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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

harkintakaudesta: Euroopan unionista käydyn keskustelun arvioinnin rakenne, teemat 
ja taustaa
(2005/2146(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Nizzan sopimuksen,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan perustuslaista,

– ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista 
tehdystä sopimuksesta1,

– ottaa huomioon valtioiden ja hallitusten päämiesten julistuksen Euroopan perustuslaista
tehdyn sopimuksen ratifioinnista, joka annettiin 16.–17. kesäkuuta 2005 pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean ... antaman lausunnon Euroopan parlamentin pyynnöstä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, talous-
ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, 
oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä 
vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

A. toteaa, että Euroopan unionin 25 jäsenvaltiota allekirjoittivat sopimuksen Euroopan 
perustuslaista 29. lokakuuta 2004,

B. toteaa, että perustuslain laati Eurooppa-valmistelukunta, joka saavutti uuden tason 
avoimuudessa, moniarvoisuudessa sekä demokraattisessa legitiimiydessä,

C. toteaa, että Euroopan parlamentti kannatti perustuslakia yli kahden kolmasosan 
enemmistöllä uskoen, että se "tarjoaa Euroopan unionin tulevaa kehitystä varten vakaat ja 
pysyvät puitteet, joiden avulla unionin laajentuminen on mahdollista tulevaisuudessa, 
samalla kun se tarjoaa mekanismit tarkistaa sopimusta tarvittaessa"2,

  
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Euroopan parlamentin 12.1.2005 antama päätöslauselma, kts. edellä.
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D. toteaa, että neljätoista jäsenvaltiota, jotka edustavat unionin väestön enemmistöä, on sen 
jälkeen ratifioinut perustuslain omien perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti1, 

E. toteaa, että Ranska ja Alankomaat eivät ole 29. toukokuuta ja 1. kesäkuuta järjestämiensä 
kansanäänestysten jälkeen ratifioineet perustuslakia sillä seurauksella, että 
ratifiointiprosessi on pysähtynyt useimmissa jäljelle jäävistä yhdeksästä jäsenvaltioista,

F. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaan perustuslaki ei voi 
tulla voimaan, ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen,

G. pitää tarpeellisena sitä, että kunnioitetaan sekä perustuslain ratifioineiden että sen 
ratifioimatta jättäneiden jäsenvaltioiden ja niiden kansojen päätöstä,

H. katsoo, että ei-äänet vaikuttavat olleen pikemminkin ilmaus tyytymättömyydestä unionin 
nykytilaan kuin nimenomainen vastalause perustuslaillisille uudistuksille, mutta ei-äänet 
johtavat – paradoksaalista kyllä – nykytilanteen säilymiseen ja uudistusten estymiseen,

I. toteaa, että kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti harkintakaudesta, jonka 
aikana "kussakin maassa käydään laaja keskustelu, johon otetaan mukaan niin kansalaiset, 
kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet, kansalliset parlamentit kuin poliittiset 
puolueetkin"; toteaa hallitusten päämiesten sopineen, että he tekevät vuoden 2006 
ensimmäisellä puoliskolla yleisen arvion kansallisella tasolla käydyistä keskusteluista ja 
päättävät jatkotoimista2, 

J. toteaa hallitusten päämiesten ilmoittaneen, että ratifiointiprosessi voi jatkua, vaikkakin he 
sopivat myös siitä, että perustuslain voimaantulon alkuperäistä määräaikaa 
(1. marraskuuta 2006) pidennettäisiin,

K. toteaa, että Eurooppa-neuvosto ei kuitenkaan pystynyt määrittämään selvää keskeistä 
teemaa harkintakaudelle eikä se pystynyt määrittämään toimintatapoja, ja siltä on tämän 
jälkeen näyttänyt puuttuvan sekä poliittista tahtoa että kykyä stimuloida ja ohjata 
eurooppalaista keskustelua,

L. toteaa, että Euroopan komissio valmistelee tiedotuspolitiikkansa uudelleenkäynnistämistä 
osoittamatta kuitenkaan ratkaisevaa poliittista johtajuutta perustuslain pelastamista 
koskevassa kampanjassa,

