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Uudistussopimus ja sen vaikutus rakenne- ja koheesiopolitiikkaan 

Johdanto 
 
2000-luku tuo mukanaan uusia haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi globalisaatioon, energian 
huoltovarmuuteen, ilmastonmuutoksen torjumiseen, muuttoliikkeeseen ja terrorismin torjuntaan. 
Samalla se tarjoaa kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Eurooppalainen yhteiskunta on 
riittävän luova, ja sillä on riittävät valmiudet kohdata nämä haasteet. EU:n on kuitenkin 
mukauduttava ja valmistauduttava muutokseen, jotta se voi pitää kiinni arvoistaan ja lujittaa 
niitä. Lisäksi sen on löydettävä keinot tehdä aikeistaan totta.  
 
Jäsenvaltiot eivät voi kohdata yksinään nykyisiä tai tulevia haasteita: näihin haasteisiin on 
mahdollista vastata tehokkaasti vain yhteistoimin, ja tähän tarvittavat välineet ovat vihdoin 
syntymässä. Tämä on Euroopan unionin missio. Lisäksi se on myös syy, jonka vuoksi EU:lla on 
oltava toimivat sopimukset, toimielimet ja työskentelymenetelmät. 
 
Toimielinten työtä on helpotettava ja työmenetelmiä tehostettava yksinkertaistetulla 
päätöksentekoprosessilla, joka vastaa nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksia. Toimielinten 
ja työmenetelmien on oltava demokraattisia, sillä eurooppalaisella yhteiskunnalla on suuret 
odotukset legitimiteetin, avoimuuden ja vastuullisuuden suhteen. Yhteisön hankkeen 
legitimiteetin on perustuttava sekä yhteisön sopimuksiin että sen toimintatapaan. 
 
Vaikka perustuslakisopimus ratifioitiin useimmissa jäsenvaltioissa, siitä ei päästy 
yksimielisyyteen. Sitä seurannut harkintakausi tarjosi kuitenkin Euroopan unionille 
mahdollisuuden suunnitella uusia mahdollisia etenemistapoja. 
 
Koska perustuslakisopimuksen ratifiointiprosessi ajautui umpikujaan, EU:n toimintatapoja oli 
tärkeää uudistaa. 
 
Toimielinratkaisuun tähtäävässä työssä on saavutettu eri välitavoitteita. Niistä voidaan mainita 
esimerkkeinä kesäkuussa 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymä kehys, Berliinin 
julistus maaliskuulta 2007 sekä kesäkuussa 2007 tehty yleinen sopimus uudistettavista asioista. 
Samalla EU osoitti kansalaisilleen päättäneensä uudistaa talouskasvuun, työpaikkojen 
luomiseen, energia-asioihin, maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen ja innovointiin liittyvää 
politiikkaansa.  
 
Poliittisten neuvottelujen päätteeksi kesäkuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti 
kutsua koolle hallitustenvälisen konferenssin (HVK) saman vuoden heinäkuussa. Uudistuksen 
eri osatekijöiden määrittämiseksi HVK:lle myönnettiin tarkat neuvotteluvaltuudet. Siispä sen 
tehtävänä on paitsi hyväksyä sopimusteksti, jolla tehostetaan laajentuneen EU:n toimintaa ja 
lisätään sen demokraattista legitimiteettiä, myös kehittää sen ulkoista toimintaa 
johdonmukaisempaan suuntaan. 
 
Tässä tiedotteessa tarkastellaan tietä kohti uutta sopimusta sekä sen vaikutusta rakenne- ja 
koheesiopolitiikkaan. Siinä käsitellään myös tärkeimpien toimijoiden, EU:n toimielinten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, vaikutusta sopimuksen syntyyn. Näitä toimijoita ovat 
esimerkiksi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, Alueiden 
komitea sekä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö.  
 
Tämän tiedonannon lopussa esitellään myös tavat, joilla lopullinen, hyväksytty teksti on määrä 
ratifioida. 
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Uudistussopimus ja sen vaikutus rakenne- ja koheesiopolitiikkaan 

1. Kohti hallitustenvälistä konferenssia (HVK) 
 
Euroopan parlamentin panos 21.–22. kesäkuuta 2007 järjestettyyn Eurooppa-neuvostoon 
esiteltiin Elmar Brokin1 ja Enrique Baron Crespon2 mietinnössä ”Euroopan unionin 
perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma”. Mietintö hyväksyttiin laajalla enemmistöllä 
7. kesäkuuta 2007. 
 
Mietinnön ensisijainen viesti on se, että Euroopan parlamentti vastustaa kaikkia sellaisia uusia 
sopimusluonnoksia, jotka eivät lisää demokratiaa ja avoimuutta eivätkä paranna kansalaisten 
oikeuksia. Euroopan parlamentin jäsenet vahvistivat kannattavansa perustuslakisopimuksen 
sisältöä ja haluavansa pelastaa sen. Siispä Euroopan parlamentti vaati nimenomaisesti 
säilyttämään kaikki perusperiaatteet, joihin kuuluivat Euroopan unionin kaksijakoinen luonne 
valtioiden ja kansalaisten unionina, yhteisön lainsäädännön ensisijaisuus, uusi säädös- ja 
menettelytypologia, normihierarkia ja Euroopan unionin oikeushenkilöys. Lisäksi jäsenet 
vaativat säilyttämään perusoikeuskirjan ja sen oikeudellisesti sitovan luonteen.  
 
Lisäksi Euroopan parlamentti pyysi, että tulevassa sopimuksessa otettaisiin huomioon 
”harkintakauden aikana esiin tuotuja merkittäviä seikkoja” ja että siinä selvennettäisiin muita 
seikkoja, joihin puututtiin jo perustuslakisopimuksessa. Näitä ovat muun muassa 
ilmastonmuutoksen torjuminen, Euroopan solidaarisuus energia-alalla, johdonmukainen 
maahanmuuttopolitiikka, Euroopan sosiaalinen malli väestörakenteen muutoksen ja 
globalisaation yhteydessä, terrorismin torjuminen, kulttuurien välinen vuoropuhelu, tehokkaat 
yhteiset mekanismit euroalueen talouspolitiikkojen koordinoimiseksi (siten, että samalla 
turvataan Euroopan keskuspankin rooli rahapolitiikassa perustamissopimuksen mukaisesti) sekä 
unionin laajentumiskriteerit ja -menettelyt.  
 
Lisäksi Euroopan parlamentin jäsenet muistuttivat, että ”koska Euroopan parlamentti on ainoa 
kansalaisten suoraan valitsema Euroopan unionin toimielin, sen on saatava osallistua 
täysipainoisesti HVK:n kaikkiin tasoihin ja suuremmassa määrin kuin vuosien 2003–2004 
HVK:ssa”. 
 
Euroopan parlamentin ja EU:n 27 jäsenvaltion yhteiset parlamentit tukivat tätä viestiä 
pyynnöllään. Ne kokoontuivat Brysselissä 12. kesäkuuta 2007 vaatiakseen, että 21.–
22. kesäkuuta kokoontuva, EU:n tulevaa sopimusta käsittelevä Eurooppa-neuvosto säilyttäisi 
sopimuksessa perustuslakisopimuksen asiasisällön. Tämä oli parlamenttien kolmas yhteinen 
konferenssi, ja sen nimenä oli ”Euroopan tulevaisuus: yhdessä, mutta miten?” (L’avenir de 
l’Europe: ensemble … mais comment ?). Konferenssissa myös jäsenvaltioiden parlamenttien 
jäsenet vaativat kunnioittamaan toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ja pyysivät 
kansallisille parlamenteille merkittävämpää valvontatehtävää yhteisön lainsäädäntöprosessissa 
vaatimatta kuitenkaan mitään sen enempää kuin mitä perustuslakiluonnoksessa oli määrätty. 
 

1.1. Eurooppa-neuvostossa tehdyt päätökset 
 
Neuvottelut, joita käytiin ennen 21.–21. kesäkuuta 2007 kokoontunutta Eurooppa-neuvostoa, 
olivat pitkät ja vaikeat, mutta EU:n uuden sopimuksen viimeistelemisestä ja hyväksymisestä 

                                                 
1 Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsen. 
2 Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsen. 
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vastaavan HVK:n koolle kutsumisesta ja neuvotteluvaltuuksista päästiin kuitenkin vihdoin ja 
viimein sopimukseen. Neuvotteluja leimasivat poikkeuksellisen voimakkaat jännitteet Puolan 
kanssa kaksinkertaisesta enemmistöstä. Kaikkien osapuolten oli tehtävä myönnytyksiä, mutta 
puheenjohtajavaltio Saksa sai (liittokansleri Angela Merkelin johdolla) neuvottelut ulos 
umpikujasta ja käännettyä niiden suunnan kohti uutta, EU:n toimintaa tehostavaa sopimusta. 
 
Eurooppa-neuvosto katsoi, että sopimusten uudistusprosessiin liittyneen kahden vuoden 
epävarmuuden jälkeen oli tullut aika ratkaista tämä kysymys, jotta asioissa voitaisiin edetä. 
Tällä välin harkintakausi oli tarjonnut tilaisuuden käydä laajaa julkista keskustelua, ja se oli 
myös auttanut valmistelemaan maaperää ratkaisun löytämiselle.  
 
Siispä Eurooppa-neuvosto kehotti tulevaa puheenjohtajavaltio Portugalia kutsumaan HVK:n 
koolle heinäkuun 2007 loppuun mennessä, heti kun juridiset edellytykset olisivat täyttyneet. 
 
1.2.  HVK:n koolle kutsuminen ja sen eteneminen 
 
HVK:n on työskenneltävä Eurooppa-neuvostolta saamiensa neuvotteluvaltuuksien mukaisesti. 
HVK avattiin 23. heinäkuuta 2007. Sen oli määrä hyväksyä EU:n uudistussopimus mitä 
todennäköisimmin Lissabonissa 18.–19. lokakuussa 2007 pidettävässä Eurooppa-neuvoston 
epävirallisessa kokouksessa tai joka tapauksessa vuoden 2007 loppuun mennessä. Näin jäisi 
riittävästi aikaa siihen, että sopimus voitaisiin ratifioida ennen kesäkuussa 2009 pidettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja. 
 
HVK:ssa työskennellään valtioiden ja hallitusten päämiehen yleisellä johdolla, ja heitä avustavat 
yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston jäsenet. Konferenssin työskentelyyn osallistuu 
myös komission edustaja. Myös Euroopan parlamentin kolme edustajaa (Elmar Brok3, Enrique 
Baron Crespo4 ja Andrew Duff5)osallistuvat tiiviisti ja konkreettisesti konferenssin työhön. 
Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering voi osallistua valtioiden ja hallitusten 
päämiesten tasolla järjestettäviin HVK:n kokouksiin. HVK:n sihteeristönä toimii neuvoston 
pääsihteeristö. 
 
Tekstiluonnoksen laatimisesta vastaavat lakiasiantuntijat (joita on kaksi valtuuskuntaa kohden). 
Nämä samat asiantuntijat tapaavat säännöllisesti elokuun viimeisestä viikosta lähtien ja käyvät 
tekstin tarkasti läpi, ennen kuin 7.–8. syyskuuta 2007 Portugalissa Viana do Castelossa 
järjestetään epävirallinen ns. Gymnich-kokous, jossa ministerit käsittelevät vaikeimpia kohtia.  
 
Vaikka HVK:ssa tärkeimmän työn tekevätkin lakimiehet, puheenjohtajavaltio Portugali haluaa 
tehdä tästä HVK:sta avoimen, sillä kyse on prosessista, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden ja 
toimielinten lisäksi myös kansalaisiin. Tästä syystä kaikki HVK:n asiakirjat julkaistaan 
Portugalin puheenjohtajakauden virallisilla Internet-sivuilla osoitteessa www.eu2007.pt. 
 
1.3.  HVK:n neuvotteluvaltuudet 
 
Kesäkuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi tarkat neuvotteluvaltuudet, jotka 
valmistuivat huolellisen kompromissin tuloksena. Näin varmistettiin, että HVK:sta tulisi 
luonteeltaan pikemminkin tekninen kuin poliittinen ja ettei siellä voitaisi esittää enää 
ylimääräisiä vaatimuksia. Tällä kompromissilla oli monia myönteisiä puolia, mutta samalla se 
                                                 
3 Ks. edellä. 
4 Ks. edellä. 
5 Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsen. 
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tarkoitti sitä, ettei tietyistä, vuoden 2004 HVK:ssa hyväksytyistä muutoksista pidettäisi kiinni ja 
että eri jäsenvaltioille myönnettäisiin tiettyjä poikkeuslupia. Tekstistä oli poistettava tiettyjä 
seikkoja, joista osa oli luonteeltaan symbolisia (esimerkiksi EU:n lippu, hymni ja motto), ja 
lisäksi tekstiin oli tehtävä muutoksia, jotka tekivät siitä vaikeaselkoisempaa. Nämä muutokset 
olivat välttämättömiä, jotta saatiin aikaan yleinen sopimus, jonka kaikki jäsenvaltiot voisivat 
todennäköisesti hyväksyä.  
 
