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1. Johdanto

Monitasoisen hallinnoinnin ja sen nostattamien institutionaalisten ongelmien ilmiö ei ole uusi. 
Esimerkkinä voi mainita, että Yhdistynyt kuningaskunta alun perin esti vetollaan 
vuonna 1989 hyväksytyn sosiaalisen peruskirjan, joka sisällytettiin pöytäkirjana vuoden 1992 
Maastrichtin sopimukseen. Vuonna 1997 Yhdistynyt kuningaskunta liittyi muodollisesti 
sosiaalipolitiikasta tehtyyn sopimukseen, mikä mahdollisti sen sisällyttämisen sosiaalisia 
määräyksiä koskevana lukuna vuonna 1997 hyväksyttyyn Amsterdamin sopimukseen. 
Schengenin sopimus on toinen, luonteeltaan erilainen esimerkki: koska EY:n 
perustamissopimus ei tarjonnut oikeusperustaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueen 
perustamiselle, tietyt jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 1985 kansainvälisen sopimuksen tästä 
asiasta. Vuonna 1999 tämä sopimus sisällytettiin EU:n oikeudelliseen kehykseen 
(Amsterdamin sopimuksen pöytäkirja).

Tämä osoittaa, että Euroopan yhdentymisessä on aina pyritty löytämään oikea tasapaino 
yhdentymisen, laajentumisten ja unionin politiikan täytäntöönpanon kasvavan 
epäsymmetrisyyden välillä. Tiiviimmän yhteistyön mahdollisuudesta on määräykset 
perussopimuksissa, ja yhdentymisen eri tyyppien selkeyttämisessä on käytetty lukuisia 
erilaisia käsitteitä: eriytetty yhdentyminen, samankeskiset ympyrät, vaihteleva geometria, 
kahden tai useamman nopeuden Eurooppa, à la carte -Eurooppa ja monet muut. 

Euro on toinen esimerkki tiettyjen jäsenvaltioiden EU:n sisällä kehittämästä politiikasta, ja 
EMU-politiikan erityisehdot antavat aiheen monentasoisen hallinnoinnin kysymyksen uuteen 
pohdintaan. Se on viime aikoina tullut ajankohtaiseksi erityisesti talouskriisin ja julkisen 
talouden velkakriisin yhteydessä. 

Euroalue on epäilemättä tärkein esimerkki monitasoisesta hallinnoinnista unionissa ja myös 
esimerkki institutionaalisen kehityksen suuresta merkityksestä. Nykyisen kriisin 
ratkaisemisen yhteydessä on hyväksytty kaksi tiettyjen jäsenvaltioiden välillä solmittua 
hallitustenvälistä sopimusta. Nämä sopimukset sisällyttävät piiriinsä joissain suhteissa sekä 
toimielimet että yhteisömenetelmän. 

Tämä tilanne on ennennäkemättömän suuri institutionaalinen haaste, joka vaatii 
lisäanalysointia, kun otetaan huomioon sen merkitys ja vaikutukset unionin yhtenäisyydelle, 
elinkelpoisuudelle ja demokraattiselle legitiimiydelle. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, 
jonka aiheena ovat Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat, 
aiotaan käsitellä unionin toimielinrakenteen uusinta kehitystä, sen sisäistä tasapainoa ja 
demokraattista legitiimiyttä. 

Ensin on tunnistettava ja tuotava esiin institutionaaliset ongelmat, jotka mahdollisesti johtuvat 
tehdyistä ratkaisuista, ja jäljitettävä mahdolliset tavat puuttua näihin ongelmiin. Sen jälkeen 
on tärkeintä ensinnäkin tuoda käyttöön nykyisten perussopimusten koko potentiaali ja toiseksi 
kehittää strategia, jolla vahvistetaan euroalueen yhdentymistä ja sen hallinnoinnin tehokkuutta 
ja demokraattista legitiimiyttä mutta samalla säilytetään unionin yhtenäisyys tulevaisuudessa.

Toisin sanoen mietinnön tavoitteena on käynnistää laaja pohdinta finanssipoliittisen 
sopimuksen jälkeisestä hallinnoinnin tilasta sekä kehittää strategia, jonka avulla keskipitkällä 
aikavälillä sisällytetään talouden ohjaus ja hallinta unionin institutionaaliseen kehykseen, 
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parannetaan unionin toimielinrakennetta ja lujitetaan sen demokraattista legitiimiyttä mutta 
samalla säilytetään Euroopan rakentamisen johdonmukaisuus ja dynaamisuus.

2. Monitasoinen hallinnointi: käsite, jota on selvennettävä

Monitasoista hallinnointia ei pitäisi sekoittaa monitasoisen Euroopan käsitteeseen, joka liittyy 
yhteistyöhön ja Euroopan yhdentämiseen olemassa olevien eri tasojen (kansallisen, 
alueellisen, liittovaltiotason, Euroopan tason) avulla, alhaalta ylös- ja ylhäältä alas 
-lähestymistapaa noudattaen. Monitasoinen hallinnointi on enemmän kuin kaikki edellä 
mainitut käsitteet, koska se on kokonaisvaltaisempi ja myös asteikoltaan monitieteisempi. 

Tässä yhteydessä voidaan sanoa, että monitasoinen hallinnointi kuvastaa sellaista Euroopan 
unionin hallinnointia, jolle on ominaista monenlainen mutta erinopeuksinen 
yhdentymisvauhti, rakenteiden ja toimielinten välisten suhteiden monipuolisuus mutta myös 
monisäikeisyys, erityyppiset ja eriasteiset toimivallat tietyn toimintalinjan yhteydessä sekä 
hajauttamiseen pohjautuva demokraattinen valvonta, jonka harjoittaminen perustuu sekä 
"panoksen legitimointiin" (input legitimacy) että "tuloksen legitimointiin" (output legitimacy). 
Monitasoiselle hallinnoinnille on ominaista myös politiikan eri tasojen limittäisyys ja 
epäsymmetrisyys, ja se, että näitä tasoja voidaan levittää ja laajentaa horisontaalisesti. 
Monitasoinen yhdentyminen on saanut kannatusta sekä niiltä jäsenvaltioilta, joilla on tahto ja 
kyky edetä, että jäsenvaltioilta, jotka eivät halua tulla mukaan syvenevään yhteistyöhön 
tietyllä politiikan alalla. Tämän huomioon ottaen voi todeta, että keskustelussa monitasoisen 
hallinnoinnin määritelmästä ja vaikutuksista on alkanut saada valtaa kaksi johtavaa 
näkemystä. Ensimmäisen näkemyksen mukaan monitasoinen hallinnointi on 
yhdentymisprosessin jatkuvuuden ja toteutettavuuden kannalta välttämätön ja tehokas väline, 
joka edistää monimuotoisuuden ja eri näkemysten yhteensovittamista ja hallintaa. Esimerkiksi 
euroalueen luominen kuvastaa yhteistä tahtoa tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat suostuneet 
kansallisen toimivaltansa siirtämiseen, koska ne ovat katsoneet, että unionin sisäpiiriin 
kuulumisen edut olisivat ulkopiiriin jäämisen etuja suuremmat. 

