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B9-0170/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin kannasta Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin
(2020/2657(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia1, 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista2, 
16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman euroalueen budjettikapasiteetista3 ja 
13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman Euroopan tulevaisuudesta käytävän 
keskustelun tilanteesta4,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista5,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajaksi nimetyn Ursula von der Leyenin 
16. heinäkuuta 2019 tekemän Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
(”konferenssi”) järjestämistä koskevan ehdotuksen, jonka tämä esitti poliittisissa 
suuntaviivoissa seuraavalle Euroopan komissiolle 2019–2024,

– ottaa huomioon 22. tammikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Kohti Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevää konferenssia” (COM(2020)0027),

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
yleisnäkemyksestä Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia varten,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan 
parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin6,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020 annetun Euroopan alueiden komitean 
päätöslauselman Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi7,

1 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 215.
2 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 201.
3 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 235.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0098.
5 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0010.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
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– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta8,

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen julkilausuman Schumanin julistuksen 
70. vuosipäivästä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että on tarpeen vastata Euroopan sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin samoin kuin 
uusiin yhteiskunnallisiin ja monikansallisiin haasteisiin, joita ei ollut täysin otettu 
huomioon Lissabonin sopimusta hyväksyttäessä; katsoo, että unionin kohtaamat 
lukuisat merkittävät kriisit osoittavat, että monilla hallinnon aloilla tarvitaan 
institutionaalisia ja poliittisia uudistuksia;

B. katsoo, että nykyinen covid-19-kriisi on osoittanut karvaasti, että EU-hanke on yhä 
keskeneräinen ja että konferenssin on käsiteltävä paremmin sitä, ettei ole huolehdittu 
solidaarisuudesta ja koordinoinnista, taloudellisista, terveyteen liittyvistä ja 
yhteiskunnallisista häiriöistä, sekä meneillään olevia hyökkäyksiä perusoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta vastaan; toteaa, että nykyisessä kriisissä korostuu se, että 
Euroopan unionin on kiireesti ryhdyttävä pohtimaan, miten se voi tehostaa 
toimintaansa, muuttua demokraattisemmaksi ja tulla lähemmäksi kansalaisia;

C. toteaa, että parlamentti, komissio ja neuvosto ovat kaikki ilmoittaneet, että olisi 
järjestettävä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, ja että konferenssin olisi 
oltava tilaisuus ottaa EU-kansalaiset tiiviisti mukaan prosessiin soveltamalla alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, jonka mukaisesti kansalaisia kuullaan ja heidän 
mielipiteensä otetaan huomioon Euroopan tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa;

D. katsoo, että konferenssin olisi tarjottava foorumi eri osallistujien välistä avointa 
keskustelua varten ilman ennalta määrättyä lopputulosta; katsoo, että kolmen 
toimielimen yhteisen sopimuksen olisi tämän vuoksi koskettava ainoastaan konferenssin 
muotoa ja järjestämistä;

1. katsoo, että nyt on sopiva aika arvioida unionia uudelleen, kun Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta ja Schumanin julistuksesta 70 vuotta ja 
kun otetaan huomioon covid-19-pandemia; katsoo, että covid-19-kriisi on lisännyt 
konferenssin kiireellistä tarvetta entisestäänkin;

2. katsoo, että covid-19-kriisi on selventänyt entisestään Euroopan unionin 
uudistamistarvetta ja samalla osoittanut, että tehokkaampaa ja vaikuttavampaa unionia 
tarvitaan kiireellisesti; katsoo tämän vuoksi, että konferenssiprosessissa olisi otettava 
huomioon EU:n nykyiset elpymisvälineet ja jo aikaansaatu solidaarisuus ja samalla 
varmistettava ekologinen kestävyys, talouskehitys, sosiaalinen edistys, turvallisuus ja 
demokratia;

3. vahvistaa 15. tammikuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan 
kaikilta osin ja kehottaa uudelleen neuvostoa ja komissiota osallistumaan 

8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
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neuvotteluihin, jotta Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista voidaan sopia 
yhteisesti ennen kesätaukoa;

4. pitää valitettavana, ettei neuvosto ole vielä hyväksynyt konferenssia koskevaa kantaa, ja 
kehottaa sen vuoksi neuvostoa ratkaisemaan erimielisyytensä ja esittämään nopeasti 
konferenssin muotoa ja järjestämistä koskevan kantansa;

5. pitää myönteisenä komission valmiutta edetä nopeasti sekä sitä, että komissio on 
hyväksynyt konferenssia koskevan kannan;

6. kehottaa neuvostoa sisällyttämään valtuutukseensa sitoumuksen mielekkääseen 
seurantaan ja mielekkääseen suoraan yhteydenpitoon kansalaisten kanssa ja pitämään 
konferenssin avoimena siten, että se voi johtaa kaikkiin mahdollisiin tuloksiin, mukaan 
lukien lainsäädäntöehdotukset, perussopimusten muuttamisen käynnistäminen jne.;

7. korostaa, että pandemiasta huolimatta konferenssin painopisteenä on oltava suora 
yhteydenpito kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja 
vaaleilla valittujen edustajien kanssa; odottaa sen vuoksi kiinnostuneena konferenssin 
käynnistämistä demokraattisemman, tehokkaamman ja selviytymiskyvyltään paremman 
unionin rakentamiseksi kaikkien EU-kansalaisten kanssa;

8. toteaa, että konferenssin käynnistämistä oli lykättävä pandemian vuoksi; panee 
kuitenkin merkille, että pandemia on korostanut joitakin unionin heikkouksia; on sen 
vuoksi päättänyt käynnistää konferenssin syksyllä 2020 niin pian kuin mahdollista;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


