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Vuonna 2003 Euroopan unionin budjetin suuruus on 97,5 miljardia euroa eli suurin 
piirtein yksi prosentti unionin BKT:stä. Se on noin kolme kertaa Suomen valtion budjetti.

euroopan unioni 
Moottorina

Euroopan unionin maat ovat eläneet rauhan aikaa jo yli viisikymmentä vuotta. 

Niiden perusarvoina ovat demokratia, vapaus, lain kunnioitus ja hyvinvointi. 

Kansalaiset voivat liikkua vapaasti unionin eri maissa. Kauppaa käydään 

ilman esteitä, ja euro on käytössä 12 jäsenvaltiossa. EU on nykyisin 

maailman vauraimpia alueita.

Euroopan unioni on hyödyksi jäsenvaltioilleen, koska se voi toimia 

tehokkaammin kuin valtiot yksinään. Siksi EU:lle on annettu oikeus 

laatia lakeja ja sillä on myös oma budjetti.

Suurin osa jäsenvaltioiden laeista perustuu Euroopan unionin päätöksiin. 

Unionin lainsäädännöllä on suuri merkitys jokapäiväiseen elämäämme. 
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2004 
Eurooppa-seikkailu

Vuonna 2004 Euroopan unionissa on kolme 
erittäin merkittävää tapahtumaa.

Laajentuminen
Viisitoista vuotta Berliinin muurin kaatumisen jälkeen unioniin liittyy 

10 uutta valtiota: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia,

Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. Unionissa tulee siis olemaan 25 jäsenvaltiota.

Perustuslaki
Laajentuminen on vahvistanut unionia ja saanut sen tarkistamaan 

perusarvojaan. Se on saanut miettimään, mitä asioita eurooppalaiset 

haluavat hoitaa yhdessä, kenen ne pitäisi hoitaa, ja kuinka päätökset 

olisi tehtävä. Tämän vuoksi unionin on määrä hyväksyä vuonna 2004 uusi 

perussopimus, josta tulee Euroopan unionin perustuslaki.

Vaalit
Euroopan parlamentti on ollut näiden kahden tapahtuman avaintekijä. 

Uusi parlamentti valitaan suorilla vaaleilla kesäkuussa 2004. Se tulee 

edustamaan 455:tä miljoonaa asukasta ja se koostuu 732 jäsenestä 25:stä 

eri jäsenvaltiosta. 

Vuonna 2001 Euroopan unionin bruttokansantuote oli 8 827 miljardia euroa. 
Yhdysvalloissa se oli 11 257 miljardia euroa.

Euroopan parlamentilla oli merkittävä rooli Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä 
valmistelukunnassa, joka kokoontui helmikuusta 2002 heinäkuuhun 2003. 
Sen tehtävä oli Euroopan unionin perustuslain valmistelu ja se laati luonnoksen siitä 
4.10.2003 aloittaneen hallitustenvälisen konferenssin (HVK) työn pohjaksi.
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työnjako
tarkoin harkittu 

Kaikilla unionin toimielimillä on oma roolinsa.

Euroopan parlamentti
Parlamentti päättää suurimmasta osasta unionin laeista ministerineuvoston 

kanssa. Lisäksi se hyväksyy budjetin. Viiden vuoden välein valittavalla 

parlamentilla on tärkeä osa myös monien muiden päätösten tekemisessä, 

jotka vaikuttavat unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Eurooppa-neuvosto
Eurooppa-neuvoston muodostavat valtioiden tai hallitusten päämiehet ja 

Euroopan komission puheenjohtaja. Huippukokouksissaan se kuulee 

Euroopan parlamentin linjaukset parlamentin puhemieheltä ja vahvistaa 

unionin poliittiset suuntaviivat.

Ministerineuvosto
Koostuu yhdestä jokaisen jäsenvaltion ministeristä. Sen kokoonpano 

vaihtelee käsiteltävien asioiden mukaisesti.

Euroopan komissio
Komissio tekee aloitteet unionin laeiksi ja valvoo poliittisten suuntaviivojen 

soveltamista. Komissio valitaan viiden vuoden välein. Komission jäsenet 

ovat riippumattomia. Parlamentti valvoo komission toimintaa ja voi antaa 

sille epäluottamuslauseen.

Euroopan unionin tuomioistuin
Tuomioistuin valvoo, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan. 