Toisaalta eriytetty yhdentyminen voi myös johtaa rinnakkaisten toimielinrakenteiden syntyyn 
ja lainsäädännön hajanaisuuteen ja muodostua hajottavaksi tekijäksi. Se voi vähentää 
avoimuutta ja demokraattista vastuullisuutta, koska kaikki tärkeät päätökset tehdään 
Eurooppa-neuvoston ja Ecofin-neuvoston tasolla, jolloin demokraattisesti valituille 
toimielimille jää vähän liikkumavaraa. 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että monitasoinen hallinnointi voidaan määritellä 
hallintotavaksi, jonka tärkeimmät osat (toimielimet, toimivalta, legitiimiyden valvonta) ovat 
toisistaan riippuvaiset, jotta ne voivat olla tuloksekkaat ja tasapainoiset. Nykyinen epävarma 
tilanne Euroopan unionissa antaa aiheen tarkastella monitasoista hallinnointia sekä 
mahdollisuutena että riskinä ja etsimään tulosten Euroopan nimissä oikeaa tasapainoa näiden 
kahden kesken. 
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3. Ensisijainen tavoitteemme: nykyisten perussopimusten potentiaalin käyttöönotto 

Määritelmän suunnitelmasta kohti aitoa EMUa olisi perustuttava sekä lyhyellä aikavälillä 
mahdollisten että pitkällä aikavälillä suotavien asioiden osalta nykyistä laajempaan 
näkemykseen perustuslaillisesta luonteesta. Tämän näkökulman yhteydessä on otettava 
huomioon sekä kriisin perustuslaillinen tausta että alkuperä sekä perustuslailliset pulmat. Ne 
on selvitettävä, jotta kriisiin voidaan löytää tehokas ratkaisu. Kriisi on vuodesta 2010 alkaen 
epäilemättä voimistanut EU:n ja euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden yhdentymistä. 
Toistaiseksi valittu tie on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi samalla kun se on laajentanut 
unionin demokratiavajetta. 

Tämä malli perustuu kompromissiin vahvempien ja tiukempien finanssipoliittisten sääntöjen 
ja luonteeltaan hallitustenvälisen, kansallisista talousarvioista rahoitetun ja ankaraan ehtojen 
noudattamiseen perustuvan vakausmekanismin rakentamisen kesken. Miguel Maduro on 
korostanut, että tämä kansallisiin demokratioihin perustuva sääntöjen unionin malli ei 
periaatteessa toimi tehokkaasti, koska se aiheuttaa kestämättömän ristiriidan politiikan 
kansallisen ulottuvuuden ja politiikan EMUn tehokkaan hallinnoinnin edellyttämän 
eurooppalaisen ulottuvuuden kesken. 

Valiokunta-aloitteisen mietinnön tarkoituksena on tuottaa alustavasti visio, joka perustuu 
selkeämpään roolien, tehtävien ja resurssien jakoon EU:n resursseihin perustuvien ja EU:n 
toimielinten EU:n demokraattiseen prosessin nojalla ohjaamien EU:n politiikkojen ja 
kansallisten politiikkojen, resurssien ja demokratioiden kesken. Luonnollisesti tämä 
tyypillisesti liittovaltiomainen visio, vaikka se käsittääkin rajalliset liittovaltiotason resurssit 
ja vähäisen toimivallan, vaatii rakentamaan EU:n toimielimiin perustuvan EMUn 
ohjausjärjestelmän ja näin tehtäessä käymään käsiksi niin EMUn ja EU:n välisen 
epäsymmetrian kuin myös perussopimuksissa määriteltyjen toimivaltuuksien ja menettelyjen 
ongelmaan. 

Tässä suhteessa lähestymistapamme on selvä: haluamme suojella Euroopan 
yhdentymishankkeen, EU:n toimielinten ja yhteisömenetelmän yhtenäisyyttä ja eheyttä, koska 
ne ovat johtaneet suuriin saavutuksiin Euroopan yhdentymisessä. Unionin luominen unionin 
sisälle ei ole meille vaihtoehto. 

Näin ollen katsomme, että ensinnäkin nykyiset sopimukset antavat kaikki tarvittavat välineet 
tämän aidon talous- ja rahaliiton muotoilun aloittamiseksi, ja korostamme SEUT-sopimuksen 
136 artiklan ja tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi voitaisiin tutkia mahdollisuutta 
käyttää 352 artiklan joustolauseketta yhdessä 136 artiklan tai tiiviimmän yhteistyön kanssa. 

Toiseksi katsomme, että voimassa olevien perussopimusten mukaisesti ei olisi mahdollista 
ainoastaan sitovampi talouspolitiikan ennakkokoordinointi, vaan että nykyisten EU:n 
menettelyjen puitteissa voitaisiin toteuttaa myös niin sanottua monitasoisten omien varojen ja 
talousarviomekanismin ajatusta.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettemme ottaisi huomioon, että perussopimusten 
muuttaminen voi olla tarpeen todellisen EMUn rakentamisen viemiseksi päätökseen. 
Kuitenkin sekä poliittisista että institutionaalisista syistä katsomme, että ainoa tapa tehdä 
perussopimuksen muuttamisen mahdollisuus todeksi on nimenomaan se, ettei prosessia 
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aloiteta vaatimalla sopimuksen muuttamista. Sitä vastoin prosessi on aloitettava siten, että 
tehostetaan EMUa ja tasoitetaan edelleen tietä kohti vaikuttavampaa yhdentymistä käyttäen 
siinä olemassaolevia välineitä ja toteuttamalla merkittävämpi toimielinuudistus. Meidän on 
toisin sanoen varmistettava, että seuraavat Euroopan parlamentin vaalit perustuvat sellaiseen 
Euroopan poliittiseen alueeseen, missä kansalaiset voivat valita Euroopan tason poliittisen 
keskustelun perusteella paitsi yksittäisen parlamentin jäsenensä myös komission. Tämä on 
myös välttämätön askel tarvittavan legitiimiyden saamiseksi seuraaville toimivallan siirron 
vaiheille. Tällä lähestymistavalla voi katsoa olevan historiallinen esikuva Madridin 
vuoden 1989 huippukokouksen seurannassa. Huippukokous suositti EMU:uun siirtymisen 
tapahtuvaksi kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe olisi sisämarkkinoiden 
loppuunsaattaminen, tiiviimpi taloudellinen lähentyminen ja kaikkien valtioiden jäsenyys 
valuuttakurssimekanismissa (ERM). Mikään näistä ei vaatinut perussopimusmuutosta tai uutta 
perussopimuksiin sisältyvää toimivaltaa. 