Angela Merkel katsoi huippukokouksen olevan onnistunut ensinnäkin siksi, että siellä päästiin 
yhteisymmärrykseen tulevasta sopimuksesta, jossa ”säilytettäisiin EU:n perustuslain 
asiasisältö”, ja toiseksi siksi, että siellä onnistuttiin myös välttämään – juuri ja juuri – 
kahtiajako, joka oli aiheuttanut hänen mukaansa Euroopassa ”luottamuspulan” ja suurta 
eripuraa. 
 
Puheenjohtajavaltio Portugalin ulkoministeri ja nykyinen EU:n neuvoston puheenjohtaja Luis 
Amado ilmoitti, että HVK:ssa noudatettaisiin ”tiukasti sille myönnettyjä neuvotteluvaltuuksia”, 
sillä ne ovat ”HVK:n työskentelyn yksinomainen perusta ja kehys”.  
 
HVK:n neuvotteluvaltuudet hyväksyttiin yksimielisesti, ja ne ovatkin itse asiassa paljon 
enemmän kuin pelkät neuvotteluvaltuudet. Niissä ilmoitetaan tarkkaan ja yksityiskohtaisesti 
uuden sopimuksen sisältö. Uudistussopimuksen sisällön voi siis saada selville lukemalla 
huolellisesti puheenjohtajan päätelmät. Seuraavassa esitellään tärkeimmät sovitut seikat (joita 
kaikkia sovelletaan sopimuksen voimaantulosta eli käytännössä vuodesta 2009 lähtien, lukuun 
ottamatta kaksinkertaista enemmistöä): 
 
Yleisiä huomioita. Tulevalla sopimuksella muutetaan kahta voimassa olevaa sopimusta. Niistä 
ensimmäinen on nykyinen ”sopimus Euroopan unionista” (SEU). Sen nimi pysyisi ennallaan. 
Toinen on puolestaan ”Euroopan yhteisön perustamissopimus”, josta tulee ”sopimus Euroopan 
unionin toiminnasta” (sana ”yhteisö” korvataan kaikkialla sanalla ”unioni”). Kumpikaan näistä 
sopimuksista ei ole luonteeltaan perustuslakisopimus. Tämä muutos näkyy sopimuksissa 
käytettävissä termeissä: termiä ”perustuslaki” ei käytetä, ”unionin ulkoasiainministeriä” 
kutsutaan ”unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi” ja termien ”laki” ja 
”puitelaki” sijasta jatketaan nykyisten termien ”asetus”, ”direktiivi” ja ”päätös” käyttöä.  

Muutetuissa sopimuksissa ei myöskään mainita millään tavalla EU:n symboleja, kuten lippua, 
hymniä tai mottoa.  

EU:n lainsäädännön ensisijaisuudesta HVK hyväksyy julistuksen, jossa viitataan Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta ei 
lisätä artiklaa unionin lainsäädännön ensisijaisuudesta, vaan HVK hyväksyy seuraavan 
julistuksen (nro 27) ja neuvoston oikeudellisen yksikön lausunnon:  

”Konferenssi muistuttaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaan perussopimukset ja unionin niiden nojalla antama lainsäädäntö ovat ensisijaisia 
jäsenvaltioiden oikeuteen nähden mainitussa oikeuskäytännössä asetettujen edellytysten 
mukaisesti. – –  
 
Neuvoston oikeudellisen yksikön lausunto, 
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007, 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että EY-oikeuden ensisijaisuus 
on yhteisön oikeuden keskeinen periaate. Tuomioistuimen mukaan tämä periaate kuuluu 
luonnostaan Euroopan yhteisön erityisluonteeseen. Tämän vakiintuneen oikeuskäytännön 
ensimmäistä tuomiota (Costa vastaan ENEL, 15.7.1964, asia 6/64) annettaessa 
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perustamissopimuksessa ei ollut mainintaa ensisijaisuudesta. Näin on yhä edelleen. Se seikka, 
että ensisijaisuuden periaatetta ei sisällytetä tulevaan sopimukseen, ei millään tavoin muuta 
sitä, että periaate on olemassa, eikä vaikuta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olemassa 
olevaan oikeuskäytäntöön.” 

Perusoikeuskirja. Vaikka sopimus ei sisälläkään perusoikeuskirjan koko tekstiä, 
perusoikeuskirja on luonteeltaan velvoittava kaikkialla Euroopan unionissa Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa ja Puolaa lukuun ottamatta. Lisäksi asiasta on laadittu Puolan julistus Euroopan 
unionin perusoikeuskirjasta (nro 51): 

”Perusoikeuskirja ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioiden oikeuteen antaa lainsäädäntöä 
julkisen moraalin, perheoikeuden taikka ihmisarvon suojaamisen ja henkilöiden fyysisen ja 
moraalisen koskemattomuuden kunnioittamisen alalla.” 

Näiden maiden valtuuskuntien pyynnöstä pöytäkirjassa nro 7 täsmennetään seuraavaa: 

  ”Perusoikeuskirjalla ei laajenneta Euroopan unionin tuomioistuimen eikä minkään 
Puolan tai Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen toimivaltaa niin, että se voisi 
todeta, että Puolan tai Yhdistyneen kuningaskunnan lait, asetukset tai hallinnolliset 
määräykset eivät vastaa perusoikeuksia, vapauksia ja periaatteita, jotka 
perusoikeuskirjassa vahvistetaan.” 

  Mikään perusoikeuskirjassa ”ei luo Puolaan tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
sovellettavia tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia oikeuksia, paitsi siltä osin kuin 
Puola tai Yhdistynyt kuningaskunta on säätänyt tällaisista oikeuksista kansallisessa 
lainsäädännössään”.  

  
 ”Jos perusoikeuskirjassa viitataan kansallisiin lainsäädäntöihin ja käytäntöihin, sitä 

sovelletaan Puolassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain siinä määrin kuin sen 
sisältämät oikeudet tai periaatteet on tunnustettu Puolan tai Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainsäädännössä tai käytännöissä.” 

 
Lopullisen tekstin laatimisesta vastaavat lakiasiantuntijat pääsivät vihdoin yhteisymmärrykseen: 
perusoikeuskirjan koko teksti julkaistaisiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
sopimuksessa viitattaisiin tähän julkaisuun. Lisäksi neuvoston puheenjohtaja, komission 
puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin puhemies tekevät perusoikeuskirjasta juhlallisen 
julistuksen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Poikkeukset, jotka koskevat Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle ja Puolalle myönnettyä lupaa olla soveltamatta perusoikeuskirjaa omalla 
alueellaan, kirjataan pöytäkirjoihin. 
 
Toimielimiin liittyvät määräykset. Vuoden 2004 HVK:ssa hyväksytyt toimielinmuutokset 
sisällytetään osittain sopimukseen Euroopan unionista ja osittain sopimukseen Euroopan 
unionin toiminnasta.  
 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uudessa III osastossa annetaan kokonaiskuva 
toimielinjärjestelmästä. Siihen sisällytetään muutokset, jotka on tehty nykyiseen järjestelmään 
eli artikloihin, jotka koskevat EU:n toimielimiä: Euroopan parlamenttia (uusi kokoonpano), 
Eurooppa-neuvostoa (muutetaan yhdeksi toimielimeksi, mukaan luettuna äänestysmenettelyt ja 
puheenjohtajan tehtävän perustamismenettelyt), neuvostoa (otetaan käyttöön kaksinkertaiseen 
enemmistöön perustuva äänestysjärjestelmä ja muutetaan neuvoston puolivuotista 
puheenjohtajuusjärjestelmää, jota on mahdollista muuttaa), Euroopan komissiota (uusi 
kokoonpano ja komission puheenjohtajan aseman vahvistaminen), Euroopan unionin 
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ulkoasiainministeri (perustetaan uusi tehtävä, jota hoitaa Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) sekä Euroopan unionin tuomioistuinta. 
 
Yhteispäätösmenettelyn laajentaminen. Kun yhteispäätösmenettelyn käyttöä laajennetaan 
(alojen määrä kasvaa 37:stä 86:een), Euroopan parlamentista ja neuvostosta tulee tasa-arvoiset 
lainsäädäntövallan käyttäjät useimmilla yhteisön lainsäädännön aloilla. Yhteispäätösmenettelyä 
sovelletaan erityisesti tietyillä keskeisillä aloilla, kuten oikeuden, vapauden ja turvallisuuden 
alalla. Euroopan parlamentti saa myös uusia merkittäviä valtuuksia talousarvion ja 
kansainvälisten sopimusten alalla.  
Määräenemmistöpäätösten käytön laajentaminen. Määräenemmistöpäätöksestä tulee 
pääsääntöinen päätöksentekotapa 51 uudella alalla, joista esimerkkeinä mainittakoon 
poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, opetus ja talouspolitiikka. Päätöksissä, jotka koskevat 
ulkopolitiikan, sosiaalipolitiikan, verotuksen ja kulttuurin alaa, edellytetään yhä yksimielisyyttä. 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle on myönnetty poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä 
koskeva poikkeuslupa. 
 
Kaksinkertainen enemmistö. Neuvotteluissa saatiin lopulta aikaan ratkaisu, johon kuuluu 
useita vaiheita, ennen kuin kaksinkertaista enemmistöä (55 prosenttia jäsenvaltioista, jotka 
edustavat 65:ttä prosenttia EU:n väestöstä) ryhdytään soveltamaan sellaisenaan vuonna 2017.  

  Nizzan sopimuksen määräyksiä (äänten painotusta) sovelletaan 31. lokakuuta 2014 
saakka. 

  Tämän jälkeen 1. marraskuuta 2014 alkaa siirtymäkausi, joka jatkuu 31. maaliskuuta 
2017 asti. Sen aikana sovelletaan kaksinkertaista enemmistöä, paitsi jos jokin 
jäsenvaltio pyytää soveltamaan Nizzan sopimuksen määräyksiä.  

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vedota 31. maaliskuuta 2017 asti ”Ioanninan kompromissiin”, joka 
hyväksyttiin vuonna 1994. Sen nojalla puheenjohtajavaltio voi käynnistää uudet neuvottelut 
tekstistä, kun osa jäsenvaltioista vastustaa sitä ja pyrkii kumoamaan sen määrävähemmistöllä 
siihen kuitenkaan yltämättä. Siirtymäkauden päätyttyä 1. huhtikuuta 2017 alkaen on 
aikaisempaa helpompaa soveltaa kaksinkertaista enemmistöä, johon liittyy mahdollisuus vedota 
Ioanninan kompromissiin. 
 
Pysyvä puheenjohtajuus. Pysyvällä puheenjohtajuudella tarkoitetaan sitä, että EU:n 
puheenjohtajuudesta vastaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi ja 
puoli vuotta. Tämä toimikausi voidaan uusia kerran. Tämä uusi ratkaisu merkitsee sitä, että EU 
luopuu vaihtuvasta puheenjohtajuudesta. Puheenjohtaja ei voi toimia samanaikaisesti missään 
kansallisessa vastuutehtävässä. 
 
Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja. ”EU:n 
ulkoasianministerin” tehtävänimikkeestä luovuttiin monien maiden (Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Alankomaiden, Tšekin tasavallan) pyynnöstä. Tuleva ”korkea edustaja” hoitaa 
samoja tehtäviä, joita yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkea edustaja ja unionin 
ulkosuhteista vastaava Euroopan komission jäsen ovat hoitaneet tähän saakka. Hän toimii 
komission varapuheenjohtajana sekä yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajana. 
 
Tehostettu yhteistyö, ulkoinen toiminta, YUTP. Määräyksiä tehostetusta yhteistyöstä on 
paranneltu. Yhdeksän jäsenvaltiota voi käynnistää tällaisen tehostetun yhteistyön – myös 
jäsenvaltioiden määrän noustessa yli 27:n. Uusia osallistujia otetaan mukaan yhteisön 
menettelyjä soveltamalla, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse puolustusalan tehostetusta 
yhteistyöstä.  
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Lisäksi HVK hyväksyy seuraavan julistuksen (nro 30): ”Konferenssi korostaa, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset, 
mukaan lukien unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimen ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen, eivät vaikuta jäsenvaltioiden nykyiseen vastuuseen muotoilla 
ja harjoittaa omaa ulkopolitiikkaansa eikä niiden kansalliseen edustukseen kolmansissa maissa 
ja kansainvälisissä järjestöissä.  
 
Konferenssi palauttaa myös mieleen, että yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevat 
määräykset eivät vaikuta jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. 
Se painottaa, että Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita sitovat edelleen Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan määräykset sekä erityisesti turvallisuusneuvoston ja sen 
jäsenvaltioiden ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä.”  
 
Lisäksi täsmennetään selvästi, että yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sovelletaan 
erityisiä sääntöjä ja menettelyjä. YUTP:n alalla otetaan myös käyttöön henkilötietojen suojeluun 
sovellettava oma oikeusperusta, jota sovelletaan jäsenvaltioiden käsitellessä tietoja osana 
YUTP:hen tai ETPP:hen liittyviä toimiaan tai näitä tietoja siirrettäessä. 
 