Sillä on myös oikeus määrätä rangaistuksia.

euroopan parlamentti ja neuvosto
kaksi lainsäätäjää

Euroopan komissio tekee lakialoitteet, mutta Euroopan parlamentti ja 

neuvosto säätävät lait. Unionin lainsäädäntöä laaditaan vaiheittain: 

pikku hiljaa särmät hioutuvat ja eri katsontakannat lähenevät toisiaan. 

Lainsäädäntömenettelyyn voi kuulua kolmekin parlamentin käsittelyä, 

ja lopuksi asiasta äänestetään täysistunnossa.

Jos parlamentin toisen äänestyksen jälkeen laista on vielä erimielisyyttä, 

parlamentti ja neuvosto koettavat päästä sopimukseen sovittelukomiteassa, 

johon myös komissio osallistuu. Jos yhteistä tekstiä ei saada aikaiseksi tai 

jos parlamentti hylkää kompromissiesityksen, lakia ei synny. Jos sovittelun 

lopputuloksena on yhteinen teksti – niin kuin useimmiten käy – parlamentti 

voi hyväksyä lain kolmannessa käsittelyssä.
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euroopan parlamentti 
lähikuvassa

Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät 
parlamentin kotipaikassa Strasbourgissa ja Brysselissä

poliittisissa ryhmissä : 

joihin kuulutaan poliittisen suuntauksen, 

ei kansalaisuuden perusteella.

valiokunnissa : 

joissa valmistellaan täysistuntojen asiat.

täysistunnoissa : 

12 istuntoa vuodessa Strasbourgissa, 

lisäksi ns. mini-istuntoja Brysselissä.

Parlamentti työskentelee kaikilla unionin virallisilla kielillä, joita on tällä 

hetkellä 11 ja vapun 2004 laajentumisen jälkeen 20. Kunnioittamalla 

jäsenvaltioiden kieliä parlamentti kunnioittaa myös demokratiaa ja 

Euroopalle luonteenomaista kulttuurien monimuotoisuutta.

Parlamentin hallinnosta huolehtii pääsihteeristö. Poliittisilla ryhmillä on 

omat työntekijänsä ja parlamentin jäsenillä avustajansa.

Euroopan unionin toimielinten toimintakustannukset ovat 5,3 miljardia euroa vuonna 2003. 
Tämä summa on pienempi kuin se, minkä Japani ja Korea maksoivat vuoden 2002 jalkapallon 
MM-kisoja varten rakennetuista uusista stadioneista.

 
Haluatko...

Ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin?

Jäsenten yhteystiedot ovat parlamentin Internet-sivuilla osoitteessa 

www.europarl.eu.int. Sieltä löytyvät myös parlamentin asiakirjat : 

lausunnot, mietinnöt, istuntoselostukset, lehdistötiedotteet jne.

Lisätietoa oikeuksistasi ?

Oleskelusta, työskentelystä, opiskelusta ja matkustamisesta unionissa 

tai unionin toimintatavoista ja lainsäädännöstä? Käy sivuilla 

Europe-Direct, Suora linja Eurooppaan – europa.eu.int/citizens – tai 

soita maksuttomaan palvelunumeroon + 800 6 7 8 9 10 11.

Tietää vielä enemmän ?

Ota yhteyttä asuinmaassasi sijaitsevaan Euroopan parlamentin 

tiedotustoimistoon tai Euroopan komission edustustoon tai esim. 

Eurooppa-tiedotuksiin.

Tehdä vetoomuksen ?

Yksittäiset kansalaiset ja yhteisöt voivat tehdä kantelun unionin 

toimivaltaan kuuluvasta asiasta, joka koskee niitä suoraan. 

Tällöin esitetään vetoomus Euroopan parlamentille 

(www.europarl.eu.int/petition/petition_fi.htm). Kansalainen voi 

myös ottaa yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen.
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joitakin saavutuksia

Euroopan parlamentti hyväksyy yhdessä neuvoston 
kanssa unionin päätökset, jotka vaikuttavat elämäämme. 
Parlamentilla on vaikutusvaltaa unionin kansalaisten 
oikeuksiin. Se on hyvä syy äänestää vaaleissa.

