sellele oma nõusolekut 
mitte andma. Sellega seoses on aga teada, et teatavad riiklikud parlamendid seostavad Euroopa 
tekstile oma nõusoleku andmise Euroopa Parlamendi poolse heakskiiduga.  
 
John Monks esitas samuti üleskutse kaitsta põhiõigusi, s.t õigust streikida, läbirääkimisi pidada, 
töölisi teavitada ja nendega nõu pidada, kaitsta töölisi ebaõiglase vallandamise eest ning õigust 
sotsiaalkindlustusele ja headele töötingimustele. 
 
5.3. Rahvusvaheline Euroopa Liikumine 
 
Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president Pat Cox teatas oma seisukohas, et kodanikud ei 
ole huvitatud Euroopa ülesehitusest, vaid selle tulemustest. Neid ei huvita mootor, vaid see, et 
sõiduk nad sihtkohta turvaliselt kohale viiks. Ta lisas, et kütus tuleb panna masinasse tagasi ning 
ei tohi lahjendada seda, mis seal juba olemas on. Endine Euroopa Parlamendi president kutsus 
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liikumise nimel üles vältima olukorda, et kompromiss, mille 27 liikmesriiki lõpuks saavutavad, 
oleks väikseim ühine nimetaja. Põhiseaduse lepingu koostisosad, mida tema arvates kaitsta 
tuleks, on seotud kodanike kaasamisega, näiteks kodanike algatusõigus ja põhiõiguste harta. 
 
5.4. Noored Euroopa Föderalistid 
 
Noored Euroopa Föderalistid kogusid VVK eel mitmeid tuhandeid allkirju enam kui 20 Euroopa 
linna tänavatel. Eelmise aasta aprillis algatasid nad kampaania, et toetada põhiseaduse lepingu 
panemist rahvahääletusele. Nad soovisid koguda vähemalt miljon allkirja oma nõudmiste 
toetamiseks. Rahvahääletus peaks nende soovi kohaselt toimuma 2009. aastal, Euroopa 
Parlamendi valimistega samaaegselt. 
 
5.5. Föderaalne Liit 
 
Föderaalne Liit (loodi Ühendkuningriigis, et kaitsta föderalismi nii selles riigis, Euroopas kui ka 
maailmas) võttis seisukoha debatis seoses rahvahääletuse korraldamisega põhiseaduse lepingu 
üle Ühendkuningriigis – arutelu, mis on seotud lepingu sisuga. Teksti autorid esitavad aruteluks 
neli võimalust:  

  lepingu tuleks ratifitseerida parlamendis, mitte rahvahääletusel, kuna sellisel juhul 
oleks risk, et sellest saab hääletus võimul olevale valitsusele;  

  sõltumata lepingu sisust on rahvahääletus kodanike otseseks kaasamiseks vajalik;  

  rahvahääletusele jah-sõna, kuid leping peab olema selge, lihtne ja sisukas;  

  rahvahääletus on vajalik üksnes siis, kui leping on piisavalt sisukas. See on nii 
töölisparteid esindava valitsuse kui ka konservatiivse opositsiooni argument, kuigi 
nende arusaamad sisukast lepingust on erinevad.  

Föderaalne Liit jõuab järelduseni, et kui otsustatakse rahvahääletuse kasuks, saab see olla 
edukas üksnes siis, kui valitsus toob põhjenduseks ausad ja veenvad argumendid lepingu 
vajaduse kohta, et muuta Euroopa tõhusamaks, demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks. 
 
5.6. Amato rühm 
 
Amato rühm, mida juhib Itaalia praegune siseminister Giuliano Amato ja mille moodustavad 
sellised isiksused nagu Euroopa Komisjoni volinikud Margot Wallström ja Danuta Hübner, 
endised peaministrid Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis ja Paavo Lipponen ning 
endised Euroopa Komisjoni volinikud Chris Patten, Michel Barnier ja Antonio Vitorino, esitas 
omapoolse ettepaneku vähendatud mahuga ja lihtsustatud ELi lepingu kohta. Vaid 70 artiklist 
koosnev tekst muudab ära põhiseaduse lepingu kogu institutsionaalse osa, esitab teksti IV osa 
(üld- ja lõppsätted) muudetud kujul ning sisaldab klauslit, mis annab põhiõiguste hartale 
õiguslikult siduva iseloomu. Põhiseaduse lepingu III osa (Liidu poliitika) uuendused on tehtud 
lisaprotokollidena esitatud muudatusettepanekute vormis olemasolevatesse lepingutesse. 
 