Kiistämme väitteen, jonka mukaan Euroopan parlamentilta ja komissiolta puuttuisi 
legitiimiys, koska euroalueen jäsenyyden ja EU:n jäsenyyden välillä on olemassa 
epäsymmetria. Mielestämme tästä epäsymmetriasta on yksitulkintaiset 
perussopimusmääräykset, ja ne koskevat paitsi parlamentin ja neuvoston legitiimiyden eri 
lajeja myös erityismenettelyjä, jotka ovat mahdollisia ja joita on jo käytetty. Viittaamme 
SEUT-sopimuksen 136 artiklaan ja 121 artiklan 6 kohtaan, jotka mahdollistavat tärkeän, 
sitovan ja vaikuttavan euroalueen maita koskevan lainsäädännön yhteydessä euroalueen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin jäsenten osallistumisen parlamentin 
lopulliseen äänestykseen. Kukaan ei kiistä talouspolitiikan ohjauspaketin (six pack) 
perusteltavuutta.

Koska demokratia ei ole koskaan täydellistä, on tärkeää ottaa vaihtoehtoon liittyvät ongelmat. 
Emme pidä vaihtoehtoista ratkaisua eli Jean-Claude Piris’n esittämää kansallisten 
parlamenttien EU-valtuuskuntaa toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona. Kyseisellä elimellä ei 
olisi lainsäädäntövaltaa, sen päätöslauselmia ei voitaisi julkaista Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja se saattaisi olla vain keskustelufoorumi. Ellemme rakenna toisen parlamentin 
kaltaista suurta uutta instituutiota, meillä ei ole suhteellista edustusta sen enempää 
poliittisessa kuin kansallisessa mielessä. 

Tässä vaiheessa olemme vakaasti sitä mieltä, että meidän on työskenneltävä nykyisten 
perussopimusten puitteissa ja hyödynnettävä asianmukaisesti ja laajasti niiden kaikkia 
mahdollisuuksia. Katsomme, että hallinnon tehostamisen olisi perustuttava nykyisiin 
toimielimiin ja vastustamme kaikkia uusia hallitustenvälisiä sopimuksia. Ymmärrämme 
tietenkin myös tämän linjan, tämän ajattelun ongelmat, ristiriitaisuudet ja pulmat, jotka 
todennäköisesti myös ovat mietintömme lähtökohtina.

Seuraavasta askeleesta todettakoon, että prosessin kohti kunnianhimoisempia 
perussopimusmuutoksia sisältäviä uudistuksia tulisi alkaa aikaisintaan kesäkuussa 2014 
pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Niitä, kuten jo edellä mainittiin, tulisi 
käyttää foorumina laajalle poliittiselle keskustelulle Euroopan yhdentymisen tulevaisuudesta. 
Tulevaa kattavaa ja onnistunutta perussopimuksen muuttamista koskevaan demokraattiseen 
yhteisymmärrykseen pääseminen edellyttää nykyisten perussopimusten mukaisten 
menettelyjen ja joustavuuden täysipainoista hyödyntämistä, jotta EMUn hallinnointia voidaan 
parantaa todellisen eurooppalaisen poliittisen liikkumavaran mukaisesti.
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Perussopimukset mahdollistavat jo nyt monitasoista hallintoa koskevat asianmukaiset 
menettelyt, joiden avulla voidaan siirtyä lähemmäs kohti todellista talous- ja rahaliittoa 
vesittämättä EU:n oikeusjärjestystä ja toimielinjärjestelmää, kun finanssi- ja talouspolitiikassa 
hyväksytään pelkästään euroa rahayksikkönään käyttäviin jäsenvaltioihin sovellettavia 
säännöksiä ja tiivistetään jäsenvaltioiden yhteistyötä aloilla, jotka eivät kuulu unionin 
yksinomaiseen toimivaltaan.

Unionin on sisällytettävä talous- ja rahaliiton ohjaus ja hallinta unionin 
toimielinjärjestelmään, mikä on välttämätöntä sen tehokkuuden kannalta ja kansallisten 
politiikkojen ja eurooppalaisen politiikan nykyisten erojen umpeen kuromiseksi. 

4. Mitä EU:n hallinnon kehittämiseksi voidaan tehdä unionin nykyisten 
perussopimusten rajoissa?

4.1. "Panoksen (demokraattisen) legitimoinnin" lujittaminen

Aikana, jolloin vaaditaan epäsuosittuja toimenpiteitä, on pyrittävä yhä perustellumpiin 
legitiimiyden lähteisiin. Demokraattisen legitiimiyden keskeisiä periaatteita, kuten 
vastuuvelvollisuutta ja edustuksellisuutta, on Euroopassa lujitettava. Tässä suhteessa on 
keskeistä, että toimeenpaneva elin (Euroopan komissio) on jo toiminnastaan vastuussa 
unionin kansalaisia edustavalle Euroopan parlamentille (SEU-sopimuksen 10 ja 14 artikla). 
Komissio on yhtenä kokoonpanona vastuussa Euroopan parlamentille (SEU-sopimuksen 
17 artiklan 8 kohta). 

Lisäksi parlamentti valitsee komission puheenjohtajan, missä huomioon otetaan Euroopan 
parlamentin vaalit (SEU-sopimuksen 17 artiklan 7 kohta). Vuoden 2014 
europarlamenttivaalien jälkeen SEU-sopimuksen 17 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 
ensimmäistä kertaa, ja jos sitä sovelletaan oikein, se voi lujittaa sekä vastuuvelvollisuuden 
että edustuksellisuuden periaatetta ja siten antaa unionille vahvemmat legitiimiyden lähteet, 
jotta voimme kohdata edessämme olevat haasteet. Tämä perustuslaillinen tausta on keskeisenä 
SEU-sopimuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohdasta annetussa julistuksessa 11, joka on liitetty 
Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan. 

