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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseensä:

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointiprosessi 

1. vastustaa uuden perussopimuksen määräysten hyväksymistä kokonaisuudessaan tai 
osittain ennen perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointia ottaen huomioon, että 
sopimuksen tavoitteet ovat perustuslainomaisia ja että tämä voitaisiin käsittää yritykseksi 
sivuuttaa kansalaisten toiveet niissä maissa, jotka eivät vielä ole ratifioineet perustuslaista 
tehtyä sopimusta;

2. katsoo, ettei myöskään ole mahdollista yrittää neuvotella perustuslakisopimuksesta 
uudelleen, sillä nykyinen sopimus on kaikkein tasapuolisin ratkaisu, joka pystyttiin 
saavuttamaan sekä Eurooppa-valmistelukunnan että sitä seuranneen hallitustenvälisen 
konferenssin neuvotteluissa, ja yli puolet jäsenvaltioista on jo ratifioinut sopimuksen; 

3. pahoittelee ratifiointiprosessin epäonnistumista kahdessa jäsenvaltiossa; on kuitenkin
samaa mieltä siitä, että ratifiointiprosessia on jatkettava kunkin jäsenvaltion päättämän 
aikataulun mukaisesti ja että perustuslaista tehtyä sopimusta voidaan soveltaa 
kokonaisuudessaan vain jos ja kun ratifiointi saadaan päätökseen uuden perussopimuksen 
määräysten mukaisesti; suosittaa, että otetaan käyttöön harkinta-aika, sillä ongelmiin, 
jotka oletettavasti johtivat ratifioinnin epäonnistumiseen kahdessa jäsenvaltiossa, on 
vastattava viipymättä ja tällä hetkellä kansalaisten odotusten ja Euroopan 
yhdentymisprosessin välillä oleva kuilu on poistettava, jotta Euroopan 
perustuslakiprosessissa päästään eteenpäin;

4. ehdottaa, että Euroopan parlamentti käynnistää viipymättä ja samanaikaisesti 
harkintaprosessin kanssa European Citizens First -aloitteen, jonka tarkoituksena on 
käsitellä tehokkaammin unionin kansalaisten nykyisiä EU:ta koskevia huolenaiheita ja 
toiveita, ja myös koordinoi sitä; katsoo, että tällainen aloite antaisi toimielimille 
tilaisuuden edistää myönteistä näkökantaa Euroopan tasolla unionissa käytävässä 
keskustelussa vallinneiden kansallismielisten näkökantojen välttämiseksi; korostaa, että 
tällainen laaja-alainen aloite voidaan käynnistää ja on käynnistettävä ainoastaan poliittista 
yhteisymmärrystä vaativien nykyisten perussopimusten pohjalta;

5. suosittelee, että aloite käsittäisi muun muassa seuraavat toimet:

a) Euroopan parlamentissa unionin eri politiikkojen suuntaviivoista aina vuoden alussa
järjestettävä yleinen keskustelutilaisuus, johon osallistuvat kaikki hallitusten 
päämiehet tai heidän edustajansa sekä Euroopan komission jäsenet,

b) kansallisissa parlamenteissa järjestettävät kattavat keskustelutilaisuudet sellaisista 
unionin aloitteista, jotka erityisesti koskevat unionin kansalaisia, kuten kansalaisten
turvallisuus, johon liittyy terrorismin torjunta, sekä laajentuminen, siirtolaisuus, 
sosiaalinen malli jne.; tilaisuudet olisi hyvä keskittää erityiselle Eurooppa-
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keskusteluille varatulle päivälle, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
samanaikaisesti kussakin kansallisessa parlamentissa,

c) unionin toimijoiden kuten Euroopan parlamentin jäsenten ja komission jäsenten sekä 
unionin toimielinten korkeiden virkamiesten merkittävämpi osallistuminen 
kansallisiin/alueellisiin keskusteluihin, jotta voidaan paremmin selvittää Euroopan 
unionin tehtäviä ja toimintaa sekä saada palautetta siitä, mihin tulisi vielä pyrkiä,

