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Tämän asiakirjan tarkoitus

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009.

Uusia säännöksiä sovelletaan sekä horisontaalisesti kaikkiin politiikanaloihin että 
alakohtaisesti koheesiopolitiikan osalta.

Uudet säännöt edellyttävät vakavaa pohdintaa käsiteltävänä olevaa yleisasetuksen 
muuttamisesta tehtyä ehdotusta koskevasta etenemistavasta sekä täyttä selvyyttä 
mahdollisuuksista ja rajoitteista, jotka leimaavat seuraavien kuukausien työskentelyä tämän 
asiakirjan parissa.

Näin ollen esittelijän mielestä on avoimuuden ja selvyyden vuoksi hyödyllistä esitellä 
valiokunnalle tämän asiakirjan nykytilanne ja viimeisin kehitys.

Taustatiedot

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan yleisasetukseen tehtävien muutosten hyväksymisen 
uusi oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 177 artikla (aiemmin 
EY:n perustamissopimuksen 161 artikla), ja sovellettava menettely muuttuu 
hyväksyntämenettelystä tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi. 

Tällä muutoksella on eräitä hyvin konkreettisia vaikutuksia tarvittaviin menettelyvaiheisiin 
sekä parlamentin tällä alalla saamien uusien toimivaltuuksien käyttöön. 

Euroopan parlamentin asema tätä asiakirjaa koskevissa neuvotteluissa muuttuu jyrkästi, koska 
se on nyt saanut yhdenvertaisen aseman neuvoston kanssa, mikä antaa sille oikeuden 
halutessaan muuttaa komission ehdotusta. 

Esittelijä katsoo, että uusien säännösten nojalla parlamentti voi ja sen pitää toimia 
aktiivisemmin. Tätä on aiemminkin useaan otteeseen vaadittu, mutta oikeuskehyksestä 
johtuvat rajoitukset ovat estäneet sen. 

Avoimia kysymyksiä…

Viime kuukausina valiokunta on kirjannut tämän asiakirjan jo kolmasti esityslistalleen, vaikka 
neuvosto ei ole antanut asiaa parlamentin käsiteltäväksi, koska asiasta ei ole poliittista 
sopimusta. 

Tämä tehtiin siksi, että haluttiin viedä keskustelua eteenpäin ja olla valmiina reagoimaan, kun 
parlamenttia kuullaan virallisesti.

Joulukuun 1. päivänä asiakirjaan sovellettava menettely muuttui automaattisesti 
yhteispäätösmenettelyksi.
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Tämä merkitsee eräitä oikeudellisia ja käytännön epävarmuustekijöitä, jotka on kiireesti 
selvitettävä, jotta työtä voidaan jatkaa. 

1. Ensinnäkin on selvitettävä, milloin parlamentin katsotaan tulleen virallisesti kuulluksi 
tästä asiakirjasta. Komissio on ilmoittanut, että se aikoo antaa niin sanotun "omnibus"-
tiedonannon, joka sisältää luettelon kaikista vireillä olevista ehdotuksista, joihin uudet 
säännökset vaikuttavat ja joiden hyväksymismenettely muuttuu. Sitä ennen valiokunta 
ei kuitenkaan voi virallisesti aloittaa asiaa koskevaa työtään.

2. Toiseksi, ei ole selvää, mikä ehdotus valiokunnan työn perustaksi toimitetaan: 
komission 22. heinäkuuta 2009 hyväksymä alkuperäinen teksti vai uusi ehdotus, jossa 
otetaan huomioon pysyvien edustajien komitean Coreperin 20. marraskuuta 
aikaansaama kompromissisopimus.

3. Lisäksi uudessa perussopimuksessa määrätään, että samalla kun ehdotus lähetetään 
neuvostolle ja parlamentille, se lähetetään myös kaikkien 27 jäsenvaltion kansallisille 
parlamenteille, joilla on kahdeksan viikkoa aikaa antaa lausuntonsa siitä, onko ehdotus 
sopusoinnussa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Tällä hetkellä komission ja parlamentin 
välillä on erilaisia tulkintoja siitä, edellytetäänkö tällaista lähettämistä vireillä olevien 
ehdotusten osalta. Vaikka kansallisten parlamenttien lausunnot eivät ole sitovia, tänä 
aikana neuvosto ja parlamentti eivät voi hyväksyä virallista sopimusta. Näin ollen on 
erittäin tärkeää päästä yhteisymmärrykseen tästä kysymyksestä, jotta vältetään 
oikeudelliset vaateet menettelyn legitiimiydestä myöhemmässä vaiheessa.

4. Asiasta on lisäksi syntynyt työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa 
toimivaltakiista, ja EMPL-valiokunta on pyytänyt valiokuntien puheenjohtajakokousta 
osoittamaan asiakirjan kokonaan sille tai soveltamaan vaihtoehtoisesti työjärjestyksen 
50 artiklassa tarkoitettua valiokuntien yhteistyömenettelyä.

…ja jatkotoimet

Kun kaikki nämä kysymykset on selvitetty ja parlamenttia on asianmukaisesti kuultu, alkaa 
asiakirjan sisältöä koskeva työ. Tämä kuitenkin edellyttää EMPL- ja REGI-valiokuntien 
välisen toimivaltakiistan ratkaisemista.

Mietintöluonnoksen esittely REGI-valiokunnan kokouksessa tammikuussa riippuu näin ollen 
lähinnä valiokuntien puheenjohtajakokouksen asiassa tekemästä päätöksestä.

Mikäli asiaan ei saada selvyyttä, esittelijä esittää tammikuussa toisen työasiakirjan, jossa 
analysoidaan yksityiskohtaisesti ehdotuksen – joka siihen mennessä on toivottavasti selvillä –
sisältöä.