Tämän julistuksen mukaan Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto vastaavat 
perussopimusten määräysten mukaisesti yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan 
valintaan johtavan menettelyn moitteettomasta toteuttamisesta. Tätä varten Euroopan 
parlamentin ja Eurooppa-neuvoston edustajat järjestävät ennen Eurooppa-neuvoston 
päätöksen tekemistä tarpeelliset kuulemiset tarkoituksenmukaisimmaksi katsotulla tavalla. 
Näissä kuulemisissa huomio keskitetään komission puheenjohtajaksi ehdokkaina olevien 
henkilöiden taustoihin ottaen huomioon Euroopan parlamentin vaalit. Kuulemisia koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan aikanaan tarkentaa Euroopan parlamentin ja Eurooppa-
neuvoston yhteisellä sopimuksella. 
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4.2. Oikeusperustat, joiden nojalla mahdollisesti EMUa voidaan syventää nykyisten 
perussopimusten mukaisesti

Katsaus seuraavaan oikeusperustojen luetteloon osoittaa, että Lissabonin sopimus tarjoaa 
runsaasti välineitä taloudellisen ja rahataloudellisen integraation syventämiseen. 

– SEUT-sopimuksen 53 artikla on oikeusperusta, jota sovelletaan – tavallista 
lainsäädäntöjärjestystä noudattaen – sijoittautumisoikeutta koskevien direktiivien antamisessa. 
62 artiklan mukaan sen määräyksiä sovelletaan palvelujen tarjoamisen vapauteen. Molempien 
oikeusperustojen nojalla voitaisiin tulevaisuudessa edelleen lujittaa keskinäistä taloudellista 
riippuvuutta, jotta BKT:n perusteella maailman tähän asti laajimpien markkinoiden yhä 
uinuvat suunnattomat mahdollisuudet voidaan täysin hyödyntää.

– SEUT-sopimuksen 114 artikla on oikeusperusta, jonka nojalla hyväksytään – jälleen 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen – toimenpiteet sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
toimintaa koskevien lakien yhdenmukaistamiseksi.

– SEUT-sopimuksen 125 artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto voi – Euroopan parlamenttia 
kuultuaan – täsmentää 123 ja 124 artiklassa määrättyjä tilinylitysoikeuksia ja erityisoikeuksia 
koskevien kieltojen soveltamiseksi tarvittavia määritelmiä. Tätä oikeusperustaa on sovellettu 
jo kahden asetuksen antamisessa1.

– SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohta mahdollistaa liiallisia alijäämiä koskevan 
pöytäkirjan N:o 12 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja määritelmien 
antamisen. Samalla määräyksellä vahvistetaan pöytäkirjan muuttamista koskeva 
yksinkertaistettu menettely. Euroopan parlamenttia on kuultava2.

– SEUT-sopimuksen 127 artiklan 6 kohta antaa oikeusperustan komission asetusehdotukselle, 
jolla Euroopan keskuspankille (EKP) annetaan erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten 
toiminnan vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa, ja asetukselle N:o 1096/2010 Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille. Euroopan parlamenttia sekä Euroopan keskuspankkia on kuultava.

– SEUT-sopimuksen 136 artiklassa määrätään sellaisten euroalueeseen kuuluvia valtioita 
koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta, joilla tehostetaan niiden talousarvioita koskevan 
kurinalaisuuden yhteensovittamista ja valvontaa ja laaditaan näitä jäsenvaltioita koskevat 
talouspolitiikan laajat suuntaviivat. Kyseisten toimenpiteiden on kuitenkin oltava 
yhteensopivat koko unionin osalta hyväksyttyjen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa. Tässä artiklassa määrätään kuitenkin vain 121 ja 126 artiklan mukaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta. Jos euroalueen jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön tietyt 
toimenpiteet muilla perustein, niiden on käytettävä tiiviimpää yhteistyötä. 

– SEUT-sopimuksen 138 artiklan tarkoituksena on varmistaa euron asema kansainvälisessä 
valuuttajärjestelmässä. Euroopan parlamentin ei ole kuitenkaan tarkoitus osallistua asiaan, ja 

                                               
1 Neuvoston asetukset (ETY) N:o 3603/93 ja (ETY) N:o 3604/93.
2 Tämä oli talouspolitiikan ohjauspaketin (six pack) yhden asetuksen oikeusperusta: Neuvoston asetus (EU) 
N:o 1177/2011
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vain euroaluetta edustavat neuvoston jäsenet saavat osallistua äänestykseen.

– SEUT-sopimuksen 175 artiklassa viitataan 174 artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin eli 
unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen ja määrätään 
toiminnasta, jota unioni harjoittaa rakennerahastojen, Euroopan investointipankin ja muiden 
olemassa olevien rahoitusvälineiden kautta. 

– SEUT-sopimuksen viimeisin muttei vähäisin 352 artikla, jota Euroopan yhdentymisen 
historian eri vaiheiden aikana on käytetty laajalti eikä välttämättä implisiittisen toimivallan 
lausekkeena, voi yhä toimia yleisenä oikeusperustana. Lauseketta voitaisiin käyttää 
esimerkiksi EU:n valtiovarainministeriön perustamiseen.

4.3. Menettelyt mahdollisen uuden yhteisen rahoituskapasiteetin perustamiseksi nykyisten 
perussopimusten mukaisesti1

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sekä 26. kesäkuuta 2012 että 12. lokakuuta 2012 
päivätyssä selvityksessä käsitellään uutta yhteistä rahoituskapasiteettia ja "viime vaiheessa 
valtiovarainministeriön kaltaisen finanssipoliittisen elimen perustamista euroalueen tasolla". 
Tämä yhteinen rahoituskapasiteetti tukisi uusia finanssipoliittisia tehtäviä, jotka eivät kuulu 
monivuotisen rahoituskehyksen piiriin. Vaikka tällaista päätöstä ei pitäisi tehdä ennen 
lopullista päätöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014–2020, voitaisiin unionin 
nykyisen oikeudellisen kehyksen puitteissa ajatella kolmea menettelyä tällaisen kapasiteetin 
perustamiseksi. 

Ensimmäinen niistä on, että yhteisömenetelmää käyttäen voitaisiin perustaa uusi yhteinen 
rahoituskapasiteetti luomalla uusi omien varojen lähde, joka rahoitettaisiin euroalueen 
jäsenvaltioiden maksuosuuksin, sekä uusi budjettikohta yhteisen rahoituskapasiteetin 
toimintojen rahoittamiseksi. Tämä suunnitelma vaatisi kuitenkin yhteisen rahoituskapasiteetin 
integrointia monivuotiseen rahoituskehykseen, koska SEUT-sopimuksen 312 artiklan 
1 kohdassa todetaan, että unionin vuotuinen talousarvio laaditaan monivuotista 
rahoituskehystä noudattaen.