d) unionin ja jäsenvaltioiden kansalaisille tarkoitettujen keskustelufoorumien luominen 
jokapäiväistä elämää unionissa koskevista näkökohdista keskustelua varten,

e) merkittävää lainsäädäntöä edeltävän arvioinnin luominen; arvioinnissa selvitettäisiin 
lainsäädännön tai päätösten odotettuja vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen 
elämään sekä sitä, miten kyseisessä lainsäädännössä otetaan huomioon kansalaisten 
huolenaiheet ja toiveet,

f) eurooppalaisen kansalais- ja demokratiafoorumin sekä sen kehittämisessä tarvittavan 
lainsäädäntöpaketin luominen Euroopan unionin perusoikeuskirjan perusteella,

g) eurooppalaisen päätöksentekoprosessin demokratian ja avoimuuden välitön 
tehostaminen siten, että edistetään perustuslain aloitetta unionia käsittelevien 
kansanäänestysten järjestämisestä, institutionalisoidaan vetoomusoikeus, tehdään 
ministerineuvoston neuvotteluista ja äänestyksistä julkisia sekä toteutetaan 
kansallisten parlamenttien toissijaisuusperiaatteeseen liittyviä etuja ajava 
varoitusjärjestelmä;

6. muistuttaa, että on välttämätöntä tuoda Euroopan yhdentymisprosessia lähemmäs nuoria, 
ja ehdottaa sen vuoksi, että kaikkiin EU:n oppilaitoksiin luodaan pakolliseksi oppiaineeksi 
Euroopan historia ja EU:n toimielinten toiminta;

7. katsoo, että Brysselissä 16.–17. kesäkuuta 2005 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa päätetty perustuslakisopimusta koskeva harkinta-aika tarjoaa hyvän 
tilaisuuden tarkastella uudelleen kunkin toimielimen tehtävää sekä koko unionin ulkoisen 
toiminnan että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla; katsoo, että 
merkittäviä johdonmukaisuuteen, näkyvyyteen, avoimuuteen ja tehokkuuteen liittyviä 
parannuksia voidaan tehdä viipymättä nykyisten perussopimusten pohjalta joillakin aloilla, 
joilla on todellista eurooppalaista lisäarvoa;

8. muistuttaa tässä yhteydessä, että edellisen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kaikissa 
jäsenvaltioissa kannatetaan yleisesti (lähes 69 prosenttia) unionin keskeisempää asemaa 
ulkosuhteissa ja ettei uuden perustuslain kyseisestä alasta annettuja määräyksiä ole 
asetettu kyseenalaisiksi ratifiointiprosessin aikana; korostaa tästä johtuen, että YUTP:lla 
voisi myös olla merkittävä asema unioniin liittyvien tavoitteiden vahvistamiseksi yleisessä 
mielipiteessä ja perustuslakisopimuksen olennaisten osien etujen osoittamisessa;

9. tässä mielessä pahoittelee joidenkin jäsenvaltioiden asennetta, jotka huolimatta siitä, että 
Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt perustuslain, ovat käyttäneet veto-oikeuttaan tärkeissä 
ulkosuhteisiin liittyvissä asioissa kansallisista syistä; kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita 
toimimaan rakentavasti perustuslain hengessä;
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10. tähdentää, että neuvoston korkean edustajan/pääsihteerin nimittäminen on lisännyt EU:n 
näkyvyyttä maailmanlaajuisesti, mutta katsoo, että EU:n ulkoisen toiminnan tehokkuutta 
ei ole vastaavasti lisätty;

11. ehdottaa näin ollen, että harkinta-aikana etusijalle asetettaisiin muutamia aloja, jotka 
kytkeytyvät tiiviimmin Euroopan kansalaisten toiveisiin ja huolenaiheisiin sekä heidän 
odotuksiinsa unionin roolista kansainvälisissä kysymyksissä, joita ovat muun muassa
Euroopan naapuruuspolitiikka, ihmisten turvallisuus ja terrorismin torjunta,
siirtolaisvirtojen hallinta, mukaan luettuna laittoman maahanmuuton torjunta, sekä 
unionin toimet köyhyyden vähentämiseksi sekä taloudellisen ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi globaalistuneessa maailmassa;