M. toteaa, että kansalliset parlamentit ovat ilmaisseet tukensa joukolle yhteisiä 
parlamentaarisia kokouksia, joilla edistetään ja ohjataan Eurooppaa koskevaa 
vuoropuhelua ja tehdään siitä yhteenveto3,

  
1 Itävalta, Belgia, Kypros, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Slovakia, Slovenia 
ja Espanja.
2 SN 117/05, 18. kesäkuuta 2005.
3 XXXIV COSAC-kokous, 10.–11. lokakuuta 2005.
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N. katsoo, että unionilla on teoriassa käytettävissään useita vaihtoehtoja, joihin kuuluvat 
perustuslain hylkääminen, yritys jatkaa tämänhetkisen tekstin pohjalta tai tekstin 
kirjoittaminen kokonaan uudelleen; toteaa, että suurin osa Ranskan ja Hollannin 
äänestäjistä näyttää kannattavan tekstin muuttamista1, 

1. vahvistaa sitoutumisensa siihen, että unionin tulevaisuudelle löydetään mahdollisimman 
nopeasti perustuslakin pohjautuva ratkaisu, joka vahvistaa parlamentaarista demokratiaa ja 
oikeusvaltiota, takaa perusoikeudet ja tehostaa unionin toimintakapasiteettia sen sisä- ja 
ulkopuolella; pelkää, että ilman tällaista perustuslaillista ratkaisua unioni ei voi odottaa 
kansalaistensa lojaaliutta, se ei voi ylläpitää yhdentymiskehitystä eikä siitä voi tulla 
varteenotettavaa kumppania maailmanlaajuisissa kysymyksissä; 

2. muistuttaa, että poliittiset ongelmat ja institutionaaliset heikkoudet, joita perustuslailla oli 
tarkoitus käsitellä, ovat edelleen olemassa ja että ne itse asiassa pahenevat, kunnes 
saadaan aikaan hyvä ratkaisu ehdotetun perustuslain suuntaviivojen mukaisella tavalla;

3. tunnustaa, että perustuslain ratifioiminen on nyt kohdannut ylitsepääsemättömiä 
vaikeuksia;

4. hylkää ajatuksen siitä, että tietyt jäsenvaltiot, joita sitoo yhteen niiden koko tai varallisuus, 
perustaisivat ydinryhmiä; muistuttaa, että Nizzan sopimus ei mahdollista yhdentymiseen 
pyrkivien jäsenvaltioiden tehostettua yhteistyötä kaikilla politiikanaloilla; vastustaa 
ehdotuksia, joiden mukaan tietyt valtiot voisivat muodostaa koalitioita EU:n järjestelmän 
ulkopuolella; 

5. varoittaa, että perustuslain selektiiviseen täytäntöönpanoon perustuva strategia voi tuhota 
toimielinten sekä jäsenvaltioiden välisen yhteisymmärryksen pahentaen samalla 
luottamuspulaa; tukee siksi erityisesti tiettyjä demokraattisia uudistuksia, joita voitaisiin 
toteuttaa työjärjestystä tai toimielinten välistä sopimusta muuttamalla, esimerkkinä 
lainsäädäntätyön avoimuus ministerineuvostossa, eräänlaisen kansalaisaloitteen 
käyttöönotto, komitologiamenettelyn parantaminen sekä jäsenvaltioiden parlamenttien 
harjoittama entistä tarkempi EU-asioiden seuranta;

6. ehdottaa, että tämänhetkistä harkintakautta käytetään perustuslakihankkeen 
uudelleenkäynnistämiseen niin, että sen perustana on laaja julkinen keskustelu Euroopan 
yhdentymisen tulevaisuudesta; katsoo, että tällaisen eurooppalaisen vuoropuhelun tulisi 
selventää, syventää ja demokratisoida perustuslakia koskevaa yhteisymmärrystä, vastata 
kritiikkiin ja löytää ratkaisuja tapauksissa, joissa odotukset eivät ole täyttyneet;