Oikeudellinen yhteistyö. Siviilioikeudellista yhteistyötä koskevassa luvussa on samaa asiaa 
koskeva artikla. Sitä muutetaan niin, että jäsenvaltioiden parlamentille annetaan 
yhdyskäytävälausekkeen mukaisesti rooli perheoikeuteen liittyvissä asioissa. 
 
Luvut, jotka koskevat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa, sisältävät 
artikloja tuomioistuinten päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta, rikosten tunnusmerkistöjä 
ja seuraamuksia koskevista vähimmäissäännöistä, EU:n syyttäjänvirastosta ja 
poliisiyhteistyöstä. Näihin artikloihin lisätään uusi mekanismi, jonka turvin jotkin jäsenvaltiot 
voivat edetä jossakin tietyssä asiassa niin, ettei muiden tarvitse osallistua siihen.  
 
Lisäksi vuonna 1997 tehdyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan 
pöytäkirjan soveltamisalaa laajennetaan, niin että se käsittää Yhdistyneen kuningaskunnan 
osalta ja samoin ehdoin luvut, jotka koskevat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä 
rikosasioissa.  
 
Toimivallan jakaminen. HVK hyväksyy toimivallanjakoa koskevan julistuksen (nro 28), jonka 
mukaan ”toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille. Kun 
perussopimuksissa annetaan unionille jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta tietyllä alalla, 
jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa siltä osin kuin unioni ei käytä omaansa tai on päättänyt 
lakata käyttämästä sitä. Viimeksi mainittu tilanne syntyy, kun EU:n toimielimet päättävät 
kumota lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen, erityisesti parantaakseen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen jatkuvaa noudattamista.”  
 
Lisäksi tekstiin liitetään pöytäkirja (nro 8) jaetun toimivallan käytöstä. Siinä täsmennetään, että 
kun unionin toteuttaa toimia tietyllä alalla, ”tämän toimivallan käyttämisen soveltamisala kattaa 
ainoastaan kyseessä olevassa unionin säädöksessä tarkoitetut asiat eikä näin ollen kata alaa 
kokonaisuudessaan”. 
 
Kansallisen parlamenttien harjoittama toissijaisuusperiaatteen valvonta. Jäsenvaltioiden 
parlamentit voivat käyttää ennakkovaroitusjärjestelmää (jota on vahvistettu 
perustuslakisopimuksen jälkeen), jonka turvin ne voivat vastustaa EU:n lainsäädäntöhankkeita, 
jotka eivät ole niiden mielestä toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Perustellun lausunnon 
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antamiselle asetettu määräaika pitenee näin ollen kuudesta kahdeksaan viikkoon. Euroopan 
komission on tarkasteltava uudelleen kaikkia hankkeita, joita jäsenvaltioiden parlamenttien 
yksinkertainen enemmistö vastustaa. Tarkastelun jälkeen komissio voi perua ehdotuksensa, 
säilyttää sen entisellään tai muuttaa sitä. Mikäli komissio päättää pitää vastustusta aiheuttaneen 
ehdotuksen entisellään, sen on perusteltava päätöksensä antamalla perusteltu lausunto. Tämä 
perusteltu lausunto ja jäsenvaltioiden parlamenttien perustellut lausunnot on toimitettava EU:n 
lainsäätäjälle (neuvostolle ja parlamentille), jotta ne voidaan ottaa lainsäädäntömenettelyssä 
huomioon.  
 
Tämä käynnistää erityismenettelyn. Ennen kuin ensimmäinen käsittely tavanomaisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä päättyy, lainsäätäjä tarkastelee, onko säädösehdotus 
toissijaisuusperiaatteen mukainen, ottaen huomioon erityisesti seikat, joihin jäsenvaltioiden 
parlamenttien enemmistö on yhdessä vedonnut, sekä komission perustellun lausunnon. Jos 
lainsäätäjä katsoo neuvoston jäsenten 55 prosentin enemmistöllä tai Euroopan parlamentissa 
annettujen äänten enemmistöllä ehdotuksen olevan toissijaisuusperiaatteen vastainen, 
säädösehdotuksen käsittelyä ei jatketa. 
 
Joustolauseke. Tätä lauseketta koskevaan artiklaan lisätään kappale, jossa määrätään, ettei sitä 
voida käyttää perusteena YUTP:n alaan kuuluvan tavoitteen saavuttamiseksi.  
 
HVK hyväksyy myös seuraavan julistuksen (nro 37): ”Konferenssi korostaa, että Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklaa, joka on annetun toimivallan periaatteelle 
perustuvan institutionaalisen järjestelmän oleellinen osa, ei voida käyttää oikeudellisena 
perustana unionin valtuuksien laajentamiseksi ulottumaan sopimuksen kaikista määräyksistä ja 
erityisesti unionin tehtäviä ja toimintaa säätelevistä määräyksistä ilmenevien yleisten puitteiden 
ulkopuolelle. Tätä artiklaa ei missään tapauksessa voida käyttää oikeudellisena perustana 
sellaisten määräysten hyväksymiselle, joiden vaikutuksena olisi sopimusten muuttaminen 
noudattamatta menettelyä, josta niissä määrätään tätä tarkoitusta varten.” 
 
Yleishyödylliset palvelut. Tätä aihetta koskevassa pöytäkirjassa nro 9  

  tunnustetaan periaate, joka koskee yleistä mahdollisuutta käyttää taloudellista etua 
koskevia palveluja, niiden keskeinen merkitys sekä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ”laaja harkintavalta” tällä alalla 

  tarkennetaan, että EU:n perussopimukset ”eivät millään tavalla rajoita jäsenvaltioiden 
toimivaltaa tarjota, tilata ja järjestää yleistä etua koskevia, muita kuin taloudellisia 
palveluja”. Tällä tarkennuksella selvennetään ongelmaa, jota on pidetty keskeisenä 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin kannalta. 

 
Energian huoltovarmuus. Artiklaan, joka koskee tiettyjen tuotteiden vakavien 
hankintavaikeuksien yhteydessä toteutettavia toimenpiteitä, lisätään viittaus jäsenvaltioiden 
keskinäiseen solidaarisuuteen ja erityisesti energiahuoltoon.  
 
Tekstiin lisätään myös uusi kohta, joka koskee energiaverkkojen yhteenkytkentöjen lisäämistä. 
 
Ilmastonmuutos. Tekstiin lisätään uusi maininta, jonka mukaan ilmastonmuutosta on erittäin 
tärkeää torjua yhdessä kansainvälisin toimenpitein. 
 
Loppumääräykset. Euroopan unionista tulee oikeushenkilö, mutta HVK hyväksyy asiasta 
seuraavan julistuksen (nro 32): ”Konferenssi vahvistaa, että Euroopan unionin 
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oikeushenkilöllisyys ei millään tavoin anna unionille oikeutta antaa lainsäädäntöä tai toimia 
jäsenvaltioiden perussopimuksissa sille antaman toimivallan ulkopuolella.” 
 
Tekstiin lisätään artiklat jäsenvaltion eroamisesta ja tarkistusmenettelystä.  
 
EU:n jäsenvaltioiden valintakriteerejä ja liittymisprosessia koskevassa artiklassa oleva viittaus 
periaatteisiin korvataan viittauksella EU:n arvoihin. Tekstiin lisätään myös velvoite edistää näitä 
arvoja, velvoite ilmoittaa Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden parlamentille 
jäsenyyshakemuksesta sekä mainita siitä, että valintakriteerit, joista Eurooppa-neuvosto on 
tehnyt sopimuksen, on otettava huomioon. 
 
 
2.  Uudistussopimuksen vaikutus rakenne- ja koheesio-

politiikkaan 
 
Uudistussopimuksen voimaantulo on suurin mullistus Rooman sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen. Uusi sopimus sisältää monia uusia asioita, jotka vaikuttavat kiistatta Euroopan 
parlamentin yleiseen työhön ja erityisesti sen valiokuntien työskentelyyn. Osa näistä uusista 
asioista on vaikutuksiltaan monialaisia, kun taas toiset ovat puolestaan pikemminkin 
alakohtaisia. 
 
On todettava, että tiettyjen lainsäädäntömenettelyjen muuttaminen lisää suoraan Euroopan 
parlamentin normatiivista toimintaa. Uudistussopimuksessa tehdään siis yhteispäätöksestä 
tavanomainen lainsäätämistapa. Muutos on kaikkea muuta kuin pelkästään termimuutos: tämän 
menettelyn käyttöä laajennetaan ennennäkemättömällä tavalla, ja yhteispäätöstä sovelletaankin 
vastedes useimpiin säädöksiin. Yhteispäätöksen oikeusperustojen määrä kasvaa näin 37:stä 
86:een. 
 
Rakenne- ja koheesiopolitiikasta vastaavien parlamentin valiokuntien toimintaa pyritään 
lisäämään laajentamalla määräenemmistö- ja yhteispäätösmenettelyn käyttöä, ottamalla useilla 
aloilla käyttöön uusia erityisiä oikeusperustoja ja laatimalla ns. delegoituja säädöksiä 
(toimivallan siirron nojalla annettavia säädöksiä)6.  
 
Vaikka tehostettu yhteistyö yhdistetäänkin useimmiten poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen 
yhteistyöhön sekä puolustuspolitiikkaan, on myös mahdollista, että jotkin jäsenvaltiot päättävät 
käyttää tätä mahdollisuutta tietyillä rakenne- ja koheesiopolitiikkaan kuuluvilla aloilla. 
 
Lisäksi uusi sopimus sisältää ns. yhdyskäytävälausekkeita, joiden nojalla 
määräenemmistöpäätöksen ja tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa on 
mahdollista laajentaa. Siispä erityiset lainsäätämisjärjestykset on vastedes mahdollista korvata 
tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä, ilman että asiaa tarvitsee käsitellä HVK:ssa, mikä 
edellyttäisi kaikkien valtioiden hyväksyntää.  
 
Yhdyskäytävälausekkeessa määrätään, että Eurooppa-neuvosto voi päättää yksimielisesti 
parlamentin hyväksynnän saatuaan siirtymisestä tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen 

                                                 
6 Asia koskee erityisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa, kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa, 
aluekehitysvaliokuntaa, kalatalousvaliokuntaa sekä liikenne- ja matkailuvaliokuntaa. Nämä valiokunnat hyötyvät 
siitä, että tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä otetaan käyttöön neljä uutta oikeusperustaa: yksi maataloutta, 
yksi aluepolitiikkaa, yksi kalataloutta ja yksi liikennettä koskeva oikeusperusta. 
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kaikissa olemassa olevissa oikeusperustoissa sillä edellytyksellä, ettei minkään jäsenvaltion 
parlamentti ilmoita kuuden kuukauden kuluessa vastustavansa asiaa. 
 
Yhdyskäytävälausekkeita sovelletaan nykyään myös esimerkiksi sosiaalipolitiikan, 
ympäristöpolitiikan ja perheoikeuden aloilla. Näissä tapauksissa neuvosto tekee päätöksen 
yksimielisesti parlamenttia kuultuaan. Kansalliset parlamentit eivät siis osallistu näiden 
yhdyskäytävälausekkeiden toimeenpanoon.  
 
Yhdyskäytävälausekkeet ovat yksi tärkeimmistä sopimuksessa määrätyistä uudistuksista. Niillä 
laajennetaan paitsi määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa myös parlamentin roolia aloilla, 
joilla sillä ei ole toistaiseksi tasa-arvoista asemaa neuvoston kanssa. 
 
2.1. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 
 
Parlamentin valtuuksien lisääntyminen ei vaikuta samalla tavoin kaikkiin rakenne- ja 
koheesiopolitiikasta vastaaviin valiokuntiin. Juuri maatalouden ja kalastuksen alalla (kuten 
asiakirjasta käy myöhemmin ilmi) menettelyt muuttuvat eniten, kun käyttöön otetaan 
yhteispäätösmenettely, jota kutsutaan jäljempänä tavanomaiseksi lainsäätämisjärjestykseksi. 
 
Jos uudistussopimus tulee voimaan, neuvosto tekee kaikki perustavanlaatuiset päätökset 
yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP) yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa 
(sopimus Euroopan unionin toiminnasta7, 37 artiklan 2 a kohta). Tämä muutos ei ole kuitenkaan 
parlamentin kannalta yksinomaan myönteinen, sillä parlamentti menettää samalla sille aiemmin 
kuuluneen neuvoa-antavan vallan, jota se saattoi käyttää EU:n tehdessä asetuksia ja päätöksiä 
YMP:n keskeisistä aiheista, kuten hinnoista, tuista ja tarjonnan hallintatoimenpiteistä (sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta, 37 artiklan 2 kohta):  
”Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten 
vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet – –”. 
 
Toinen maatalouden alalla tapahtuva suuri muutos on se, ettei maatalous kuulu enää jatkossa 
EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, vaan jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan (sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta, 4 artiklan 2 kohdan d alakohta). Tällä varmistetaan 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen. Näin YMP asettuu paremmin toimielinrakenteeseen. 
 