12. kehottaa komissiota tässä yhteydessä esittämään pikaisesti näitä painopistealoja koskevia 
ehdotuksia ja hyödyntämään kokonaisvaltaisesti tehokkaammin nykyisten 
perussopimusten ensimmäiseen pilariin kuuluvia politiikan, kaupan, talouden ja 
rahoituksen välineitä ja siten toteuttamaan yhteisön toimivaltuuksien mukaisesti 
merkittävää "pehmeää vallankäyttöä", joka on unionin tavoitteiden mukaista 
kansainvälisissä kysymyksissä;

13. kehottaa komissiota tässä yhteydessä suunnittelemaan paljon yhtenäisemmän ja 
aktiivisemman toimintamallin yhteisön ulkoisten toimien alalla sekä hyödyntämään 
tehokkaammin nykyisten perussopimusten toisen pilarin mukaista tärkeää asemaansa 
esimerkiksi käyttämällä määrätietoisemmin aloiteoikeuttaan YUTP:n alalla sekä 
kiinnittämään huomiota erityiskysymyksiin, joihin puuttumista yleinen mielipide 
Euroopassa selvästi toivoo;

14. korostaa, että sekä ensimmäiseen että toiseen pilariin kuuluvissa toimissa voitaisiin 
saavuttaa lisää mahdollisuuksia käymällä poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden ja 
alueiden kanssa, toimimalla aktiivisemmin kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 
hyödyntämällä joustavammin ja dynaamisemmin komission edustustoverkkoa, joka 
muodostaa epäilemättä maailman tehokkaimman ja asiantuntevimman ulkoasiainhallinnon;

15. muistuttaa tässä yhteydessä, että vaikka parlamentaarinen diplomatia ei olekaan 
vakiintuneen hallitustenvälisen diplomatian vaihtoehto, sillä voi olla huomattavasti 
tärkeämpi täydentävä tehtävä unionin ja kolmansien maiden sekä alueiden välisissä 
suhteissa; korostaa siten valmiuttaan käyttää yli 30 pysyvän valtuuskunnan verkostoaan, 
lukuisia tilapäisiä valtuuskuntiaan ja parlamenttien välisiä kokouksia niin unionin 
ulkoisten toimien kuin sen YUTP:n lujittamiseen;

16. katsoo, että unionin toimielinten ja ulkoasioista vastaavien yksiköiden yhteistoiminnan 
johdonmukaisuutta voidaan lisätä monilla uusilla käytännön järjestelyillä nykyistä 
päätöksentekoprosessia muuttamatta:

a) jakamalla varauksetta muun muassa unionin ja sen toimielinten sekä jäsenvaltioiden 
yksiköiden, valtuuskuntien, erityisedustajien ja suurlähetystöjen keräämää tietoa sekä 
niiden laatimia kertomuksia ja analyyseja;

b) pitämällä säännöllisesti ulkosuhteista vastaavan komission jäsenten ryhmän, 
neuvoston korkean edustajan/pääsihteerin ja Euroopan parlamentin ulkoasioista 
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vastaavien valiokuntien valtuuskuntien yhteisiä kokouksia strategisten 
painopistealojen ymmärrettävyyden ja koordinoinnin parantamiseksi;

c) pitämällä säännöllisesti neuvoston työryhmien ja Coreperin sekä komission ja 
Euroopan parlamentin esittelijöiden yhteisiä kokouksia, jotta kyseiset ryhmät 
pystyisivät perehtymään paremmin toistensa ajankohtaisiin näkemyksiin;

d) parantamalla unionin kolmen toimielimen ulkoisen toiminnan pääosastojen välistä
yhteistyötä edistämällä säännöllisiä työkokouksia sekä korkean tason (pääjohtajat ja 
johtajat) ja keskiportaan (yksiköiden päälliköt ja virkamiehet) edustajien vaihtoa, 
mukaan lukien ulkoasioista vastaavien Euroopan unionin virkamiesten kierto- ja 
vaihtojärjestelmä;