Toiseksi euroalueen keskustason talousarvio voisi myös olla EU:n talousarvion ulkopuolinen 
rahasto, jonka täytäntöönpanosta vastaisi komissio. Euroopan kehitysrahasto voisi toimia 
tämän menettelyn mallina. Kolmas menettely tarkoittaisi, että luotaisiin EU:n talousarvion 
ulkopuolinen rahasto, jonka täytäntöönpanosta voisi vastata uusi erillinen virasto. Tällainen 
rahasto voitaisiin perustaa (a) SEUT-sopimuksen 352 artiklan nojalla ja euroalueen 
jäsenvaltioiden tiivistetyssä yhteistyössä tai (b) kansainvälisen sopimuksen perusteella. 

On kuitenkin selvää, että jokaista poikkeusta, joka rajoittaa erityisesti Euroopan parlamentin 
(ja neuvoston) budjettivaltaa, olisi nykyisten perussopimusten nojalla tulkittava suppeasti, 
koska SEUT-sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on suojella näiden kahden 
toimielimen budjettivaltaa ja Euroopan parlamentti on unionin kansalaisten edustaja. Siksi 

                                               
1 René Repasi: The additional fiscal capacity and its institutional implications, Euroopan parlamentin 
toimialayksikkö C, marraskuu 2012.
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yhteisen rahoituskapasiteetin erottaminen monivuotisesta rahoituskehyksestä (mihin 
väliraportissa viitataan) johtaisi vakaviin toimielimiä koskeviin vaikutuksiin. Jos 
perussäädöksessä ei määrätä Euroopan parlamentin valvontatehtävästä, kyseessä on SEUT-
sopimuksen 310 artiklalla suojellun Euroopan parlamentin finanssipoliittisen 
itsemääräämisoikeuden loukkaus. Jos Euroopan parlamentille kuitenkin annettaisiin kyseinen 
tehtävä, sen olisi (unionin 10 ja 14 artiklan mukaan) toteutettava sitä unionin kansalaisten 
edustajana eikä siten, että se edustaisi jotain tiettyä ryhmää kansalaisia, jotka sattuvat olemaan 
euroalueen jäsenvaltioiden kansalaisia. Euroopan parlamentin finanssipoliittisen 
itsemääräämisoikeuden säilyttäminen merkitsee siis sitä, että tarvittavien parlamentin sisäisten 
järjestelyjen kautta toteutetaan samaa, kaikkien parlamentin jäsenten harjoittamaa 
demokraattista valvontaa, ja se koskee kaikkia unionin tuloja ja menoja.

4.4. Finanssipoliittisen sopimuksen sisällyttäminen EU:n oikeudelliseen kehykseen

Sopimusta talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta (finanssipoliittista sopimusta) sovelletaan täysimääräisesti sopimuspuoliin, joiden 
rahayksikkö on euro. Sitä sovelletaan sopimuspuoliin, joita koskee Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa määritelty poikkeus, tai joita koskee 
Euroopan unionin perussopimuksiin liitetyssä eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä 
tehdyssä pöytäkirjassa N:o 16 mainittu poikkeus, ja jotka ovat ratifioineet sen, siitä päivästä, 
jona päätös kyseisen poikkeuksen kumoamisesta tulee voimaan, ellei asianomainen 
sopimuspuoli ilmoita aikomuksestaan noudattaa jo aikaisemmin kaikkia tämän sopimuksen
III ja IV osaston määräyksiä tai osaa niistä.

Sopimukseen voivat liittyä muut kuin sopimuspuolina olevat Euroopan unionin jäsenvaltiot. 
Sopimuksen 16 artiklan mukaan enintään viiden vuoden kuluessa vakaudesta, 
yhteensovittamisesta ja ohjauksesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta toteutetaan sen 
täytäntöönpanosta saatujen kokemusten arvioinnin pohjalta SEU- ja SEUT-sopimuksen 
mukaisesti tarpeelliset toimet sen sisällyttämiseksi unionin lainsäädäntökehykseen.

4.5. Rakentaminen Thyssenin mietinnön tuloksille

Täysistunto hyväksyi 20. marraskuuta 2012 Thyssenin mietinnön1, joka edustaa Euroopan 
parlamentin virallista kantaa kysymyksessä todellisesta talous- ja rahaliitosta. Tutkittaessa 
nykyisten perussopimusten mukaisia mahdollisuuksia hallinnon parantamiseen EU:ssa 
kyseisen mietinnön tulokset voivat antaa hyödyllisiä virikkeitä ja koskee erityisesti seuraavia 
aloja. 

- SEUT-sopimuksen 121 artiklassa määrätään, että jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa 
yhteistä etua koskevana asiana ja sovittavat talouspolitiikkansa yhteen neuvostossa; 
yhteisvastuuta haluavat jäsenvaltiot olisi velvoitettava kantamaan vastuunsa unionin 
talousarviota koskevien sitoumustensa täyttämisestä sekä maakohtaisista EU-ohjausjaksoa 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2012 suosituksista komissiolle Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan 
esittämästä selvityksestä "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa"(P7_TA-PROV(2012)0430).
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koskevista suosituksistaan ja sitoumuksistaan. Euroa rahayksikkönään käyttävien 
jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamisesta ja 
valvonnasta voitaisiin tehdä nykyisten perussopimusten mukaisesti sitovaa ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen valvonnan alaista yksinkertaisesti SEUT-sopimuksen 136 artiklan 
perusteella yhdessä 121 artiklan 6 kohdan kanssa. Tätä perussopimuksiin perustuvaa 
toimenpidettä olisi kuitenkin harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että näin 
vahvistettaisiin merkittävästi parlamentin roolia SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 ja 
4 kohdan yksityiskohtaisessa täytäntöönpanossa ja että tarkoituksena olisi kehittää ja 
soveltaa monenvälisen valvonnan menettelyä delegoiduilla säädöksillä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan perusteella. 

 EMUn ohjausjärjestelmän työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevia näkökohtia voitaisiin 
lujittaa SEUT-sopimuksen 9 artiklan, 151 artiklan ja 153 artiklan 1 kohdan avulla. 

 Perussopimukset tarjoavat useita yhdyskäytävälausekkeita, jotka voitaisiin aktivoida: 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan 7 kohdassa määrätään 
erityisestä menettelystä, jota soveltamalla säädös, joka on SEUT-sopimuksen nojalla 
hyväksyttävä erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, voidaan hyväksyä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, ja myös SEUT-sopimuksen 333 artiklaan sisältyy määräyksiä, 
joiden nojalla on mahdollista noudattaa tavallista lainsäätämisjärjestystä tiiviimmän 
yhteistyön puitteissa.