Uudistussopimuksella tehdään budjettimääräyksiin pitkään odotettu muutos: pakollisten 
menojen ja ei-pakollisten menojen välinen ero poistetaan. Tämä muodollinen jaottelu perustuu 
voimassa oleviin sopimuksiin. Se vaikutti suoraan yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja vastasi 
käytännössä kahta olemassa olevaa pilaria (markkinapolitiikkaa ja maaseudun 
kehittämispolitiikkaa). Tämän muutoksen merkitys huomataan kunnolla vasta myöhemmin 
tulevissa vuotuisissa budjettikeskusteluissa. 
 
Sen sijaan on perusteltua pitää valitettavana sitä, että yli 50 vuotta sitten määritellyt YMP:n 
tavoitteet sisällytettiin sellaisinaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 33 artiklan 
1 kohtaan: 

                                                 
7 Tulevalla uudistussopimuksella muutetaan kahta voimassa olevaa sopimusta. Niistä ensimmäinen on nykyinen 
”sopimus Euroopan unionista” (SEU), jonka nimi pysyy ennallaan, ja toinen on puolestaan ”Euroopan yhteisön 
perustamissopimus”, josta tulee ”sopimus Euroopan unionin toiminnasta”. 
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a)  lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, 
että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä, 
varsinkin työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla; 

b)   taata näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä 
maataloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja; 

c) vakauttaa markkinat; 

d) varmistaa tarvikkeiden saatavuus; 

e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat.  
 
Näissä vanhentuneissa määritelmissä ei selvästikään ole otettu huomioon uuden YMP:n 
useimpia piirteitä, joita ovat muun muassa tulojen vakautta koskevan tavoitteen ensisijaisuus, 
maaseudun kehittämisen tärkeys, markkinapolitiikassa jo käytettävät mekanismit ja periaatteet 
(tukien yleinen irrottaminen tuotantomäärästä, ympäristöehdot, tuen mukauttaminen, 
varainhoidon kurinalaisuus, hallinnan joustavuus), maatalouden monitahoisen luonteen 
tunnustaminen, yhteiskunnan uudet, maatalouteen kohdistuvat vaatimukset (kuluttajien suojelu, 
ympäristönsuojelu, luonnon monimuotoisuus, eläimien hyvinvoinnin puolustaminen) sekä 
YMP:n yhteensoveltuvuus monenvälisyyden (WTO) ja tullietuussopimusten (Mercosur, AKT, 
Euromed) kanssa. 
 
Tätä kohtaa on siis mitä ilmeisimminkin käsiteltävä vielä tarkemmin, jotta voidaan asettaa uudet 
tavoitteet, jotka vastaavat paremmin maataloudessa viimeisten 50 vuoden aikana tapahtuneita 
ennennäkemättömiä muutoksia. Haluttomuus muuttaa maataloutta käsittelevää lukua on 
johtunut epäilemättä pitkälti muun muassa siitä, että neuvostolla ja muilla toimielimillä on ollut 
näkemyseroja uuden YMP:n kehittämisestä. On siis toivottava, että tämä kovasti kaivattu 
muutos toteutuu seuraavan tarkistuksen yhteydessä. 
 
2.2. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
 
Kulttuuripolitiikalle saatiin oikeusperustat vasta melko myöhään Maastrichtin sopimuksen 
myötä, mutta uudistussopimuksella edistetään kulttuuripolitiikan kehittymistä, kun yhteisön 
toimet saavat kulttuurisen ulottuvuuden.  
 
Itse asiassa sopimuksen johdanto-osassa todetaan, että sopimuksen osapuolet ”hakevat 
innoituksensa Euroopan kulttuurisesta, uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä”. 
 
Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että unioni ”kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä 
rikkautta ja monimuotoisuutta ja huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja 
kehittämisestä”.  
 
Kulttuuri kuuluu aloihin, joilla unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien 
tukemiseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi. Unionin toimivalta ei kuitenkaan korvaa 
jäsenvaltioiden toimivaltaa näillä aloilla (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 6 artiklan 
e kohta). Kyse ei ole tietenkään yhdenmukaistamiseen tähtäävästä politiikasta, sillä se rikkoisi 
EU:n kulttuurisen monimuotoisuuden tavoitteita, vaan tarkoituksena on kehittää yhteisössä 
tehtävää kulttuurialan yhteistyötä (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 151 artiklan 2 kohta).  
 
”Yhteisö pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa 
tukemaan ja täydentämään niiden toimintaa seuraavilla aloilla:  
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a)  Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon 
levityksen parantaminen, 

b)  Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, 

c)  muu kuin kaupallinen kulttuurivaihto, 

d)  taiteellinen ja kirjallinen luova toiminta, audiovisuaalisen alan toiminta mukaan  
   luettuna.”  
 
Tämä viimeinen tavoite on saavutettu erityisesti ottamalla kulttuuri huomioon EU:n muissa 
politiikoissa, ja näin se on myös tuotu entistä paremmin esiin. 
 
Sopimuksen merkittävin uudistus on kuitenkin se, että urheilu on lisätty aloihin, joilla EU voi 
toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi 
(sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 6 artiklan e kohta). EY:n perustamissopimuksen monet 
artiklat ja luvut kattavat tällä hetkellä urheilun, vaikka urheilua ei niissä välttämättä 
mainitakaan. Tämä koskee erityisesti 39–55 artiklaa (henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa 
liikkuvuus), 82–89 artiklaa (kilpailupolitiikka), 149–150 artiklaa (opetus, koulutus, nuoriso) 
151 artiklaa (kulttuuri) ja 152 artiklaa (kansanterveys).  
 
Vaikka näiden artiklojen soveltamista jatketaankin, uudistussopimus tuo mukanaan useita 
merkittäviä muutoksia. Luvun otsikossa on vastedes sana ”urheilu”. Koska urheilu liitetään näin 
ollen tähän uuteen oikeusperustaan, siihen sovelletaan tavanomaista lainsäätämisjärjestystä. 
Lisäksi EY:n perustamissopimuksen 149 artiklaa muutetaan seuraavasti: 
 
  Ensimmäiseen kappaleeseen lisätään seuraavaa: 

”Unioni myötävaikuttaa Euroopan urheiluun liittyvien asioiden edistämiseen ottaen 
huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä 
yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän.” 

 
   Toisen kohdan viidennen luetelmakohdan loppuun lisätään sanat ”sekä kannustamaan 

nuorten osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa”. 
 
 Viimeiseksi luetelmakohdaksi lisätään seuraava luetelmakohta: 

”– kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen 
rehellisyyttä ja avoimuutta ja urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä 
sekä suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä 
ja henkistä koskemattomuutta.” 

 
Urheilun yhteiskunnallista ja kasvatuksellista tehtävää sekä ammattilaisurheilun tiettyjä 
näkökohtia koskevien artiklojen laatiminen kertoo siitä, että EU haluaa tasapainottaa 
toimivaltaansa tällä alalla. Lisäksi 149 artiklan 3 kohdan muuttaminen antaa toimenpiteille, joita 
EU voi toteuttaa urheilun alalla, kansainvälisen ulottuvuuden: EU:ta rohkaistaan tekemään 
yhteistyötä ja käynnistämään aloitteita yhteisön ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa. 
 
Yksi merkittävä muutos on myös se, että sopimuksen myötä kulttuurialalla siirrytään 
yksimielisestä päätöksenteosta määräenemmistöpäätöksiin (151 artiklan 5 kohta). Tällä 
lainsäätämisjärjestyksen muutoksella nopeutetaan kulttuuriohjelmasta käytäviä neuvotteluja ja 
mahdollistetaan samalla sen todellisten painopisteiden asettaminen. Jos uudistussopimus 
ratifioidaan, Euroopan parlamentin toimivalta kasvaa näin huomattavasti. 
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Samoin sopimus parantaa EU:n kauppapolitiikan parlamentaarista valvontaa, joka on ollut tähän 
saakka erittäin vähäistä. Tämä muutos vaikuttaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaan sikäli kuin 
tällä kaupalla tarkoitetaan kulttuuri- ja audiovisuaalipalvelujen kauppaa (sopimus Euroopan 
unionin toiminnasta, 188 c artikla). 
 
On kuitenkin valitettavaa, ettei perusoikeuskirjaa ole otettu kokonaisuudessaan uuteen 
sopimukseen. Se on kuitenkin luonteeltaan velvoittava (I-6 artiklan 1 kohta) kaikkialla EU:ssa 
Puolaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Tämä vaikuttaa tiettyihin aloihin, jotka 
kuuluvat kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan toimivaltaan. Niitä ovat erityisesti opetus ja 
ammatillinen koulutus (perusoikeuskirjan 14 ja 15 artikla), viestintäpolitiikka (11, 41, 42 ja 
44 artikla) sekä monikielisyys (21 ja 22 artikla). 
 
Opetusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskeviin artikloihin (149 ja 150 artikla) ei ole 
tehty muutoksia. 
 
2.3. Aluekehitysvaliokunta 
 
Uudistussopimukseen on tehty useita huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti 
aluekehitysvaliokunnan toimintaan, jos sopimus ratifioidaan. Siispä sopimuksella vastataan 
Euroopan parlamentin pitkäaikaisiin odotuksiin.  
 
Nämä muutokset liittyvät keskeisellä tavalla toimivallan jaon selkeyttämiseen unionissa, ja ne 
ovat selvästikin huomattava parannus, sillä jatkossa sopivimman vastuutason määrittäminen 
helpottuu. 
 
Ensimmäinen merkittävä muutos koskee ”alueellisen yhteenkuuluvuuden” käsitteen 
käyttöönottoa ja sen asettamista tavoitteeksi (I-3 artiklan 3 kohta). Lisäksi alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen sovelletaan jaettua toimivaltaa (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 
I-4 artiklan c kohta).  
 
Parlamentin lukuisien pyyntöjen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
XVII osaston uusi otsikko on ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus”. 
Koheesiopolitiikka määritellään 158 artiklassa. Siihen on lisätty uusi kohta, jossa määritellään 
tarkemmin ja tyhjentävämmin se, mitä aloja tämä politiikka koskee. 
 
”Asianomaisista alueista kiinnitetään erityistä huomiota maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.” 
 
Lisäksi HVK:n julistuksessa nro 17 tarkennetaan seuraavaa: ”158 artiklassa tarkoitetuilla 
saaristoalueilla voidaan tarkoittaa myös kokonaisia saarivaltioita edellyttäen, että tarvittavat 
edellytykset täyttyvät”. 
 
Toinen huomattava muutos koskee rakennerahastoihin sovellettavasta yleisasetuksesta 
äänestettäessä käytettävää lainsäätämisjärjestystä. Hyväksyntämenettely korvataan 
tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä (sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 161 artikla), 
jonka myötä Euroopan parlamentti saa kovasti odottamansa toimivaltuudet ja tasa-arvoisen 
aseman neuvoston kanssa. 
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Vaikka perusoikeuskirjaa ei otetakaan sellaisenaan sopimukseen, sen johdanto-osassa 
tunnustetaan nimenomaisesti jäsenvaltioiden kansallinen identiteetti ja niiden tapa järjestää 
hallintonsa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 
 
Lisäksi uudistussopimuksessa (I-5 artiklan 3 kohta) toissijaisuusperiaatteen soveltamista 
laajennetaan paitsi EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin myös paikallis- ja 
alueviranomaisiin: 
 
”Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 
tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla.”  
 
I-8 a artiklan 3 kohdassa vahvistetaan lisäksi seuraavaa: ”Päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.” 
 
Pöytäkirjan 8 artiklassa todetaan toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta johtuvista, 
tuomioistuimelle esitetyistä kanteista seuraavaa: ”Myös Alueiden komitea voi panna vireille 
mainitun artiklan mukaisesti tällaisen kanteen, kun on kyse sellaisista 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä säädöksistä, joiden hyväksyminen edellyttää 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan sen kuulemista.” Tämän uuden 
toimivaltuuden pitäisi rohkaista Euroopan parlamenttia ja Alueiden komiteaa tekemään 
tulevaisuudessa entistäkin tiiviimmin yhteistyötä. 
 
Tekstiin on myös lisätty uusia määräyksiä alueellisista valtiontuista. EY:n 
perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdan c alakohdassa määrätään poikkeusluvasta myöntää 
valtiontukea sellaisille Saksan liittotasavallan alueille, joihin Saksan jako on vaikuttanut. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa muutetaan tätä kohtaa ja määrätään 
mahdollisuudesta kumota se: 

”Viiden vuoden kuluttua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaantulosta neuvosto voi 
komission ehdotuksesta tehdä päätöksen, jolla tämä artikla kumotaan.” 

 
Euroopan parlamentin lukuisten suositusten myötä syrjäisimpiä alueita koskevia 
erityismääräyksiä lujitettiin lisäämällä EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohtaan lauseenosa (joka näkyy alla lihavoituna):  

3.  Yhteismarkkinoille soveltuvana voidaan pitää: 

a) tukea taloudellisen kehityksen edistämiseen alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen 
alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma sekä III-424 artiklassa8 
tarkoitetuilla alueilla, niiden rakenteellinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne 
huomioon ottaen. 

Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osalta erityistä huomiota on kiinnitetty 
”maaseutuun, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 

                                                 
8 La Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Azorit, Réunion, Madeira ja Kanariansaaret. 
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joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin” (sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta, 158 artikla). 
 
Lisäksi pöytäkirjassa nro 9 tunnustetaan periaate, joka koskee yleistä mahdollisuutta käyttää 
taloudellista etua koskevia palveluja, niiden keskeinen merkitys sekä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ”laaja harkintavalta” tällä alalla. 

 
Se, ettei uudistussopimusta ratifioitaisi, vaikuttaisi kielteisesti alue- ja koheesiopolitiikkaa 
koskevaan päätöksentekoprosessiin. 
 
Ensinnäkään Euroopan parlamentti ei voisi turvautua tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. 
Parlamentti oli jo korostanut, ettei yleisasetusta hyväksyttäessä sovellettava 
hyväksyntämenettely tarjoaisi sille riittäviä mahdollisuuksia osallistua rakenne- ja 
koheesiorahastoja koskevaan päätöksentekoon, koska se ei voisi tehdä muutoksia komission 
ehdotukseen eikä neuvoston yhteiseen kantaan – toisin kuin yhteispäätösmenettelyssä.  
 
On valitettavaa, ettei perussopimuksissa ole tällä hetkellä alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevaa selvää oikeusperustaa. Koska velvoittavaa oikeusperustaa ei ole, jäsenvaltiot voivat 
sivuuttaa toimintaohjelmissaan koheesiopolitiikan alueellinen ulottuvuuden, joka on erittäin 
tärkeä ja erottamaton osa taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta.  
 
2.4.  Kalatalousvaliokunta 
 
Kuten edellä on todettu, parlamentin valtuuksien lisääntyminen ei vaikuta samalla tavoin 
kaikkiin rakenne- ja koheesiopolitiikasta vastaaviin valiokuntiin. Juuri kalatalouden alalla – 
samoin kuin maatalouden alalla – menettelyt muuttuvat eniten, kun käyttöön otetaan 
tavanomainen lainsäätämisjärjestys. 

Kalastus (lukuun ottamatta meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä, joka kuuluu edelleen 
EU:n yksinomaiseen toimivaltaan) mainitaan 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa yhtenä niistä 
aloista, joilla sovelletaan EU:n ja jäsenvaltioiden jaettua toimivaltaa. 
 
Nykyisten sopimusten nojalla kalatalous jää ainoaksi yhteisön politiikanalaksi, jolla käytetään 
päätöksentekoprosessina kuulemismenettelyä. Siispä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen muutetun 37 artiklan 2 a kohdassa määrätään tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen ulottamisesta yhteiseen kalastuspolitiikkaan (YKP). 
 
Jos uusi sopimus tulee voimaan, Euroopan parlamentti saa vihdoin todellista valtaa 
kalatalousalaan sovellettavia suuria suuntaviivoja koskevassa päätöksentekoprosessissa. 
 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen on tehty suuri muodollinen uudistus: sen 
II osaston otsikkoon on lisätty sanan ”maatalous” rinnalle sana ”kalastus”. Tämä luku ei 
kuitenkaan sisällä vieläkään erillisiä määräyksiä yhteisestä kalastus- ja vesiviljelypolitiikasta.  
 
Yhteinen kalastuspolitiikka on kehittynyt kiistatta paljon viimeisten kahdenkymmenen vuoden 
aikana. Se on nykyisin yhteisössä aivan oma politiikanalansa, jolla on omat tavoitteensa. 
Uudessa sopimuksessa ei kuitenkaan määritellä erityisiä tavoitteita eikä keinoja niiden 
saavuttamiseksi. Siispä tietyt, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 33 artiklan 
1 kohdassa asetetut tavoitteet sekä 33 artiklan 2 kohdassa luetellut keinot niiden saavuttamiseksi 
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koskevat vain yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaikka näitä artikloja oletetaankin sovellettavan 
sekä maatalouteen että kalastukseen (ks. edellä kohta 3.1.). 
 
Koska näiden kahden alan toimet eroavat toisistaan merkittävästi, tilanne on hyvin epäselvä. 
Uudistussopimuksessa ei viitata valitettavasti millään tavalla elollisten vesiluonnonvarojen ja 
vesiviljelytuotteiden käyttöön pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukaisesti tavalla, jolla 
varmistetaan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien välinen tasapaino. 
Alalla oli suuria odotuksia tämän asian suhteen, eikä niihin ole valitettavasti vastattu. 
 
Lisäksi on valitettavaa, ettei uudessa sopimuksessa mainita erikseen kalatalouden ohjauksen 
rahoitusvälinettä (KOR) yhtenä rakennerahastona. 
 
Parlamentti on kuitenkin tyytyväinen siihen, että uudistussopimuksessa tunnustetaan 
toissijaisuusperiaate, ja toteaa, että kalatalouden alalle voitaisiin perustaa neuvoa-antavia 
toimikuntia, koska ne olisivat tämän periaatteen mukaisia ja askel kohti kalastuksen valvonnan 
palauttamista paikalliselle päätöksentekotasolle (I-5 artiklan 3 kohta): 

”unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä 
osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella 
tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita”. 

Euroopan parlamentti on myös vaatinut toistuvasti, että kaikkien kansainvälisten 
kalastussopimusten hyväksyminen edellyttäisi sen hyväksyntää (hyväksyntämenettely). Tähän 
pyyntöön on vastattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uudella 188 n artiklalla, 
jolla korvataan EY:n perustamissopimuksen 300 artikla ja joka voi johtaa lopulta Euroopan 
parlamentin roolin vahvistamiseen tällaisten sopimusten tekemisen yhteydessä. 
 
2.5.  Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
 
Liikennepolitiikka on ollut jo pitkään osa yhteisön politiikkaa, ja tässä mielessä 
uudistussopimuksiin tehdyt muutokset ovat pieniä. 
 
Se mainitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa, jossa 
luetellaan aloja, joilla sovelletaan EU:n ja jäsenvaltioiden jaettua toimivaltaa (g alakohdassa 
mainitaan liikenne ja h alakohdassa Euroopan laajuiset verkot). 
EY:n perustamissopimuksen 78 artiklaan, jossa viitataan Saksan jaosta aiheutuneisiin 
ongelmiin, tehdään pieni muutos: 

”Viiden vuoden kuluttua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaantulosta neuvosto voi 
komission ehdotuksesta tehdä päätöksen, jolla tämä artikla kumotaan.” 
 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan 2 kohdassa virallistetaan 
yhteispäätösmenettely, jota on jo käytetty meri- ja lentoliikenteen alalla: 

”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat aiheelliset säännökset. Ne tekevät ratkaisunsa alueiden 
komiteaa sekä talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan.” 
 
Sen sijaan matkailualalle on laadittu monia uusia merkittäviä määräyksiä. 
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Matkailu mainitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan d kohdassa 
yhtenä alana, jolla unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, 
yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi.  

Lisäksi uudistussopimuksella luodaan selvä oikeusperusta, joka pohjalta Euroopan parlamentti 
voi suunnitella matkailualan identiteettiä vahvistavia tukitoimia. Sopimuksen XXI osastossa 
käsitellään nimenomaan matkailua. Sen 176 b artiklassa määrätään seuraavaa: 

 ”Unioni täydentää jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla, erityisesti edistämällä alalla 
toimivien unionin yritysten kilpailukykyä. Tätä varten unioni pyrkii toiminnallaan:  

a)  kannustamaan kyseisen alan yritysten kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista; 

b)  edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja erityisesti hyvien käytäntöjen 
vaihtoa.” 

 
Tärkein uudistus koskee kuitenkin lainsäätämisjärjestystä: jos uusi sopimus ratifioidaan, unioni 
voi nimenomaan säätää matkailualalla ”erityisistä toimenpiteistä, joilla täydennetään 
jäsenvaltioissa toteutettavia toimia tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
mutta jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista” (sopimus 
Euroopan unionin toiminnasta, 176 b artiklan 2 kohta). 
 
 
3.  EU:n eri toimielinten roolit 
 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaan Euroopan parlamentilla ja 
komissiolla on oikeus antaa myönteinen lausunto, jolla ne hyväksyvät sen, että neuvoston 
puheenjohtaja kutsuu HVK:n koolle hyväksymään yhteisellä sopimuksella perussopimusiin 
tehtävät muutokset. Myös Euroopan keskuspankkia kuullaan, jos kyse on toimielimiä koskevista 
muutoksista raha-asiain alalla. 
 
Siispä ministerineuvosto päätti muodollisesti 16. heinäkuuta 2007 asiasta keskustelematta 
käynnistää 23. heinäkuuta 2007 hallitusten välisen konferenssin, jonka tehtävänä olisi 
viimeistellä Euroopan unionista tehtävä uusi sopimus kesäkuussa 2007 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston hyväksymien neuvotteluvaltuuksien pohjalta. 
 
3.1.  Euroopan parlamentti 
 
Demokratian näkökulmasta Euroopan parlamentin lausunto on kaikkein tärkein, sillä Euroopan 
parlamentissa käytiin julkista keskustelua ja esiin tuotiin hyvin monenlaisia näkemyksiä. 
 
Euroopan parlamentti osallistuu menettelyyn muodollisesti kaksi kertaa: se ilmaisee ensin 
kantansa HVK:n koolle kutsumisesta ja tämän jälkeen HVK:n laatimasta tekstistä. Sen 
lopullinen lausunto ei ole luonteeltaan sitova, mutta se voi vaikuttaa tiettyjen kansallisten 
parlamenttien kantaan. 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi 11. heinäkuuta 20079 laajalla enemmistöllä puoltavan lausunnon 
(Jo Leinenin mietinnön10) HVK:n käynnistämisestä. Vaikka sen mukaan onkin myönteistä, että 
”toimeksiannolla turvataan pitkälti perustuslakisopimuksen sisältö, erityisesti unionin yksi 
                                                 
9 Asiakirja A6-0279/2007. 
10 Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsen. 
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ainoa oikeushenkilöys ja pilarirakenteen purkaminen, neuvoston määräenemmistöpäätösten 
käytön ja parlamentin ja neuvoston välisen yhteispäätösmenettelyn käytön laajentaminen, 
osallistuvan demokratian elementit, perusoikeuskirjan oikeudellinen sitovuus, unionin ulkoisten 
toimien johdonmukaisuuden lisääminen ja tasapainoinen toimielinratkaisu”, siinä tuodaan myös 
esiin Euroopan parlamentin suhtautuvan asiaan tietyin varauksin.  
 
Siispä siinä todetaan, että Euroopan parlamentti ”pahoittelee kuitenkin, että toimeksianto ei 
sisällä tiettyjä tärkeitä elementtejä, joista sovittiin vuoden 2004 HVK:ssa, kuten Euroopan 
unionin määritteleminen Euroopan kansalaisten ja valtioiden unioniksi, ja että muiden 
elementtien käyttöönotossa on pitkä viivästys”. Euroopan parlamentti on myös huolissaan siitä, 
että neuvotteluvaltuuksien nojalla tietyille jäsenvaltioille on mahdollista myöntää yhä useampia 
poikkeuslupia, jotka koskevat sopimusten merkittävien määräysten täytäntöönpanoa ja voivat 
heikentää EU:n koheesiota. 
 
Euroopan parlamentin useimmat jäsenet katsovat tämän kompromissin olevan hinta, joka 
etenemisestä on maksettava. Keskusteluissa kesäkuun Eurooppa-neuvoston etenemisestä ja 
tuloksesta tuotiin kuitenkin myös esiin useita kriittisiä näkemyksiä: joidenkin mielestä tilanne 
enteili epäselvää sopimusta. 
 
Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering katsoo sen sijaan tämän kompromissin 
mahdollistavan ”EU:n demokratian ja tehokkuuden kannalta välttämättömät uudistukset. Uusi 
sopimus vahvistaa huomattavasti Euroopan parlamentin valtaoikeuksia ja lujittaa siten näin 
demokratiaa Euroopan unionissa. Perusoikeuksista, joita Euroopan parlamentti on aina 
puolustanut ja jotka olivat keskeinen osa perustuslakisopimusta, tulee oikeudellisesti sitovia. 
Tämän sopimusuudistuksen myötä Euroopan parlamentin puolustamista periaatteista tulee 
todellisuutta”. 
 
Lisäksi mietinnössä ilmoitetaan, että Euroopan parlamentti haluaa toimia ”aktiivisessa roolissa” 
sekä neuvottelujen aikana että niiden jälkeen. Siispä kun Euroopan parlamentille on tiedotettu 
tilanteesta sen kolmen edustajan (Elmar Brokin, Enrique Baron Crespon ja Andrew Duffin) 
välityksellä, se esittää tarvittaessa ehdotuksia tietyistä toimeksiannon piiriin kuuluvista aiheista. 
Vuoden 2009 vaalien jälkeen Euroopan parlamentti antaa uusia ehdotuksia 
perustuslakisopimuksesta, jonka pyritään parantamaan EU:n toimintaa.  
 