5.7. Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes 
 
Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes, Madridi San Pablo Ülikooli Euroopa Instituut ja Rafael del 
Pino sihtasutus viisid läbi uuringu „Kuidas väljuda Euroopa põhiseaduslikust suluseisust”.  
 
Ülikooli professorite ja teiste rahvusvaheliste Euroopa spetsialistidekoostatud uurimuses 
kirjeldatakse teaduslikust ja õiguslikust seisukohast ELi praegust olukorda ja erinevaid teid 
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sellest väljumiseks, andes soovitusi ja kajastades eelistusi. Uuringus keskendutakse kolmele 
põhiküsimusele:  

A) Milleks on vaja põhiseaduse lepingu teksti? Lähtepunkt on sarnane kuulsa „Cecchini 
raporti” omale Euroopa puudumise hinna kohta, selle erinevusega, et analüüs ei piirdu 
majandusega. Põhiseaduse lepingu puudumise hinda analüüsitakse neljast vaatepunktist: 
tõhusus, demokraatia, nähtavus ja läbipaistvus. Uuringus näidatakse, et kõigi nende nurkade alt 
vaadatuna on põhiseaduslikud normid Euroopale väga kasulikud, kui mitte hädavajalikud.  

B) Tulevikukonvendist alguse saanud projekti puudused, mis puudutavad eeskätt uusi 
väljakutseid, nagu kliimamuutus. 

C) Väljapääsuteed. Hinnati nelja erinevat stsenaariumi:  

  muudatuste abil praeguste lepingute täiustamine, ilma et nähtaks ette uue lepingu 
koostamist; 

  praeguse lepingu eelnõu ulatuse vähendamine, muutes selle n-ö minilepinguks; 

  praeguse lepingu eelnõu olemuse säilitamine, kõrvaldades põhiseadusega seotud 
küsimused; 

  praeguse lepingu eelnõu täiustamine (muutes seda veelgi).  

Uurimuse autorid pooldavad neljandat varianti, võttes arvesse vajadust olla valmis uuteks 
ülemaailmseteks väljakutseteks. Uurimuses esitatakse 38 ettepanekut eesmärgiga täiustada ja 
lihtsustada eelnõud ning täpsustatakse neid. 
 
 
6. Mida arvavad reformilepingust Euroopa kodanikud 
 
2007. aasta esimeses pooles osales enam kui 1800 kodanikku 27 liidu liikmesriigist Euroopa 
tuleviku üle peetavates riiklikes nõupidamistes. Euroopa kodanikega nõu pidamise projekt oli 
üks kuuest „järelemõtlemisperioodi” raames Euroopa Komisjoni rahastatud üleeuroopalisest 
projektist, et anda sõna kodanikele pärast seda, kui Prantsusmaa ja Madalmaad Euroopa 
põhiseaduse tagasi lükkasid.  
 
10. mail 2007 toimunud Euroopa Parlamendi ürituse ajal kohtus üks nõupidamistes osalenud 
kodanike delegatsioon Euroopa Komisjoni asepresidendi Margot Wallströmi, Euroopa 
Parlamendi asepresidendi Gérard Onesta ja parlamendiliikme (endise Euroopa 
Tulevikukonvendi asepresidendi ja liikme) Jean-Luc Dehaenega, et anda neile üle nimekiri 
nõupidamiste käigus tekkinud soovidest. Riiklike nõupidamiste käigus kerkis kodanike jaoks 
esile kolm poliitilist prioriteeti: 

  EL peab etendama tähtsamat rolli sotsiaalse heaolu ja perekonnaga seonduvates 
poliitikates ning tagama põhiõiguste kaitse; 

  EL peab leidma ühise vastuse integratsiooni ja sisserände küsimustele; 

  EL peab suurendama oma volitusi, et töötada välja ühine energiapoliitika. 

