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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että EU:n perussopimuksia on uusien tarpeiden ja haasteiden myötä 
muutettu monta kertaa perustavanlaatuisesti, kun taas Euratomin perustamissopimusta on 
sen 50-vuotisen historian aikana muutettu vain kerran1 muuttamatta kuitenkaan sen 
keskeisiä määräyksiä ja alkuperäistä sisältöä,

B. ottaa huomioon, että Euratomin perustamissopimuksesta ei enää olla yhtä mieltä
Euroopassa: 27 jäsenvaltiosta 11 ei ole koskaan käyttänyt ydinenergiaa tai on jopa 
lakisääteisesti kieltänyt sen käytön, Italia ei enää tuota sähköä ydinenergian avulla ja 
Belgia, Alankomaat ja Ruotsi ovat päättäneet luopua ydinenergiasta,

C. ottaa huomioon, että parlamentti pyysi jo 18. kesäkuuta 1998 antamassaan 
päätöslauselmassa, että "neuvosto Euroopan unionista tehtyä sopimusta tarkistettaessa 
sisällyttää sopimukseen energiaa koskevan luvun, jossa asianmukaisesti otetaan huomioon 
uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kestävän ja ympäristöä säästävän 
energiapolitiikan takaamiseksi Euroopassa"2,

D. ottaa huomioon, että luonnoksessaan sopimukseksi Euroopan perustuslaista Eurooppa-
valmistelukunta otti huomioon tämän yksimielisyyden puutteen ja ehdotti Euratomin 
perustamissopimuksen eriyttämistä tulevan perustuslain oikeudellisesta rakenteesta,

E. ottaa huomioon, että parlamentti kannatti Euratomin perustamissopimuksen eriyttämistä 
24. syyskuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa, jossa se vaati hallitustenvälistä
konferenssia kutsumaan koolle "perustamissopimuksen uudistamista käsittelevän 
konferenssin, jotta perustamissopimuksen lähinnä ydinenergian edistämiseen ja 
demokraattisten päätöksentekomenettelyjen puutteeseen liittyvät tarpeettomat ja 
vanhentuneet säädökset kumottaisiin"3,

F. ottaa huomioon, että Saksa, Irlanti, Itävalta, Unkari ja Ruotsi ovat liittäneet Euroopan 
perustuslaista tehtyyn sopimukseen julistuksen, jonka mukaan Euratomin 
perustamissopimuksen määräyksiä on ajantasaistettava, mitä varten olisi kutsuttava 
mahdollisimman pian koolle perustamissopimuksen uudistamista käsittelevä konferenssi,

1. toteaa, että 50 vuotta sitten Euratomin perustamissopimukseen sisällytetyt odotukset 
ydinenergian käytöstä eivät enää vastaa monenkaan jäsenvaltion odotuksia, että 
ydinenergiaa ei enää voida tunnustaa "olennaiseksi voimavaraksi, jonka avulla 
varmistetaan tuotannon kehittyminen ja uudistuminen ja voidaan edistää työtä rauhan 
hyväksi"4 ja että erityisesti tulevien sukupolvien elämää vaarantavia tekijöitä tai riskejä ei
ole voitu poistaa;

  
1 Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella, joka allekirjoitettiin Maastrichtissa 7. helmikuuta 1992.
2 EYVL C 210, 6.7.1998, s. 215, kohta 39.  
3 EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 255, kohta 14.  
4 Euratomin perustamissopimuksen johdanto-osa.
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2. pitää tuomittavana demokratiavajeena sitä, että parlamentti on lähes täysin suljettu 
Euratomia koskevan lainsäädännän ulkopuolelle, ja sitä, että parlamenttia ylipäätään 
pyydetään antamaan lausunto ainoastaan yhdestä Euratomin perustamissopimuksen 
kymmenestä luvusta;

3. viittaa toukokuussa 1999 hyväksyttyyn Amsterdamin sopimukseen, jossa taataan 
Euroopan parlamentin oikeus yhteispäätösmenettelyyn, joka yhdessä EY:n 
perustamissopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun lojaliteettiperiaatteen kanssa merkitsee 
sitä, että jäsenvaltioilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia viipymättä siitä, että 
Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat asiat käsitellään 
täysimääräisesti yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa;

4. korostaa, että Euratomin perustamissopimus on luonut "markkinat markkinoiden sisällä", 
mikä vääristää kilpailua aiheuttaen vakavia häiriöitä energia-alan sisämarkkinoille – millä 
puolestaan on seurauksia energiavarmuudelle – ja keskinäistä energiariippuvuutta 
kaikkialla Euroopassa;

5. toistaa painokkaasti vaatimuksensa hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumisesta, 
jotta Euratomin perustamissopimus voidaan tarkistaa kokonaisuudessaan ja jotta voidaan
poistaa sen vanhentuneet määräykset ja muuttaa sen säilytettävät osat nykyaikaisen ja 
kestävän energiapolitiikan mukaisiksi ja tämän jälkeen sisällyttää muutetut osat omana 
energialukunaan EY:n perustamissopimukseen;

6. katsoo, että olisi tunnustettava jokaisen jäsenvaltion mahdollisuus erota Euratomin 
perustamissopimuksesta kansainvälisten valtiosopimussääntöjen ja erityisesti 
valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 56 ja 62 artiklan perusteella 
ilman, että eroamisella on vaikutuksia maan jäsenyydelle Euroopan unionissa.
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