Lausunnossa korostetaan, että Euroopan parlamentti haluaa varmistaa töiden avoimuuden 
julkaisemalla kaikki HVK:n työasiakirjat. Lisäksi Euroopan parlamentti käy avointa 
vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa koko HVK:n ja sitä 
seuraavan ratifiointiprosessin ajan. 
 
Euroopan parlamentti pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa tarkastelemaan parlamentin 
työjärjestyksen mahdollista muuttamista siten, että perustuslaissa mainituille Euroopan unionin 
lipulle ja hymnille annetaan virallinen asema parlamentin toiminnassa ja tiloissa. 
 
3.2.  Euroopan komissio 
 
Euroopan komissio antoi 10. heinäkuuta 2007 tiedonannon11, jossa tuodaan esiin tiivistetysti se, 
millä tavoin uuden sopimuksen sisältöä on paranneltu ja miten se parantaa EU:n toimintaa, sekä 
kannatetaan näitä muutoksia sillä edellytyksellä, että Eurooppa-neuvoston hyväksymiä HVK:n 
neuvotteluvaltuuksia noudatetaan sellaisenaan. Tämä ehto selittää, miksi tässä tapauksessa 
                                                 
11 Asiakirja KOM(2007) 412 lopullinen. 
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HVK:n käynnistäminen ei merkitse taantumaa demokratian eikä avoimuuden näkökulmasta 
Eurooppa-valmistelukuntaan verrattuna: neuvotteluvaltuudet sisältävät valmistelukunnan 
keskeiset tulokset. 
 
Komission mielestä Euroopan koetinkivenä on kyky toteuttaa toimenpiteitä, jotka vastaavat 
kansalaisten odotuksia ja toiveita – tulevaisuudenkuvaa Euroopasta, jossa ollaan valmiita 
tekemään yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta EU voisi hyödyntää 
voimavarojaan, sitä on nykyaikaistettava ja uudistettava.  

Komissio katsoo, että HVK:n neuvotteluvaltuuksissa yhdistyvät poliittinen realismi ja 
kunnianhimo ja että niiden myötä EU saa vakaan institutionaalisen ja poliittisen perustan, jonka 
pohjalta se voi toteuttaa kansalaistensa toiveita. Neuvotteluvaltuuksilla luodaan hyvä pohja 
sujuvalle, tehokkaalle hallitustenväliselle konferenssille, jossa voidaan saada aikaan nopeasti 
ratifioitavissa oleva perussopimus.  

Komission tiedonannossa korostetaan eri tapoja, joilla neuvotteluvaltuuksien pohjalta laadittava 
uudistussopimus hyödyttää EU:ta ja sen kansalaisia: 

   Demokraattisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen Euroopassa: Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli vahvistuu. Neuvoston toiminta muuttuu 
avoimemmaksi. Miljoona kansalaista voi yhdessä kehottaa komissiota esittämään etujaan 
koskevan aloitteen. Jatkossa on myös helpompaa tietää, kuka tekee mitäkin EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa. 

   Entistä tehokkaammin toimiva Eurooppa: EU:lla on tehokkaat ja yksinkertaistetut 
toimielimet ja työmenetelmät. Komission tiedonannossa kuvaillaan, kuinka 
uudistussopimus nopeuttaa päätöksentekoprosessia 27 jäsenvaltion EU:n nykyaikaisissa 
toimielimissä. Euroopan unionin kyky toimia sille tärkeimmillä aloilla paranee. 
Äänestyssääntöjä yksinkertaistetaan ja muutetaan oikeudenmukaisempaan suuntaan ja 
toimielimiä kevennetään. 

   Oikeuksien, arvojen, solidaarisuuden ja turvallisuuden Eurooppa: EU:n arvot ja 
tavoitteet määritellään aikaisempaa selvemmin. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
yhdistyvät kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, joita 
unionin on kunnioitettava. Solidaarisuutta ja turvallisuutta korostetaan muun muassa 
energia-alalla. Käyttöön otetaan ilmastonmuutosta, pelastuspalvelua, humanitaarista apua 
ja kansanterveyttä koskevia uusia säännöksiä. Unionin toimintamahdollisuuksia 
laajennetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla. 

   Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana: EU:n ulkopoliittiset välineet yhdistetään 
sekä politiikan strategisen kehittämisen että sen täytäntöönpanon alalla. 
Uudistussopimuksen myötä EU pystyy antamaan selkeän viestin kumppaneilleen eri 
puolilla maailmaa. Uusi toimielinrakenne yhdenmukaistaa EU:n ulkopolitiikan eri osa-
alueita, ja sopimuksen ansiosta EU voi valjastaa taloudellisen, poliittisen ja 
diplomaattisen voimansa etujensa ja arvojensa edistämiseen koko maailmassa.  

Komission tiedonannossa todetaan, että uudistussopimus tarjoaa EU:lle keinon saada aikaan 
muutoksia, tarjota eurooppalaisille enemmän turvallisuutta ja vaurautta sekä antaa heille keinot 
vastata globalisaation tuomiin haasteisiin. Komissio kehottaa kaikkia HVK:n osanottajia 
pyrkimään siihen, että uudistussopimus hyväksytään ja ratifioidaan ennen kesäkuussa 2009 
pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. 
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3.3. Euroopan keskuspankki 
 
Euroopan keskuspankki (EKP) hyväksyi 5. heinäkuuta 2007 lausunnon12, joka sen on annettava, 
kun HVK tekee raha-asian alaa koskevia muutoksia, kuten tässä tapauksessa. Kuten loogista on, 
EKP keskittyy vain tätä luokkaa koskeviin muutoksiin. Lausunnossaan EKP hyväksyy nämä 
muutokset sillä edellytyksellä, että yllätysten ja uusien muutosten välttämiseksi sopimukseen 
otetaan mukaan kaikki sekä vain ja ainoastaan perustuslakisopimukseen tehdyt muutokset.  
 
Raha-asian alaa koskevat uudistukset ovat hajallaan eri virallisissa teksteissä. EKP on koonnut 
ne yhteen, ja ne vaikuttavat hyvin merkittäviltä. 

  EU:n tavoitteita ovat muun muassa yhteisenä valuuttanaan euroa käyttävän Euroopan 
talous- ja rahaliiton perustaminen sekä hintavakaus. 

  Euroopan keskuspankista tulee aivan oma toimielimensä, ja sen tunnustetaan olevan 
taloudellisesti riippumaton. 

  EU:lla on yksinomainen toimivalta euroalueen maiden rahapolitiikan alalla. 

  Euroalueen mailla on yhtenäinen edustus kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. 

  Euroalueen hallinnointia vahvistetaan lisäämällä komission valvontavaltaa tapauksissa, 
joissa budjettivajeet kasvavat liiallisiksi, sekä myöntämällä euroryhmälle oikeus tehdä 
itsenäisesti päätöksiä. 

Euroryhmä pitäisi näin ollen tunnustaa virallisesti, kuten perustuslakisopimuksessa oli tarkoitus 
tehdä. Valtioiden ja hallitusten päämiesten määrittelemässä toimeksiannossa määrätään 
nimittäin, että nykyisiin sopimuksiin on liitettävä vuoden 2004 HVK:ssa laadittu pöytäkirja 
euroryhmästä (nro 3), jossa vahvistetaan euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministerien 
välisissä kokouksissa sovellettavat menettelytavat. Euroryhmän pitäisi olla jatkossakin 
epämuodollinen elin, joka ei tee päätöksiä, mutta Ecofin-neuvostossa käytettävien erityisten 
äänestystapojen osalta pitäisi määrätä, että tietyistä asioista saavat äänestää vain ne jäsenvaltiot, 
jotka käyttävät valuuttanaan euroa. Tällaisia asioita ovat niitä koskevat toimenpiteet, jotka 
liittyvät budjetti- ja talouspolitiikkaan sekä yhtenäiseen edustukseen kansainvälisissä elimissä ja 
foorumeissa. 
 
 
4.  EU:n muiden toimielinten lausunnot 
 
Kaksi EU:n toimielintä, joilla on neuvoa-antava asema, on halunnut tuoda esiin kantansa 
seikoista, jotka ovat uudessa sopimuksessa niiden kannalta tärkeimpiä, vaikka niiden lausunnot 
eivät olekaan oikeudellisesti velvoittavia. 
 
4.1.  Alueiden komitea 
 
Kesäkuun 6. päivänä 2007 antamassaan lausunnossa13 alueiden komitea kehottaa säilyttämään 
perustuslakisopimuksen keskeisimmän sisällön ja pyytää valtioiden ja hallitusten päämiehiä 
sitoutumaan siihen, että perussopimusten uudistusprosessi saadaan nopeasti päätökseen 
puuttumatta alue- ja paikallisyhteisöjen saavuttamiin myönteisiin tuloksiin, etenkään niihin, 
jotka koskevat toissijaisuusperiaatteen ja hyvän hallintotavan noudattamista sekä Euroopan 

                                                 
12 Asiakirja CON/2007/20. 
13 Asiakirja CONST-IV-011. 
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unionin alueellista yhteenkuuluvuutta. ”Säilytettävällä sisällöllä” alueiden komitea tarkoittaa 
erityisesti seuraavia asioita:  

  kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden tunnustaminen, 

  alueellisen ja paikallisen itsehallinnon tunnustaminen, 

  toissijaisuusperiaatteen uusi määritelmä, 

  toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden hallintavälineiden määritteleminen kahdessa 
erillisessä pöytäkirjassa, 

  kuulemisperiaatteen tunnustaminen ja näin ollen paikallis- ja alueviranomaisten entistä 
tiiviimpi osallistuminen yhteisön politiikkojen valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 
arviointiin, 

  yhteisön lainsäädännön paikallis- ja alueviranomaisiin kohdistuvan vaikutuksen 
huomioonottaminen, 

  lainsäädäntövaltaa käyttävien alueellisten parlamenttien mahdollisuus osallistua 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen valvontaa koskevaan 
ennakkovaroitusjärjestelmään, 

  alueiden komitean jäsenten mandaatin keston yhdenmukaistaminen parlamentin ja 
komission jäsenten mandaatin keston kanssa, 

  uusi komitean jäsenten ja varajäsenten lukumäärää ja nimittämistä koskeva järjestelmä, 
joka korvaa nykyisen järjestelmän ja jonka myötä siirrytään kohti poliittisiin tai 
alueellisiin kriteereihin perustuvaa järjestelmää, 

  alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttäminen unionin tavoitteisiin ja jäsenvaltioiden 
sitoumukset edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 

  syrjäisimmille alueille myönnettävä erityisasema. 

 
Alueiden komitea katsoo, että kaikkia näitä seikkoja on painotettava kansalaisille, ja korostaa, 
että sillä on oikeus nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa toissijaisuusperiaatteen 
rikkomisen vuoksi. 
 
Lisäksi alueiden komitea katsoo, ettei useilla kansalaisilla ole enää selvää käsitystä EU:n 
tarkoituksesta 2000-luvulla ja ettei kansalaisten voida odottaa lukevan pitkiä, teknisiä 
sopimuksia. Siksi alueiden komitea kehottaa laatimaan Euroopan unionille yksisivuisen 
aiejulistuksen, joka olisi voimassa pitkälle tulevaisuuteen. Julistus täydentäisi kaikkia tulevia 
perussopimuksia, ja EU:n toimielimet voisivat tiedottaa siitä aktiivisesti kansalaisille. 
 
4.2.  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) hyväksyi 31. toukokuuta 2007 päätöslauselman14, 
jossa se pyytää, että EU:n tulevalla perussopimuksella vastattaisiin 27 jäsenvaltion unionin 
vaatimuksiin, jotta EU voisi sopia uudesta politiikasta ja tehdä tarpeellisia päätöksiä 
vastatakseen lukuisiin kohtaamiinsa haasteisiin.  
 
Tältä osin ETSK pyytää seuraavaa: ”Perustuslakisopimuksen uudessa käsittelyssä täytyy 
säilyttää sen asiakirjan olennainen sisältö, josta valmistelukunta päätti ja jonka valtion- ja 

                                                 
14 Asiakirja R/CESE 640/2007. 
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hallitusten päämiehet sitten yksimielisesti hyväksyivät.” Tämä koskee erityisesti demokraattisia 
ja institutionaalisia uudistuksia muun muassa perusoikeuksien alalla.  
 
Tarkemmin sanottuna ETSK pyytää, että I osa (unionin tavoitteet, toimielimet ja rakenne), II osa 
(unionin perusoikeuskirja) ja IV osa (yleiset määräykset ja loppumääräykset) otettaisiin 
sellaisinaan tulevaan sopimukseen. Sen sijaan III osan (unionin politiikka ja toiminta) 
institutionaaliset ja menettelylliset määräykset pitäisi, siltä osin kuin ne menevät voimassa 
olevia säädöksiä pidemmälle, sisällyttää I osaan. 
 