 
21.–22. juunil 2007 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eel läbiviidud Eurobaromeetri 
küsitlus näitas, et kaks kolmandikku eurooplastest (66%) pooldavad Euroopa põhiseaduse ideed, 
mis on 3% rohkem kui eelmise Eurobaromeetri küsitluse ajal.  
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Lisaks on 69% eurooplastest pigem – isegi väga – optimistlikud ELi tuleviku suhtes. Üldiselt 
ilmneb seega viimasest Eurobaromeetri uurimusest, et avalik arvamus ELi ja selle 
institutsioonide kohta on võrreldes 2006. aasta sügisel läbiviidud küsitlusega oluliselt 
paranenud.  
 
Olukorras, kus 66% eurooplastest pooldavad Euroopa põhiseadust, võis täheldada mõningaid 
olulisi muudatusi võrreldes 2006. aasta sügise uuringuga: toetus põhiseadusele oli tõusnud 13% 
Hispaanias, 6% Eestis ning 5% Saksamaal, Ungaris ja Poolas (saavutades seal 69%!). Samal 
ajavahemikul oli toetus vähenenud Kreekas (–11%) ning vähemal määral Küprosel ja Soomes 
(kokku –6%).  
Samuti tuleb rõhutada, et mitte üheski riigis ei ületa põhiseaduse vastaste arv selle pooldajate 
oma. Kahes põhiseaduse tagasi lükanud riigis on toetus sellele vastavalt 68% Prantsusmaal ja 
55% Madalmaades. Vastasleer moodustab siiski suure osa avalikust arvamusest Soomes (43% 
vastu, mis on 4% vähem kui on toetajaid) ja Ühendkuningriigis (36% vastu, mis on 7% vähem 
kui on toetajaid). 
 
 
7. Edasised sammud 
 
Pärast lepingu allkirjastamist peavad selle ratifitseerima kõik liikmesriigid, kas rahvahääletusega 
või ilma (riigi parlamendis). Põhimõtteliselt võib muudatuslepingud (s.t lepingud, mille eesmärk 
on muuta kehtivate lepingute teatavaid artikleid) ratifitseerida riigi parlament. Siiski teatasid 
paljud liikmesriigid kohe oma kavatsusest korraldada rahvahääletus, tekitades nii kartuse 
doominoefekti ees. 
 
Euroopa Poliitikauuringute Keskuse avaldatud uurimuse kohaselt15 on olukord väga keeruline. 
 
Üksnes Iirimaal kehtib õiguslik kohustus korraldada rahvahääletus ning Iirimaa peaminister 
Bertie Ahern kinnitas selle toimumist 2008. aastal. Iirimaa valitsus näib olevat veendunud 
sellise toimimisviisi positiivses tulemuses, arvestades et riigi majanduslik olukord ei halvene. 
 
18 liikmesriiki ei korralda kindlasti rahvahääletust (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Itaalia, 
Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, 
Slovakkia, Sloveenia, Soome, Ungari). 
 
Seevastu 8 liikmesriigis on olukord endiselt ebaselge. 
 
Taani põhiseadus näeb ette rahvahääletuse korraldamise siis, kui on tegemist suveräänsuse 
loovutamisega riigiülesele organisatsioonile. Kuid lõplikku otsust ei langetata enne sügist, kui 
õigusminister on teksti läbi vaadanud. Küll aga pidas Taani delegatsioon juunis toimunud 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel läbirääkimisi – väga selge mandaadi alusel ja riigi peamiste 
poliitiliste erakondade nimel – ja saavutas edu 9 punktis, mis oleksid kindlasti rahvahääletuse 
korraldamise vajalikuks muutnud. 
 
Luxembourg ja Hispaania on kaks riiki, kes ratifitseerisid põhiseaduse lepingu rahvahääletusel 
ning peavad arvatavasti seda toimimisviisi kordama, isegi kui mõlemad valitsused näivad 
eelistavat ratifitseerimist parlamendis. 
 