e) tehostamalla 127 lähetystön ja edustuston yhteistoimintaa muiden EU-toimielinten ja 
edustustojen sekä jäsenvaltioiden ulkoministeriöiden ja suurlähetystöjen, 
eurooppalaisen liike-elämän ja unionin kansalaisten kanssa järjestämällä säännöllistä 
kanssakäymistä ja tapaamisia, antamalla käytännön apua sekä järjestämällä 
jäsenvaltioiden diplomaattikunnan ja asianomaisten toimielinten virkamiesten välisiä 
vastavuoroisia vaihtoja;

17. kehottaa jatkamaan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) kehittämistä 
käytännönläheisesti Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston tekemien päätösten 
pohjalta, kuten on tehty vuonna 1998 annetusta Saint-Malon julistuksesta lähtien; on 
samaa mieltä siitä, että kyseiset päätökset kuuluvat jo nykyisten perussopimusten 
soveltamisalaan (erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan 2 kohta ja 
26 artikla, joiden mukaan puheenjohtajavaltio ja korkea edustaja vastaavat neuvoston 
13 artiklan 3 kohdan nojalla tekemien päätösten täytäntöönpanosta) ja että ne voidaan näin 
ollen panna täytäntöön ennen perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantuloa – ja 
tarvittaessa myös ilman sitä – sillä edellytyksellä, että varmistetaan tarvittava avoimuus ja 
vastuullisuus;

18. ehdottaa Euroopan unionin satelliittikeskuksen (EUSC) merkittävää vahvistamista sekä 
henkilöstön että budjetin kannalta, jotta voidaan paremmin saavuttaa keskuksen 
päätavoitteena olevan yleisen turvallisuuden valvonnan tavoitteet ja tukea Petersberg-
tyyppisiä operaatioita, sopimuksia, asesulkua ja merten valvontaa sekä 
ympäristövalvontaa (mukaan lukien sekä luonnonkatastrofit että ihmisen aikaansaamat 
katastrofit); 

19. on vakuuttunut erityisesti siitä, että kaikkien Euroopan puolustusviraston toteuttamien 
toimien demokraattinen vastuu ja avoimuus on varmistettava kiireellisesti riippumatta 
uuden perussopimuksen voimaantulosta; on lisäksi vakuuttunut siitä, että Euroopan 
siviilirauhanturvajoukot voidaan nyt perustaa Euroopan parlamentin useiden aiempien 
päätöslauselmien mukaisesti;

20. kehottaa sekä neuvostoa että jäsenvaltioita tehostamaan ETPP:n tosiasiallista 
parlamentaarista valvontaa kansallisella tasolla lisäämällä kansallisten parlamenttien 
toimivaltaa ETPP:n operaatioiden hyväksymismenettelyssä ja unionin tasolla antamalla 
Euroopan parlamentille merkittävämmän asema koko YUTP:n talousarvion valvonnassa 
tarkistamalla vuoden 1999 toimielinten välistä sopimusta;
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21. pyytää uudelleen neuvostoa paitsi pitämään parlamentin ajan tasalla myös kuulemaan sitä 
YUTP:aa/ETPP:aa koskevista tärkeimmistä näkökohdista ja valinnoista ja ottamaan sen 
mukaan niihin;

Ulkoisen toiminnan yksikön perustamisen valmistelu

22. korostaa, että uuden EU:n ulkoministerin viran ja ulkoisen toiminnan yksikön 
perustamisen (esimerkiksi toimielinten välisellä sopimuksella) on oltava johdonmukaista 
ratifiointiprosessin etenemisen kanssa ja sitä on valvottava parlamentaarisesti;

23. kehottaa noudattamaan perustuslaista tehdyn sopimuksen määräyksiä edistämällä 
määrätietoisesti uuden yksikön valmistelutoimia, vaikka se perustetaankin varsinaisesti 
vasta perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnin jälkeen.
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