ETSK katsoo, että demokratiaa käsittelevä luku, joka sisältää määräyksiä kansalaisyhteiskunnan 
keinoista osallistua lausunnon laatimiseen ja päätöksentekoprosessiin, kuuluu 
perustuslakisopimuksen asiasisältöön. ETSK ei kuitenkaan vastusta sopimuksen nimen 
vaihtamista, koska termi ”perustuslaki” aiheutti tietyissä jäsenvaltioissa väärinkäsityksiä.  
 
ETSK korostaa myös, että hallitustenvälisen konferenssin lyhyydestä ja rajallisesta mandaatista 
huolimatta kansalaisyhteiskunnan organisaatioille on annettava mahdollisuus osallistua siihen 
neuvoa-antavassa ominaisuudessa. ETSK on myös halukas järjestämään yhteistyössä EU:n 
puheenjohtajavaltio Portugalin kanssa tarvittavat tiedotus- ja kuulemistapaamiset 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, kuten se teki Eurooppa-valmistelukunnan 
työskentelyn aikana. 
 
 
5.  Kansalaisyhteiskunnan lausunnot ja julkilausumat 
 
Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajat toivat hieman ennen HVK:ta laajalti esiin kantansa 
kompromissin sisällöstä ja mahdollisuudesta säilyttää perustuslakisopimuksen tietyt keskeiset 
seikat. 
 
5.1.  Euroopan alueiden liitto 
 
Euroopan alueiden liiton (AER) sekä Friuli–Venezia–Giulian (Italia) alueen puheenjohtaja 
Riccardo Illy esitti vetoomuksen, jossa hän pyysi voimakkaasti Euroopan parlamentin jäseniä 
varmistamaan, että ”alueiden edut turvattaisiin uudessa uudistussopimuksessa”. AER tekee 
tiivistä yhteistyötä HVK:n kanssa ja varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat 
neuvotteluvaltuuksien mukaisia sitoumuksiaan, jotka koskevat alueellisen ulottuvuuden 
sisällyttämistä uudistussopimukseen. Riccardo Illy korosti myös tekevänsä HVK:ssa yhteistyötä 
Euroopan parlamentin kolmen edustajan kanssa. 
 
Lisäksi AER sitoutui tiedottamaan aktiivisesti ja alueellisesti kansalaisille sopimuksen 
keskeisistä lausekkeista: ”On hyvin tärkeää, etteivät kansalaiset saa sellaista käsitystä, ettei 
heidän näkemyksiään oteta huomioon. Tämä vain syventäisi heidän ja EU:n välistä kuilua.” 
 
5.2.  Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö 
 
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön pääsihteeri John Monks toi kannanotossaan esiin, että 
ellei perusoikeuskirjasta tehdä uudessa sopimuksessa velvoittavaa, ammattiliitot kampanjoivat 
uutta sopimusta vastaan ja kehottavat Euroopan parlamenttia hylkäämään sen. Joidenkin 
kansallisten parlamenttien kohdalla yhteisön tekstin hyväksyminen riippuu kuitenkin siitä, 
hyväksyykö Euroopan parlamentti sen.  
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John Monks pyysi myös ”tukemaan perusoikeuksia eli työntekijöiden oikeutta mennä lakkoon, 
osallistua neuvotteluihin, saada tietoa ja tulla kuulluiksi, suojelemaan työntekijöitä 
epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta sekä edistämään sosiaaliturvaa ja asianmukaisia 
työolosuhteita”. 
 
5.3.  Eurooppalaisten ääni kuuluviin (European Movement 

International) 
 
”Kansalaiset eivät ole kovin kiinnostuneita itse rakenteesta (Euroopan unionista) vaan 
tuloksista. Heitä ei kiinnosta aluksen moottori, vaan he haluavat laivan kuljettavan heidät 
oikeaan satamaan”, Eurooppalaisten ääni kuuluviin -kampanjan puheenjohtaja ja Euroopan 
parlamentin entinen puhemies Pat Cox totesi. ”Lisätkää tankkiin polttoainetta älkääkä 
laimentako sitä, mitä siellä on jäljellä!” hän lisäsi. Euroopan ääni kuuluviin -kampanjan 
edustajana Pat Cox kehotti välttämään sitä, että 27 jäsenvaltion kompromissi perustuisi 
”pienimpään yhteiseen nimittäjään”. Hän katsoo, että perustuslakisopimuksesta on säilytettävä 
osat, jotka koskevat kansalaisten osallistumista, kuten kansalaisten aloiteoikeutta ja 
perusoikeuskirjaa. 
 
5.4.  Nuoret eurooppalaiset federalistit (Young European 

Federalists) 
 
Ennen HVK:ta Nuoret eurooppalaiset federalistit -järjestö (JEF) keräsi 20 eurooppalaisen 
kaupungin kaduilla useita tuhansia allekirjoituksia. Viime huhtikuussa JEF käynnisti kampanjan 
perustuslakisopimusta koskevan kansanäänestyksen puolesta. Järjestö haluaa kerätä 
vaatimustensa tueksi vähintään miljoona allekirjoitusta. Sen mielestä kansanäänestys pitäisi 
järjestää vuonna 2009 samaan aikaan Euroopan parlamentin vaalien kanssa. 
 
 
5.5.  Federal Union 
 
Federal Union on perustettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se pyrkii puolustamaan 
federalismia paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös Euroopassa ja koko maailmassa. Se 
otti kantaa keskusteluun perustuslakia koskevan kansanäänestyksen järjestämisestä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä keskustelu liittyi myös sopimuksen sisältöön. Tekstin 
laatijat tarkastelevat neljää vaihtoehtoa:  

  Sopimus pitäisi ratifioida parlamentissa eikä kansanäänestyksellä, koska 
kansanäänestyksestä voisi tulla äänestys vallassa olevan hallituksen puolesta tai sitä 
vastaan.  

  Kansanäänestys on järjestettävä sopimuksen sisällöstä riippumatta, jotta kansalaiset 
saadaan osallistumaan.  

  Kansanäänestys järjestetään, mutta sopimuksen pitäisi olla selvä, yksinkertainen ja 
merkittävä.  

  Kansanäänestys järjestetään vain, jos sopimus on sisällöltään riittävän merkittävä. 
Hallituspuolue Labour Party ja konservatiivioppositio kannattavat tätä vaihtoehtoa, 
vaikka ne ovatkin eri mieltä siitä, millainen sopimus on sisällöltään merkittävä.  

Federal Union katsoo, että jos kansanäänestys on järjestettävä, se voi onnistua vain, jos hallitus 
esittää ”rehellisiä ja vakuuttavia perusteita sen puolesta, että sopimus on hyväksyttävä, jotta 
EU:ta voidaan kehittää tehokkaampaan, demokraattisempaan ja avoimempaan suuntaan”. 
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5.6.  Amaton ryhmä 
 
Amaton ryhmää johtaa Italian nykyinen sisäministeri Giuliano Amato, ja siihen kuuluvat muun 
muassa komission jäsenet Margot Wallström ja Danuta Hübner, entiset pääministerit Jean-Luc 
Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis ja Paavo Lipponen sekä entiset komission jäsenet Chris 
Patten, Michel Barnier ja Antonio Vitorino. Ryhmä on esittänyt ehdotuksen EU:n typistetystä ja 
yksinkertaisesta perussopimuksesta. Tekstissä on vain 70 artiklaa. Se sisältää 
perustuslakisopimuksen koko institutionaalisen osuuden, muutetun version tekstin IV osasta 
(yleiset määräykset ja loppumääräykset) sekä lausekkeen, joka tekee perusoikeuskirjasta 
oikeudellisesti velvoittavan. Perustuslakisopimuksen III osan (unionin politiikka ja toiminta) 
uudistukset säilytetään lisäpöytäkirjoina, nykyisiin sopimuksiin tehtävien tarkistusten muodossa. 
 
5.7.  Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti 
 
Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti, Madridin CEU San Pablo -yliopiston Eurooppa-
instituutti sekä Rafael del Pinon säätiö ovat tehneet tutkimuksen nimeltä ”Kuinka päästä ulos 
EU:n perustuslakia koskevasta umpikujasta” (”Comment sortir de l'impasse constitutionnelle 
européenne”).  
 
Tutkimuksen on tehnyt ryhmä, joka koostuu yliopistojen professoreista ja muista 
kansainvälisistä EU-asiantuntijoista. Siinä kuvaillaan EU:n nykytilanne, esitetään keinoja 
ongelman ratkaisemiseksi tieteellisestä ja juridisesta näkökulmasta ja annetaan ehdotuksia ja 
suosituksia. Tutkimus vastaa kolmeen keskeiseen kysymykseen:  

A)  Mihin perustuslakia tarvitaan? Lähtökohta on samanlainen kuin kuuluisassa Cecchinin 
raportissa siitä, millaisia kustannuksia Euroopan yhtenäisen markkina-alueen 
toteuttamatta jättämisestä aiheutuisi. Erona on kuitenkin se, ettei analyysi ole 
pelkästään taloudellinen. Perustuslakisopimuksen tekemättä jättämisestä aiheutuvia 
kustannuksia tarkastellaan neljästä näkökulmasta: tehokkuuden, demokratian, 
näkyvyyden ja avoimuuden näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että kaikista 
näkökulmista tarkasteltuna perustuslailliset säännöt ovat Euroopalle erittäin 
hyödyllisiä, jopa välttämättömiä. 

B)  Mitä puutteita Eurooppa-valmistelukunnan luonnoksessa oli? Puutteet koskevat ennen 
kaikkea uusia haasteita, kuten ilmastonmuutosta. 

C)  Miten nykytilannetta voidaan muuttaa? Tutkimuksessa esitetään neljä vaihtoehtoa:  

   Nykyisiä sopimuksia parannetaan muuttamalla niitä eikä uutta sopimusta tehdä. 

   Nykyinen luonnos typistetään ”minisopimukseksi”. 

   Nykyinen luonnos pidetään keskeisiltä osiltaan ennallaan ja siitä poistetaan 
perustuslakiin viittaavat seikat. 

   Nykyistä luonnosta parannellaan (ns. plus-sopimus).  

Tutkimuksen tekijät kannattavat tätä neljättä vaihtoehtoa erityisesti siksi, että EU:n on vastattava 
uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tutkimuksessa esitetään 38 tarkkaa ehdotusta, joilla 
pyritään parantamaan ja yksinkertaistamaan luonnosta. 
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6.  EU:n kansalaisten näkemys 
 
Vuoden 2007 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yli 1 800 kansalaista EU:n 
27 jäsenvaltiosta osallistui EU:n tulevaisuudesta järjestettyihin kansallisiin kuulemisiin. EU:n 
kansalaisten kuulemishanke oli yksi kuudesta yleiseurooppalaisesta hankkeesta, joilla haluttiin 
antaa puheenvuoro kansalaisille ja jotka Euroopan komissio rahoitti osana ”harkintakauttaan” 
sen jälkeen, kun ranskalaiset ja hollantilaiset hylkäsivät EU:n perustuslain. 
 
Euroopan parlamentissa järjestettiin 10. toukokuuta 2007 tilaisuus, jossa kuulemisiin 
osallistuneiden kansalaisten delegaatio tapasi komission varapuheenjohtaja Margot Wallströmin, 
Euroopan parlamentin varapuhemies Gérard Onestan, Euroopan parlamentin jäsen Jean-Luc 
Dehaenen (joka on myös entinen pääministeri ja Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajiston 
jäsen) ja antoi heille luettelon kuulemishankkeen tuloksena syntyneistä toiveista. Kansalaiset 
olivat tuoneet kansallisten kuulemisten aikana esiin kolme ensisijaista poliittista tavoitetta: 

  EU:n on toimittava aktiivisemmin sosiaaliseen hyvinvointiin ja perhe-elämään 
liittyvillä politiikanaloilla ja turvattava perusnormit. 

  EU:n on löydettävä yhteinen ratkaisu integraatiota ja maahanmuuttoa koskeviin 
kysymyksiin. 

  EU:n on laajennettava toimivaltaansa yhteisen energiapolitiikan kehittämiseksi. 

 
Hieman ennen 21.–22. kesäkuuta 2007 pidettyä huippukokousta Eurobarometri-tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) eurooppalaisista kannatti ajatusta EU:n 
perustuslaista. Kannatus oli siis kasvanut 3 prosenttiyksikköä edellisestä Eurobarometri-
tutkimuksesta.  
 
Lisäksi 69 prosenttia eurooppalaisista suhtautui melko optimistisesti tai erittäin optimistisesti 
EU:n tulevaisuuteen. Yleisesti ottaen tämä Eurobarometri-tutkimus siis osoitti, että yleisön 
käsitys EU:sta ja sen toimielimistä oli parantunut huomattavasti verrattuna syksyllä 2006 
tehtyyn tutkimukseen. 
 
Vaikka EU:n perustuslakia kannattikin 66 prosenttia eurooppalaisista, tutkimuksessa havaittiin 
tiettyjä merkittäviä muutoksia syksyllä 2006 tehtyyn tutkimukseen verrattuna: perustuslain 
kannatus oli kasvanut 13 prosenttiyksikköä Espanjassa, 6 prosenttiyksikköä Virossa ja 
5 prosenttiyksikköä Saksassa, Unkarissa ja Puolassa (missä kannatus oli jopa 69 prosenttia). 
Samaan aikaan kannatus oli laskenut tuntuvasti Kreikassa (11 prosenttiyksikköä) ja hieman 
vähemmän Kyproksella ja Suomessa (kummassakin 6 prosenttiyksikköä).  
 