                                                 
15 ELi reformileping: lihtsam allkirjastada kui ratifitseerida? Sara Hagemann, juuli 2007. 
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Madalmaades otsustas Hollandi valitsus 21. septembril 2007 ratifitseerida tulevane Euroopa 
Liidu reformileping parlamendi lihthäälteenamusega ning mitte korraldada uut rahvahääletust. 
Hollandi ministrite nõukogu arvamusest järeldub, et pärast VVK raames arutlusel oleva teksti 
eelnõu uurimist jõudis nõukogu järeldusele, et tulevane leping erineb oluliselt rahva poolt 2005. 
aasta juunis tagasi lükatud põhiseaduse lepingust ning ei muuda olemasolevaid ELi 
aluslepinguid niivõrd põhjalikult, et selle üle oleks vaja rahvaga nõu pidada. 
 
Poola peaministri Jaroslaw Kazcynski avalduse kohaselt ei peaks Poolas hiljuti 
valitsuskoalitsiooni sees moodustunud euroskeptiline liit (Poola Perede Liit ja „Omakaitse” 
(Samoobrona) erakond) tekitama probleeme tulevase reformilepingu ratifitseerimiseks. Kuid 
valitsus ei ole siiski veel otsustanud, kas leping ratifitseeritakse rahvahääletusel või parlamendi 
lihthäälteenamusega. 
 
Portugal seadis endale kohustuse panna põhiseaduse leping rahvahääletusele. Kõnealune 
kohustus kehtib ka reformilepingu suhtes – selline on parlamendis valitsev arusaam, isegi kui 
valitsus teeb kõik endast oleneva, et seda stsenaariumi vältida. 
 
Tšehhi Vabariigis nõuab rahvahääletuse korraldamist sotsiaaldemokraatlik opositsioon, kuid 
valitsus ei sooviks riskida sellega, et riigi ELi eesistumine (alates jaanuarist 2009) oleks sellest 
häiritud. Kuigi Poola otsus võib mõjutada Tšehhi Vabariigi otsust, eelistab praegune poliitiline 
enamus ratifitseerimist parlamendis. 
 
Suurbritannia peaminister Gordon Brown ja tema eelkäija Tony Blair leppisid kokku, et tänu 
arvukatele saadud eranditele ei ole rahvahääletuse korraldamine Ühendkuningriigis vajalik, 
millele juba vaidlevad vastu konservatiivid ja briti euroskeptiline ajakirjandus. Konservatiivid 
lükkavad Portugali eesistumise esitatud reformilepingu eelnõu tagasi, väites, et tegemist on 
endise Euroopa põhiseaduse lepingu koopiaga. Nad andsid viivitamata teada, et rahvahääletuse 
ärajäämise korral võivad nad toetada „mitteametliku” rahvahääletuse korraldamist. Kõnealuse 
üleskutsega võib liituda suur hulk töölisparteisse kuuluvaid parlamendisaadikuid. Kui Gordon 
Brown peaks survele järele andma, oleks tulemus suure tõenäosusega negatiivne. 
 
Mis puutub nendesse 18 liikmesriiki, kes ratifitseerivad lepingu parlamendis, võivad 13 nendest 
seda teha liht- või absoluutse häälteenamusega (Bulgaaria, Eesti, Itaalia, Kreeka, Küpros, 
Leedu, Läti, Malta, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Ungari), mis ei peaks tekitama 
erilisi probleeme.  
 
Olukord võib aga kujuneda palju keerulisemaks teistes riikides, kus kehtib erilise häälteenamuse 
nõue, mille saavutamine võib olla sama raske kui positiivse tulemuse saavutamine 
rahvahääletusel. 
 
2/3 häälteenamus  
Nimetatud häälteenamust nõutakse Austria, Belgia, Poola ja Soome parlamentide kahes kojas 
volituste üleandmise korral (muidu lihthäälteenamus). Austrias ja Soomes peaks kõnealuse 
häälteenamuse saavutama ilma liigsete probleemideta.  
 
Belgias kaasneb 2/3 häälteenamusega 2/3 kvoorumi saavutamine hääletamise hetkel ning 
piirkondlike assambleede pooldav arvamus, mis võib eri kogukondade vaheliste pidevate 
pingete tõttu kujuneda pikaks ja raskeks protsessiks.  
 