7. pitää myönteisenä uuden keskustelun aloittamista unionin politiikan suunnasta, mutta 
painottaa, että keskustelu on käytävä perustuslakiin liittyvän kriisin voittamisen 
kontekstissa ja että poliittisten määräysten on EU:n tasolla liityttävä suoraan EU:n 
toimielinten sääntöihin, toimivaltaan ja menettelyihin sekä jäsenvaltioiden EU:lle 
siirtämään toimivaltaan;

  
1 Esimerkiksi 62 % ranskalaisista ja 65 % hollantilaisista sanoo haluavansa uudet neuvottelut sosiaaliset seikat 
entistä paremmin huomioon ottavasta tekstistä. Flash Eurobarometer 171–172.
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8. vaatii, että keskustelua käydään ja koordinoidaan koko unionissa ja että sitä jäsennellään 
yhteisten teemojen ja realististen välivaiheiden avulla noudattaen sovittua 
arviointikehystä, jonka avulla voidaan tehdä ratkaisevia poliittisia valintoja;

9. varoittaa siitä, että koordinoimaton ja kapea-alainen kansallinen keskustelu vain vahvistaa 
kansallisia stereotyyppejä ja korostaa jakautumista; toteaa, että ylhäältä päin johdettu 
keskustelu ilman poliittisia tavoitteita on epämääräistä ja tyhjää ja aiheuttaa yleistä 
kyynisyyttä;

10. ehdottaa, että järjestetään joukko Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välisiä konferensseja – parlamentaarisia foorumeita – jotta voitaisiin saada aikaan 
keskustelua ja muotoilla tarpeellisia poliittisia johtopäätöksiä vaihe vaiheelta;

11. pitää parlamentin kannalta olennaisen tärkeänä, että vältetään perustuslakihankkeen toinen 
epäonnistuminen; sitoutuu siksi ottamaan johtavan roolin unionia koskevassa 
keskustelussa etenkin julkaisemalla kaikista unionia koskevista suurista kysymyksistä 
"Eurooppa-asiakirjoja", joita voidaan käyttää yhteisenä eurooppalaisena mallina 
käsiteltäessä asioita kansallisesti ja joita tulisi käyttää parlamentaaristen foorumeiden 
neuvottelujen pohjana; 

12. ehdottaa, että ensimmäinen parlamentaarinen foorumi kutsuttaisiin koolle keväällä 2006 
ennen kesäkuussa pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jotta saataisiin kuulla 
Ranskan ja Hollannin parlamenttien kertomukset kielteisistä kansanäänestystuloksista ja 
jotta voitaisiin keskustella unionia koskevan keskustelun rakenteesta tämän 
päätöslauselman pohjalta; toteaa, että foorumin tehtävänä on tehdä kattavia suosituksia 
Eurooppa-neuvostolle siitä, miten unionin tulisi edetä selvitäkseen kriisistä;

13. ehdottaa, että unionia koskevan keskustelun aluksi arvioitaisiin sitä, miltä osin 
perustuslain mukainen alkuperäinen yhteisymmärrys toteutuu ja mitkä ovat kiistanalaisia 
kysymyksiä;

14. ehdottaa, että järjestettäisiin muita parlamentaarisia foorumeita arvioimaan neljää 
tärkeintä Euroopan tulevaisuuteen liittyvää kysymystä:

(i) mikä on unionin yhdentymisen tavoite?

(ii) millainen rooli unionilla tulisi olla maailmassa?

(ii) millainen on Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen mallin tulevaisuus 
globalisoituminen huomioon ottaen?

(iv) miten määritellään Euroopan unionin rajat?