Lisäksi on korostettava, ettei perustuslain vastustajien määrä ylitä missään maassa sen 
kannattajien määrää. Erityisesti on mainittava, että Ranskassa perustuslain kannatus on 
vakiintunut 68 prosenttiin ja Hollannissa 55 prosenttiin. Nämä maat hylkäsivät perustuslain 
kansanäänestyksessä. Perustuslain vastustajilla on kuitenkin voimakas jalansija Suomessa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suomessa perustuslakia vastustaa 43 prosenttia kansalaisista, 
ja vastustajien määrä on 4 prosenttiyksikköä kannattajien määrää pienempi. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa vastaavat luvut ovat 36 prosenttia ja 7 prosenttiyksikköä. 
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7.  Mitä on vielä tehtävä? 
 
Kun sopimus on allekirjoitettu, kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava se joko parlamentissa tai 
järjestämällä kansanäänestys. Periaatteessa uudistussopimukset (eli sopimukset, joilla muutetaan 
voimassa olevien sopimusten tiettyjä artikloja) voidaan ratifioida parlamentissa. Monet 
jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo ilmoittaneet järjestävänsä kansanäänestyksen, minkä vuoksi 
vaarana on dominoefekti. 
 
European Policy Centren (EPC)15 julkaiseman tutkimuksen mukaan tilanne on hyvin 
monimutkainen. 
 
Vain Irlannilla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää kansanäänestys. Maan pääministeri 
Bertie Ahern on vahvistanut, että se järjestetään vuonna 2008. Irlannin hallitus näyttää olevan 
vakuuttunut siitä, että sopimus hyväksytään kansanäänestyksessä, ellei taloudellinen tilanne 
heikkene. 
 
Kansanäänestystä ei järjestetä varmuudella 18 maassa. Nämä maat ovat Saksa, Itävalta, Belgia, 
Bulgaria, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, 
Romania, Slovakia, Slovenia ja Ruotsi. 
 
Tilanne on kuitenkin edelleen epävarma kahdeksassa jäsenvaltiossa. 
 
Tanskan perustuslaissa määrätään, että kansanäänestys on järjestettävä, kun kyse on vallan 
siirtämisestä ylikansalliselle organisaatiolle. Lopullista päätöstä tuskin kuitenkaan tehdään 
ennen syksyä ennen kuin oikeusministeriö on käynyt tekstin läpi. Kesäkuun 2007 
huippukokouksessa Tanskan valtuuskunta kävi kuitenkin neuvotteluja hyvin selvien 
neuvotteluvaltuuksien rajoissa suurimpien poliittisten puolueiden puolesta ja sai aikaan 
tyydyttävän ratkaisun yhdeksästä seikasta, joiden vuoksi kansanäänestys olisi ollut 
välttämätöntä järjestää. 
 
Luxemburg ja Espanja ovat ainoat maat, joissa perustuslakisopimus on ratifioitu 
kansanäänestyksellä. Niiden on todennäköisesti järjestettävä uusi kansanäänestys. Kummankin 
maan hallitukset näyttävät kuitenkin pitävän parempana sitä, että parlamentti ratifioisi 
sopimuksen. 
 
Alankomaiden hallitus päätti 21. syyskuuta 2007, että EU:n tuleva uudistussopimus 
ratifioitaisiin parlamentissa järjestettävällä äänestyksellä ja ettei uutta kansanäänestystä 
järjestettäisi. Hallitus noudatti siis Alankomaiden korkeimman hallinto-oikeuden lausuntoa. 
Tutkittuaan HVK:ssa parhaillaan käsiteltävänä olevaa sopimusluonnosta korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että tuleva sopimus poikkeaa huomattavasti perustuslakisopimuksesta, jonka 
hollantilaiset hylkäsivät kesäkuussa 2005, ja ettei sillä kuitenkaan muutettaisi EU:n voimassa 
olevia sopimuksia niin merkittävästi, että uusi kansanäänestys olisi järjestettävä. 
 
Vaikka Puolassa on perustettu hiljattain – vieläpä hallituskoalition sisällä – EU-vastainen 
allianssi, joka muodostuu Puolan perheiden liitosta ja Samoobrona (”itsepuolustus”) 
-puolueesta, Puolan pääministeri Jaroslaw Kazcynski on ilmoittanut, ettei asian pitäisi 
vaikeuttaa tulevan uudistussopimuksen ratifiointia. Hallitus ei ole kuitenkaan vielä päättänyt, 
ratifioidaanko sopimus kansanäänestyksellä vai yksinkertaisesti parlamentin äänestyksellä. 
                                                 
15 ”The EU Reform Treaty: easier signed than ratified?” Sara Hagemann, heinäkuu 2007. 
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Portugali oli sitoutunut järjestämään perustuslaista kansanäänestyksen. Keskusteluissaan maan 
parlamentti on katsonut, että tämä sitoumus koskee myös uudistussopimusta, vaikka hallitus 
yrittääkin kaikin keinoin välttää tämän vaihtoehdon. 
 
Tšekin tasavallassa sosiaalidemokraattinen oppositio vaatii kansanäänestystä, mutta hallitus ei 
haluaisi ottaa sitä riskiä, että äänestys häiritsisi sen EU-puheenjohtajuuskautta (joka alkaa 
tammikuussa 2009). Vaikka Puolan päätös voi vaikuttaa Tšekin tasavallan päätökseen, 
enemmistö maan poliitikoista kannattaa ratifiointia parlamentissa. 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Gordon Brown ja hänen edeltäjänsä Tony Blair 
ovat sopineet, että useiden saatujen poikkeuslupien vuoksi maassa ei tarvitse järjestää 
kansanäänestystä, mitä konservatiivit ja maan EU-vastainen lehdistö vastustavat. Konservatiivit 
vastustavat puheenjohtajavaltio Portugalin ehdottamaa uudistussopimusluonnosta ja pitävät sitä 
”EU:n perustuslakiluonnoksen kopiona”. Ne ovat jo ilmoittaneet, että ellei kansanäänestystä 
järjestetä, ne voivat tukea ”yksityisen” kansanäänestyksen järjestämistä. Tähän vaatimukseen 
saattaa yhtyä monia työväenpuolueeseen kuuluvia parlamentin jäseniä. Jos Gordon Brown antaa 
painostukselle periksi, sopimus todennäköisesti hylätään kansanäänestyksessä. 
 
18 maassa sopimuksen ratifioi parlamentti. Niistä 13:ssa (Saksassa, Bulgariassa, Kyproksella, 
Virossa, Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Romaniassa, 
Sloveniassa ja Ruotsissa) ratifiointi edellyttää yksinkertaista tai ehdotonta enemmistöä, minkä ei 
pitäisi aiheuttaa ongelmia.  
 
Sen sijaan tilanne voi olla monimutkaisempi muissa maissa, joissa ratifiointi edellyttää erityistä 
enemmistöä ja joissa tällaisen enemmistön saavuttaminen voi olla yhtä vaikeaa kuin myönteisen 
tuloksen saaminen kansanäänestyksessä. 
 
Kahden kolmasosan enemmistö 
Itävallan parlamentin kummassakin huoneessa, Belgiassa, Suomessa ja Puolassa edellytetään 
kahden kolmasosan enemmistöä, kun kyse on vallan siirtämisestä (muulloin yksinkertainen 
enemmistö on riittävä). Itävallassa ja Suomessa tämä enemmistö saavutetaan todennäköisesti 
ilman suuria ongelmia.  
 
Sen lisäksi, että Belgiassa edellytetään kahden kolmasosan enemmistöä, myös päätösvaltaisuus 
edellyttää kahden kolmasosan läsnäoloa äänestyshetkellä. Lisäksi alueellisilta parlamenteilta 
tarvitaan myönteiset lausunnot. Menettelystä saattaa siis tulla pitkä ja vaikea eri yhteisöjen 
välillä vallitsevien jännitteiden vuoksi.  
 
Puolassa hallituksen on vielä päätettävä, mitä äänestyssääntöä käytetään (yksinkertaista 
enemmistöä vai kahden kolmasosan enemmistöä). Puolan poliittista ilmapiiriä on vaikeaa 
ennustaa, joten on toivottava, että EU-myönteinen oppositio onnistuu kallistamaan vaakaa 
äänestyshetkellä. 
 
Kolmen viidesosan enemmistö 
Ranskassa, Slovakiassa ja Tšekin tasavallassa edellytetään kolmen viidesosan enemmistöä, kun 
kyse on vallan siirtämisestä (muulloin yksinkertainen enemmistö riittää).  
 
Vuonna 2004 tarkistetussa Ranskan perustuslaissa on artikla, jossa viitataan suoraan 
perustuslakisopimukseen. Siispä tarvittaisiin todennäköisesti uusi tarkistus (joka kahden 
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kolmasosan enemmistön on hyväksyttävä). Jotta tämä onnistuisi, hallituksen on saatava tukea 
sosialistioppositiolta. 
 
Kolmen viidesosan enemmistön saavuttaminen näyttää olevan käden ulottuvilla Slovakiassa. 
 
Sen sijaan Tšekin tasavallan nykyinen hallitus on jokseenkin EU-vastainen, ja lopputuloksen 
ratkaisee opposition kanta äänestyshetkellä. 
 
Viiden kuudesosan enemmistö 
Tanskassa edellytetään viiden kuudesosan enemmistöä, kun kyse on vallan siirtämisestä 
(muutoin yksinkertainen enemmistö riittää). Lopullinen päätös tästä asiasta tehdään syksyllä, 
kun oikeusministeriö on käynyt tekstin läpi. 
 

*          *          * 
Koska ratifiointiprosessiin liittyy joka tapauksessa lukuisia epävarmuustekijöitä, on 
jäsenvaltioiden hallitusten oman edun mukaista ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan 
keskusteluun. Kansalaisyhteiskunta katsoo nimittäin tällä hetkellä, että se on jätetty keskustelun 
ulkopuolelle ja ettei sitä kuunnella lainkaan tai juuri lainkaan, olipa sillä tähän syytä tai ei. Sillä, 
tuntevatko kaikki keskeiset toimijat tuntevat HVK:ssa laaditun tekstin omakseen, on ratkaiseva 
merkitys, kun sopimuksesta äänestetään (parlamentissa tai kansanäänestyksessä). 
 
Kansalaisille on tiedotettava tekstin sisällöstä ja selvennettävä sitä kaiken sellaisen EU-vastaisen 
propagandan torjumiseksi, jolla kansalaisten huomio pyritään siirtämään pois tekstin 
demokraattisista uudistuksista. Ellei tiedotusta järjestetä, sopimuksen vastustajien, jotka lukevat 
tekstiä puolueellisesti ja eri kohtia asiayhteydestään irrotettuina, on helppo saavuttaa 
tavoitteensa, koska monet julkilausumat ja poikkeukset ovat tehneet tekstistä entistäkin 
vaikeaselkoisemman. 
 
Tätä taustaa vasten Euroopan parlamentin pitäisi käynnistää syvällisempi vuoropuhelu ja 
osoittaa tahtovansa ja voivansa kuunnella EU:n kansalaisia ja ottaa paremmin heidät mukaan 
määrittelemään sääntöjä, joita heihin myöhemmin sovelletaan. Tämä tavoite vastaa 
yksimielisesti esiin tuotua tahtoa luoda EU:n rakentamishankkeen vaikeassa vaiheessa voimakas 
sidos kansalaisten ja toimielinten välille.  
 
Tässä mielessä parlamentin kesäkuussa 2006 käynnistämä ”Kansalaisten kohtauspaikka” -aloite 
vastaa tätä tarvetta – sitä, että kansalaisten on saatava hankkia tietoja asioista ja että heille on 
tiedotettava asioista. Aloitteella on kolme tavoitetta: 

  kuroa umpeen kansalaisten ja heidän valitsemiensa edustajien välinen kuilu sekä tällä 
tavoin EU:n toimielinten ja EU:n kansalaisten välinen kuilu 

  kuroa umpeen Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri sektoreiden välinen kuilu, edistää 
tällä tavoin yhteistoimintaa paitsi kansalaisten ja heidän valitsemiensa edustajien välillä 
myös Euroopan kansalaisyhteiskunnan eri sektoreiden välillä, sillä nämä sektorit eivät 
useimmiten ole tietoisia omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa 

  kuroa umpeen jäsenvaltioiden itsekkyydestä aiheutuneet kuilut, ratkaista tällä tavoin 
nationalististen reaktioiden synnyttämät pattitilanteet sekä unohtaa valtioiden väliset 
rajat, jotta kunkin alan keskeiset toimijat voisivat vertailla näkemyksiään naapureidensa 
näkemyksien kanssa. 

Konkreettisia todisteita näistä hyvistä aikeista saadaan syksyllä, kun ”Kansalaisten 
kohtauspaikka” -aloitteen yhteydessä järjestetään tapaamisia. 
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