 Perussopimuksissa taattu EKP:n operatiivinen riippumattomuus rahapolitiikan alalla on 
edelleen talous- ja rahaliiton sekä yhteisen rahan uskottavuuden kulmakivi; Euroopan 
vakausmekanismin (EVM) pitäisi voida tietyin ehdoin rahoittaa vaikeuksissa olevia 
pankkeja suoraan. 

 Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson legitiimiyttä, avoimuutta ja tehokkuutta 
olisi parannettava. Nykyinen oikeudellinen kehys olisi otettava täysimääräisesti käyttöön 
sen takaamiseksi, että ohjausjakso on kaikissa vaiheissa täyden demokraattisen valvonnan 
alainen.

 Pankkivalvontatoimintaan on sovellettava demokraattista parlamentaarista valvontaa, ja
tästä syystä yhteisen valvontamekanismin saattaminen toimivaksi on ensimmäinen ja 
kiireellisin tehtävä pankkiunionin toteuttamisessa. 

 Olisi perustettava elvytystä ja kriisinratkaisua varten yhteinen eurooppalainen järjestelmä, 
joka ihannetapauksessa tulisi voimaan samanaikaisesti yhteisen valvontamekanismin 
kanssa ja jonka tehtävänä olisi palauttaa vaikeuksissa olevien pankkien elinkelpoisuus ja 
purkaa elinkelvottomat rahoituslaitokset.

 "Todellista talous- ja rahaliittoa" ei voida rajata pelkäksi sääntöjärjestelmäksi, vaan 
tarvitaan erityisiin omiin varoihin perustuvien talousarviovalmiuksien lisäämistä 
(finanssitransaktiovero mukaan luettuna), ja että näin olisi EU:n talousarvion puitteissa 
tuettava kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja puututtava epätasapainotiloihin, 
rakenteellisiin eroihin ja talouden hätätilanteisiin, jotka liittyvät suoraan talous- ja 
rahaliittoon, sen kuitenkaan estämättä talousarvion perinteisten yhteisen politiikan 
rahoittamiseen liittyvien tehtävien hoitamista (311 artikla, jossa edellytetään 
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valtiosääntöluonteista menettelyä). On myös mahdollista lisätä talousarviovalmiuksia 
tiiviimmän yhteistyön kautta toteuttamalla finanssitransaktiovero, joka voisi kasvattaa 
Euroopan vakausmekanismin talousarviota. Ajatus euroalueen talousarviosta voisi 
herättää kysymyksiä EU:n talousarvion yhtenäisyyden ja yleispätevyyden periaatteen 
kunnioittamisesta1. 

 Pöytäkirjan N:o 1 mukaisia mahdollisuuksia kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin väliseen yhteistyöhön voitaisiin tutkia tarkemmin, mutta tällaista yhteistyötä 
ei pitäisi käsittää uuden parlamentaarisen sekaelimen perustamiseksi. Sellainen elin olisi 
sekä tehoton että demokraattiselta ja perustuslailliselta kannalta laiton. Euroopan 
parlamentti on se unionin tason parlamentaarinen elin, joka on täysin oikeutettu 
harjoittamaan tehostetun ja demokraattisen talous- ja rahaliiton ohjausta ja hallintaa. Euro 
on Euroopan unionin rahayksikkö, ja Euroopan parlamentti on Euroopan unionin 
parlamentti. Siksi Euroopan parlamentti on talous- ja rahaliiton parlamentti.

 EVM:n sisällyttäminen unionin oikeusjärjestykseen soveltamalla joustolauseketta (SEUT-
sopimuksen 352 artikla) yhdessä tarkistetun SEUT-sopimuksen 136 artiklan kanssa voisi 
olla mahdollinen ratkaisu, vaikka se nostaa esiin useita oikeudellisia kysymyksiä.

 Yhä tiiviimmässä taloudellisessa, verotuksellisessa ja finanssipoliittisessa unionissa on 
pyrittävä entistä enemmän yhteensovittamaan verotusjärjestelmiä ja puuttumaan 
jäsenvaltioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun, joka on selvästi sisämarkkinoiden 
toimintaperiaatteiden vastaista. Tiiviimpää yhteistyötä olisi sovellettava useammin 
verotuksen alalla (esimerkiksi yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan tai 
finanssitransaktioveron käyttöön ottamiseksi), koska yhdenmukaistettu verotuskehys 
tehostaisi finanssipoliittista yhdentymistä. 

 Euroopan vakausmekanismin olisi kehityttävä kohti yhteisömenetelmän mukaista 
hallintoa ja sen olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille. Keskeisten 
päätösten, kuten rahoitusavun myöntäminen jäsenvaltiolle ja yhteisymmärryspöytäkirjojen 
tekeminen, olisi edellytettävä Euroopan parlamentin suorittamaa asianmukaista valvontaa.

5. Millainen on tulevaisuuden unioni?

5.1. Väärien kahtiajakojen välttäminen

Unionin tulevaisuutta koskevassa pohdinnassa ei saisi erehtyä jakamaan jäsenvaltioita kahteen 
keinotekoiseen, vastakkaiseen ryhmään. Sellaisesta keinotekoisesta jaosta on kyse, kun 
jäsenvaltiot jaetaan niin sanottuihin sisä- tai ulkopuolisiin valtioihin, toisin sanoen niihin, 
jotka tiettynä hetkenä kuuluvat euroalueeseen, ja niihin, jotka eivät siihen kuulu. Vielä 
pahempi kahtiajaon muoto on kyseessä silloin, kun unionin kansalaiset jaetaan niihin, jotka 
ovat euroalueen jonkin jäsenvaltion kansalaisia, ja niihin, jotka eivät sitä ole. 

Olemassa olevat poliittiset, taloudelliset ja oikeudelliset jaottelut ovat todellisuudessa 
dynaamisempia, mutkikkaampia ja hienovaraisempia. SEU:n 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
"Unioni perustaa talous- ja rahaliiton, jonka rahayksikkö on euro". Tämä määräys koskee 
                                               
1 Ks. edellä 4.3. kohta.
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koko unionia, koska yksittäisten jäsenvaltioiden (eikä vain euroalueen jäsenvaltioiden) 
talouksien kunnolla voi olla suoranaisia vaikutuksia yhtenäisvaluutan arvoon. Siksi on 
välttämätöntä, että kaikki jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana 
asiana ja sovittavat ne yhteen neuvoston kanssa, ja siksi kaikki jäsenvaltiot ovat velvolliset 
harjoittamaan talouspolitiikkaansa niin, että ne myötävaikuttavat Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklassa määriteltyjen unionin tavoitteiden toteuttamiseen1.