Poolas peab valitsus veel otsustama, milliseid hääletamisreegleid kohaldatakse 
(lihthäälteenamus või 2/3 häälteenamus). Arvestades, et Poola poliitilises keskkonnas toimuvat 
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on raske ette ennustada, jääb loota, et Euroopat pooldav opositsioon oskab hääletamise ajal 
enamuse enda poole kallutada. 
 
3/5 häälteenamus  
Selline häälteenamus on reegel Prantsusmaal, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis volituste 
üleandmise korral (muidu lihthäälteenamus).  
 
Prantsusmaa 2004. aastal muudetud põhiseaduses on artikkel, milles viidatakse otseselt 
põhiseaduse lepingule. Seega on suure tõenäosusega vaja uut muudatust (heakskiitmise kohta 
2/3 häälteenamusega). Et see õnnestuks, vajab valitsus ilmtingimata sotsialistliku opositsiooni 
toetust.  
 
3/5 häälteenamus tundub olevat jõus Slovakkias. 
 
Tšehhi praegune valitsus on seevastu pigem euroskeptiline ja opositsiooni kaalukus hääletusel 
on otsustav. 
 
5/6 häälteenamus 
Nimetatud häälteenamus on nõutav Taanis volituste üleandmise korral (muidu 
lihthäälteenamus). Lõplik otsus kõnealuses küsimuses saavutatakse sügisel, pärast seda, kui 
teksti vaatab läbi õigusminister. 
 

*          *          * 
Igal juhul ning võttes arvesse kõiki ratifitseerimise protsessi erisusi, peavad liikmesriikide 
valitsused kaasama läbirääkimistesse kodanikuühiskonna, kes praegu – asjatult või põhjusega – 
tunneb, et ta on välja jäetud või et teda võetakse kuulda vähesel määral või üldse mitte. VVK-l 
kokku lepitud teksti heakskiitmine kõigi asjaomaste tegutsejate poolt muutub hääletamise hetkel 
(parlamendis või rahvahääletusel) ülioluliseks. 
 
Möödapääsmatud on ka tõsised kasvatuslikud ja selgituslikud jõupingutused, et astuda vastu 
igasuguse euroskeptilise propaganda püüetele, mille eesmärgiks on juhtida kodanike tähelepanu 
kõrvale edusammudelt, mis on saavutatud teksti demokraatlikuks muutmisel. Ilma selleta on 
suur risk, et uus leping, mille arvukad deklaratsioonid ja erandid muudavad veelgi raskemini 
loetavaks, muutub kergesti patriootlikult meelestatud lugejate ja lepingu vastaste sihtmärgiks. 
 
Kõnealuses kontekstis on Euroopa Parlamendi ülesanne algatada süvendatud dialoog, et näidata 
oma soovi ja suutlikkust võtta kuulda ja kaasata senisest enam Euroopa kodanikke eeskirjade 
määratlemisse, mida pärast nende endi suhtes kohaldama hakatakse. Nimetatud eesmärk vastab 
ühehäälselt väljakuulutatud soovile uuendada – Euroopa ülesehitamise jaoks raskel ajahetkel – 
tugevat sidet kodanike ja nende institutsioonide vahel.  
 
Selles suhtes vastab Euroopa kodanike vajadusele teha järelepäringuid ja saada teavet Euroopa 
Parlamendi juunis 2006 käivitatud algatus Agora. Agoral on kolm eesmärki: 

  ületada ühelt poolt rahvaesindajate ja kodanike, teiselt poolt Euroopa institutsioonide ja 
liidu kodanike vaheline lõhe; 

  ületada Euroopa kodanikuühiskonna eri sektorite vaheline lõhe, edendades 
rahvaesindajate ja kodanike koostööd, samuti lõhe tervete Euroopa kodanikuühiskonna 
osade vahel, millest tihti ei teata midagi; 
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  ületada riikide enesekesksusest tekkinud lõhed, et saada võitu rahvuslikel kaalutlustel 
sündinud blokeeringutest ja ületada Euroopa riikide piirid, et asjaomased tähtsaimad 
tegutsejad saaksid võrrelda oma veendumusi naaberriikide vastavate tegutsejatega. 

Nimetatud kiiduväärsed kavatsused pannakse proovile sügiseste Agora kohtumiste raames. 
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