15. uskoo, että kattava näitä peruskysymyksiä koskeva keskustelu avaa uusia näkymiä 
Euroopan yhdentymiselle ja valmistaa maaperää yhteisen politiikan uudistamiselle aloilla, 
joilla on vielä erimielisyyttä;
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16. uskoo lisäksi, että perustuslakikriisi voitetaan unionia koskevan keskustelun avulla vain, 
jos siihen osallistuvat paitsi kaikki EU:n toimielimet, myös valtioiden sekä aluetason 
parlamentit, paikallishallinto, poliittiset puolueet, työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta sekä akateeminen yhteisö; pitää tässä yhteydessä erityisen tärkeänä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean panosta;

17. pyytää jäsenvaltioita järjestämään suuren määrän Euroopan tulevaisuutta käsitteleviä 
julkisia kokouksia ja tiedotusvälineissä käytäviä keskusteluita – "kansalaisten foorumeita" 
– kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla niin, että keskustelut noudattavat 
yhdessä sovittua rakennetta ja että komissio antaa niissä apuaan; kehottaa 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita osallistumaan näihin 
keskusteluihin;

18. odottaa poliittisten puolueiden antavan enemmän näkyvyyttä eurooppalaiselle 
ulottuvuudelle sekä sisäisissä keskusteluissaan että vaalikampanjoissaan;

19. pitäisi myönteisenä tekijänä kansalaisten esittämiä vetoomuksia, jotka auttaisivat 
keskustelun puitteiden määrittämisessä;

20. kehottaa komissiota ja neuvostoa asettamaan EU:n kulttuuri- ja koulutuspolitiikan entistä 
tärkeämmälle sijalle ja toistaa talousarvioon liittyvän ehdotuksensa Prince-ohjelman 
varojen lisäämisestä;

21. ehdottaa, että harkintakauden päätelmät laaditaan vuoden 2007 jälkipuoliskolla 1 kohdan 
perusteiden mukaisella tavalla ja että tuolloin tehdään selvä päätös siitä, kaipaako 
perustuslaki parannuksia ja miten mahdolliset parannukset pitäisi toteuttaa;

22. katsoo, että jos unionia koskevan keskustelun tulos osoittaa, että perustuslain tekstiä on 
muutettava yksimielisyyteen pääsemiseksi ja ratifioinnin mahdollistamiseksi, 
neuvotteluissa tulisi pitää vuoden 2004 perustuslakia hyvänä ensimmäisenä luonnoksena
ja samalla tulisi pyrkiä säilyttämään sellaiset keskeiset uudistukset, jotka parantavat 
Euroopan unionin demokraattista hallintojärjestelmää ja jotka eivät ole osoittautuneet 
ratifiointimenettelyn aikana kiistanalaisiksi; 

23. vaatii lisäksi, että jos tekstiä päätetään muuttaa huomattavasti, tulisi määritellä mandaatti 
uudelle vuonna 2008 kokoontuvalle Eurooppa-valmistelukunnalle;

24. kehottaa Eurooppa-neuvoston jäseniä ottamaan sekä yksilöllisen että kollektiivisen 
vastuun mahdollisen perustuslakia koskevan ratkaisun voimaansaattamisesta; vaatii 
jäseniä koordinoimaan entistä tiiviimmin sekä kansallisten kampanjoiden sisältöä että 
niiden aikataulua ja todistamaan kansalaisille poliittisen tahtonsa ja keskinäisen 
solidaarisuutensa;

25. panee merkille Euroopan komission demokratian, dialogin ja debatin käsittävän 
"D-suunnitelman", mutta kehottaa komissiota paitsi esittämään tiedotusstrategiansa myös 
osoittamaan ratkaisevaa poliittista johtajuutta, jotta unioni selviäisi tämänhetkisistä 
perustuslakiin liittyvistä vaikeuksistaan;
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26. kehottaa järjestämään mahdollisesti muutetusta perustuslaista neuvoa-antavan 
kansanäänestyksen koko EU:ssa samanaikaisesti Euroopan parlamentin seuraavien 
vuonna 2009 pidettävien vaalien kanssa, jotta saataisiin selville kansalaisten kanta 
tuloksesta;

27. vaatii joka tapauksessa toteuttamaan kaikki toimet sen takaamiseksi, että mahdollinen 
perustuslaki tulee voimaan vuoden 2009 aikana;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille, alueiden komitealle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, Eurooppa-valmistelukunnan aikaisemmille jäsenille sekä liittyvien 
valtioiden ja ehdokasvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.