SEUT-sopimuksen niitä jäsenvaltioita käsittelevän luvun, joiden rahayksikkö ei vielä ole euro 
ja jotka eivät ole hyödyntäneet mahdollisuutta jättäytyä EMUn ulkopuolelle, otsikko on 
Siirtymämääräykset. Siinä määritellään, että kyseisistä jäsenvaltioista käytetään nimitystä 
"jäsenvaltiot, joita koskee poikkeus" (SEUT-sopimuksen 139 artiklan 1 kohta). Samassa 
artiklassa vahvistetaan suljettu lista sopimusmääräyksiä, joita ei sovelleta näihin 
jäsenvaltioihin. Tämän vaiheen aikana, jota primaarioikeudessa pidetään väliaikaisena, 
jäsenvaltiot, joita koskee poikkeus, pitävät valuuttakurssipolitiikkaansa yhteistä etua 
koskevana asiana2, ne ovat oikeutetut keskinäiseen apuun, jos niillä on maksutasettaan 
koskevia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä vakavasti3, ja ne voivat toteuttaa 
suojatoimenpiteitä, jos syntyy äkillinen maksutasetta koskeva kriisi4. Niiden jäsenvaltioiden, 
joita koskee poikkeus, edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien 
velvollisuuksiensa täyttämisessä laaditaan säännöllisesti kertomus 5. Lisäksi EKP:n 
yleisneuvosto toimii EKP:n kolmantena päätöksentekoelimenä vain jos on ja niin kauan kuin 
on jäsenvaltioita, joita koskee poikkeus6.

Siten jäsenvaltiot, joita koskee poikkeus, ovat primaarioikeuden nojalla velvolliset jatkuviin 
ponnisteluihin, kunnes neuvosto voi katsoa, että niiden edistymisessä euron käyttöön 
ottamiseksi vaadittavien edellytysten täyttämisessä on päästy tavoitteeseen. Toisaalta 
jäsenvaltiot, jotka hyödyntävät mahdollisuutta jättäytyä EMUn ulkopuolelle, pidättävät 
itsellään oikeuden päättää kulkemisesta kyseisellä tiellä. Pöytäkirjan N:o 15 1 kohdassa 
määrätään, että "Yhdistynyt kuningaskunta on velvollinen ottamaan rahayksikökseen euron 
ainoastaan, jos se ilmoittaa neuvostolle aikomuksestaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen". 
Yhdistynyt kuningaskunta säilyttää toimivaltansa rahapolitiikan alalla kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti. Pöytäkirjan N:o 16 mukaan Tanskaa koskee poikkeus, jonka 
vaikutuksesta "Tanskaan sovelletaan kaikkia niitä perussopimusten ja EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännön artikloja ja määräyksiä, joissa viitataan poikkeukseen". Poikkeuksen 
kumoaminen voidaan käynnistää ainoastaan Tanskan aloitteesta.

Nämä määräykset huomioon ottaen sopivampi lähtökohtaolettama voisi olla kaikkien 
jäsenvaltioiden tarkasteleminen osana yhteisön sääntöjä, jolloin kyseiset säännöt olisivat 
talous- ja rahapolitiikan alalla eriytettyjä ja jolloin myös niiden käytettävissä olevat resurssit 
olisivat mahdollisesti eriytettyjä. Myös tämän yhteisön tiettyjä kerroksia voitaisiin eriyttää sen 
mukaan, mikä elin on oikeutettu julistamaan päätöksen liittymisestä tiettyyn eriytettyyn 
säännöstöön. Tämä elin on neuvosto, kun kyseessä ovat jäsenvaltiot, joita koskee poikkeus, ja 
jäsenvaltio itse, kun kyseessä ovat jäsenvaltiot, jotka hyödyntävät mahdollisuutta jättäytyä 

                                               
1 Ks. SEUT-sopimuksen 120 ja 121 artikla
2 SEUT-sopimuksen 142 artikla.
3 SEUT-sopimuksen 143 artikla; kyseinen keskinäinen apu ei koske jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.
4 SEUT-sopimuksen 144 artikla.
5 SEUT-sopimuksen 140 artikla.
6 SEUT-sopimuksen 141 artikla.
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EMUn ulkopuolelle. Siten pohdinnassa voitaisiin sisä- tai ulkopuolisten valtioiden sijasta 
keskittyä monitasoisten sääntöjen ja resurssien dynaamiseen yhteisöön. 

Toinen vältettävä kahtiajako on selvän ja jäykän teoreettisen eron tekeminen vallitsevan 
tilanteen ja "todellisen federalismin" kesken. Talouden ohjauksen ja hallinnan vahvistaminen 
ei ole mikään äkillinen harppaus täysimittaiseen federalismiin, mutta kyse on siitä, milloin, 
miten ja mihin hintaan tiettyjen liittovaltiomaisempien piirteiden käyttöönoton olisi 
tapahduttava. 

 5.2. Tiellä kohti perussopimuksen muuttamista

Talous ja -rahaliiton ohjaus ja hallinta on yleisen institutionaalisen ja päätöksentekoa 
koskevan tasapainon kannalta keskeinen tekijä tulevaisuudessa. Todellisen talous- ja 
rahaliiton toteutuminen unionissa edellyttää keskipitkällä aikavälillä perussopimuksen 
muuttamisen päätökseen saattamista. Euroalueen asianmukainen toiminta edellyttää, että 
jäsenvaltiot hyväksyvät suvereniteettinsa tiettyjen piirteiden siirtämisen. Jäsenvaltioiden tulisi 
ymmärtää, että ne ovat jo menettäneet osan suvereniteettiaan liiallisen julkisen velkansa takia 
ja että ainoa keino saada se takaisin on hyväksyä se, että ainakin osa niiden suvereniteetista 
tulee Euroopan tasolla yhteiseksi. Valtionvelkakriisi osoitti rajat väittämälle, jonka mukaan 
kansallisessa valuutassa pitäytymättä jättäminen saattaa vaikuttaa paremmalta kuin sen 
kuolema1.

Aina kun uusia valtuuksia siirretään tai luodaan unionin tasolla tai uusia unionin toimielimiä 
perustetaan, olisi varmistettava niiden oikeutus sekä parlamentin suorittama demokraattinen 
valvonta ja vastuuvelvollisuus parlamentille. Siksi olisi saatava aikaan seuraavien Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen kokoontuva valmistelukunta, ja valmistelut tätä valmistelukuntaa 
varten olisi käynnistettävä jo ennen seuraavia europarlamenttivaaleja.

Tuleva perussopimuksen muuttaminen voitaisiin suunnata ennen kaikkea niin, että se 
mahdollistaa institutionaalisiin ja talousarviomenettelyihin sovellettavien sääntöjen edelleen 
eriyttämisen. Tässä suhteessa voimme palata lähtökohtaolettamaan, jossa jäsenvaltioiden 
katsotaan kuuluvan paitsi monitasoisten sääntöjen myös monitasoisten resurssien yhteisöön. 