Seuraavat asiat ovat EU:ssa päätettävinä.

yritysten muutokset: työntekijöitä kuultava
Jos yli 50 työntekijää työllistävän yksityisen tai valtion yrityksen työllistä-

mismahdollisuudet heikkenevät tai työpaikat ovat uhattuna, työntekijöille 

on ilmoitettava asiasta ja heitä on kuultava. Tämä on ollut pakollista 

maaliskuusta 2002 alkaen. Parlamentti tiukensi työntekijöiden määrää 

koskevaa kriteeriä sadasta viiteenkymmeneen. Lisäksi se sai aikaan, 

että jäsenvaltiot ovat velvollisia määräämään seuraamuksia yrityksille, 

jotka eivät noudata tätä velvoitetta.

rikki: pois polttoaineista
Bensiinin ja dieselöljyn sisältämä rikki lisää päästöjä, jotka vahingoittavat 

ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet 

vähentää rikin enimmäismäärää 50:stä 10:een mg/kg. Näin vähennetään 

kasvihuonekaasuja. Tämä vähentää kuolleisuutta hengityselinsairauksiin 

viisi prosenttia ja kuolleisuutta sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin 

kaksi prosenttia. Vuodesta 2009 alkaen sallitaan vain rikittömät polttoaineet. 

Parlamentti teki kaikkensa määräajan aikaistamiseksi kahdella vuodella.
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elektroniikkaromu : hävittäminen
Euroopan unionissa syntyy sähkölaitteista ja elektroniikasta vuosittain 

noin kuusi miljoonaa tonnia jätettä (kodinkoneita, printtereitä, lamppuja, 

tietokoneita, televisioita, puhelimia, työkaluja, ruohonleikkureita, 

videopelejä jne.), josta on päästävä eroon ympäristöä vahingoittamatta. 

Parlamentti painotti erityisesti valmistajien vastuuta asiassa. 

Tämä vaatimus sisältyy parlamentin ja neuvoston päätökseen, joka tulee 

voimaan elokuussa 2004.

tupakka: kutsutaan myrkkyä myrkyksi
Vuodesta 2004 alkaen otetaan käyttöön uusia keinoja tupakasta 

ja passiivisesta tupakoinnista johtuvien kuolemien vähentämiseksi. 

Erityisesti pyritään vähentämään terva- ja nikotiinipitoisuuksia, 

kieltämään harhaanjohtavat nimitykset (”mieto”, ”kevyt”, ”ultrakevyt”) 

ja velvoittamaan valmistajat merkitsemään savukerasioihin entistä 

selkeämpiä varoituksia tupakoinnin seurauksista (”tupakoitsija kuolee 

ennenaikaisesti”, ”tupakointi aiheuttaa tappavaa keuhkosyöpää”). 

Lainsäädännän edetessä parlamentti on tiukentanut näitä toimia.

kosmetiikka : eettisesti hyväksyttävä 
Vuodesta 2009 alkaen kosmetiikkateollisuus ei enää voi tehdä eläinkokeita 

(tai markkinoida tuotteita, jotka on valmistettu eläinkokeisiin perustuen), 

jos vaihtoehtoisia menetelmiä voidaan käyttää. Mutta myös vaihtoehtoisten 

menetelmien puuttuessa eläinkokeilla kehitetyn kosmetiikan myynti 

kielletään vuodesta 2013 – tämä oli parlamentin vaatimus. Lisäksi parlamentti 

on pitänyt tärkeänä kuluttajien tiedonsaannin parantamista.
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sokrates: rajatonta opiskelua
Koulutusyhteistyöohjelma Sokrates on kirkas ikkuna Euroopan unioniin. 

Se koostuu useista ohjelmista, joista tunnetuin, Erasmus, antaa yliopisto-

opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoistaan jossakin 

toisessa jäsenvaltiossa. Euroopan parlamentti onnistui kasvattamaan 

Sokrateksen kauden 2000–2006 budjettia 1 400 miljoonasta eurosta 

1 850 miljoonaan euroon.

öljytankkerit: kaksoispohjat
Vuosi 2002: öljytankkerit haaksirikkoutuvat, rannikot saastuvat, eläimiä 

kuolee, maaperä kärsii. Mutta tällä kertaa Euroopan unioni toimi 

välittömästi. Kesästä 2003 alkaen EU:n satamiin ei päästetä yksipohjaisia 

aluksia, jotka kuljettavat raskaita öljyjä, kaikkein pahimpia saastuttajia. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tämän lain ensimmäisessä 

käsittelyssä.



www.europarl.eu.int
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