Toisena ajatuslinjana voisi olla pohdinta, miten päästä yksimielisyysvaatimuksesta. 
Monitasoisten sääntöjen yhteisössä, jonka tukena ovat monitasoiset resurssit, pitäisi olla 
mahdollista päästä veto-oikeudesta, jotta yhdentymisessä voidaan edetä pakottamatta niitä 
jäsenvaltioita, jotka eivät halua osallistua, vaikeaan ota tai jätä -valintaan. Muita ajatuslinjoja 
voitaisiin nostaa esiin seuraavien kysymysten mukaisesti. Pitäisikö talouspolitiikasta tulla 
SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettu jaetun toimivallan ala? Jos 
pitäisi, olisiko siihen sovellettava tavanomaista lainsäätämisjärjestystä? Olisiko tiiviimpää 
yhteistyötä laajennettava siten, että unionille voitaisiin antaa enemmän toimivaltaa? 

EU:n strategisessa pitkän aikavälin suunnassa voidaan keskittyä myös seuraaviin kysymyksiin 
ja periaatteisiin, joista jotkut on tuotu esiin myös edellä mainitussa 20. marraskuuta 2012 
annetussa päätöslauselmassa.

                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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 EMU ei ole päämäärä sinänsä, vaan pikemminkin unionin tavoitteiden, erityisesti 
tasapainoisen ja kestävän kasvun sekä korkean työllisyyden, saavuttamisen väline; 
sosiaalinen osallisuus ja yhteisvastuu ovat Euroopan sosiaalisen mallin ja koko Euroopan 
yhdentymisen kulmakiviä eikä niitä pitäisi jättää pois unionin tulevista uudistuksista.

 Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa ja taloudellista vuoropuhelua olisi pidettävä EU:n 
toimielinjärjestelmän osana, ja kaikilla perussopimusmuutoksilla olisi pyrittävä 
talouspolitiikan EU-ohjausjakson integrointiin siinä yhteisömenetelmää suosien.

 Nykyiseltä hallitustenväliseltä rakenteelta puuttuu suurelta osin demokraattinen 
legitiimiys; yhteisvaluutta voidaan vakauttaa vain, jos jäsenvaltiot ovat halukkaita 
siirtämään finanssipoliittista toimivaltaa unionille; hallitusten välinen menetelmä on 
saavuttanut rajansa eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen 
päätöksentekoon 2000-luvulla. Poliittinen unioni on viime kädessä ratkaisu tällaisista 
ajoista selviämiseen, sillä se kannustaa yhteisvastuuseen ja yhdentymishankkeen 
jatkamiseen.

 Jäsenvaltioiden parlamenttien olisi myötävaikutettava hallitustensa finanssipoliittisten ja 
uudistussuunnitelmien valmisteluun ennen niiden esittämistä EU:lle; tämä nimenomainen 
vastuu voitaisiin lisätä tehtäviin, joita kansallisilla parlamenteilla on SEU-sopimuksen 
12 artiklan määräysten nojalla.

 Unionin ydin- ja reuna-alueiden välisestä kasvavasta kuilusta ei saa tulla pysyvä; on 
luotava pysyvät järjestelyt, joiden avulla vaikeuksissa olevat jäsenvaltiot voisivat luottaa 
yhteisvastuuseen perustuvaan tukeen muilta jäsenvaltioilta.

 Perussopimusten muuttaminen, jota valmistelukunnan on seuraavaksi tutkittava, saattaa 
päätökseen todellisen EMUn muodostamisen lisäämällä unionin toimivaltaa erityisesti 
talouspolitiikan alalla ja vahvistamalla unionin talousarviovalmiuksien lisäksi myös 
yhteisvastuuta, komission roolia ja demokraattista vastuuta ja parlamentin oikeuksia. 
Tässä suhteessa voitaisiin pohtia myös, miten komission vastuuvelvollisuutta voidaan 
lisätä (esimerkiksi ottamalla käyttöön välikysymysoikeus, komission jäsenten 
henkilökohtainen vastuu Euroopan parlamentille, jne.) 

 Mitkään tulevat perussopimusmuutokset eivät saisi sulkea pois jäsenvaltioiden 
osallistumista, ja muutosten olisi taattava unionin eheys. 

6. Alustavat päätelmät

Koska todellisen poliittisen auktoriteetin puute horjuttaa unionin euron hallinnoinnin 
tehokkuutta ja uskottavuutta ja unionin kykyä hallita rahoitusmarkkinoita sen sijaan, että ne 
hallitsevat sitä, on selvää, että mikä tahansa menestyksekäs hallintomalli on riippuvainen 
poliittisen auktoriteetin kehittämisestä unionille ja eurolle. Tämän poliittisen auktoriteetin 
perustana ja johtolankana olisi oltava yhteisiin perustuslaillisiin normeihin perustuva 
demokraattinen legitiimiys ja vastuuvelvollisuus, joka on Euroopan yhdentymisen luomaan 
vaurauteen liittyvän varainhoidon yhteisvastuullisuuden edellytys. Talous- ja rahoitusasioita 
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koskeva yhteisvastuu on irrotettava varojen siirroista jäsenvaltioiden kesken, sen tulisi 
perustua Euroopan yhdentymiskehityksen tuottamaan vaurauteen, ja sen tavoitteena tulisi olla 
yhdentymisen hyötyjen oikeudenmukainen jakautuminen kaikkien Euroopan kansalaisten 
kesken. 

Lopuksi sanottakoon, että tätä vaatimusta poliittisen yhdentymisen tiivistämiseen ei pitäisi 
esitellä karvaana kalkkina, joka nieltävä eurooppalaisen elämäntapamme pelastamiseksi niin 
pitkälle kuin mahdollista. Tässä mielessä on mahdollista, että tehtävä ei ole yhtään sen 
pienempi kuin eurooppalaisen unelman uudelleen luominen, unelman, joka kerran nousi 
yhden sukupolven sisimmästä, "sen sukupolven ja niiden johtajien sisimmästä, joiden 
henkilökohtaiset kokemukset olivat opettaneet heille, että eurooppalaisen unelman 
vaihtoehtona on juuri koettu Euroopan painajainen" 1. Poliittisen unionin legitiimiys ei saisi 
perustua yksinomaan panokseen ja tuotokseen, prosessiin ja tuloksiin, vaan myös moraaliseen 
johtoajatukseen, vakuuttavaan visioon tulevaisuudesta.

                                               
1 J Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, s. 8.


