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YHTEENVETO 

Eurooppalaista demokratiaa käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Manfred Weber, 
Euroopan parlamentti 

18. helmikuuta 2022 klo 14.00–16.00 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

 
Kokous järjestettiin etäkokouksena ja lähetettiin suoratoistona verkossa (ks. tallenne). Puheenjohtaja 
selitti, että tavoitteena on saattaa päätökseen keskustelut työryhmän työskentelyrakenteen kahdesta 
muusta pilarista eli unionin toimeenpanovallasta ja toissijaisuusperiaatteesta. Hän esitteli myös 
tulevaa työskentelyä koskevat suunnitelmat ja ilmoitti, että työryhmän seuraavat kokoukset pidetään 
(tarvittaessa) 11. maaliskuuta, 25. maaliskuuta ja 8. huhtikuuta. Hän muistutti aikovansa laatia 
epävirallisen asiakirjan, joka sisältää ehdotusluonnokset, joista keskustellaan ensin kansalaisten kanssa 
ja jotka esitellään sen jälkeen työryhmän muille jäsenille. Hän totesi, että ehdotusten hyväksymiseksi 
ainakin Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja kansallisten parlamenttien edustajien on 
päästävä niistä yhteisymmärrykseen ja niistä on tarvittaessa neuvoteltava konferenssin 
työskentelyrakenteiden eri tasoilla.  
  

2. Keskustelu 
 

2.1. Toimeenpanovalta 

Työryhmän jäsenet kävivät tämän jälkeen keskustelun EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön 
täytäntöönpanon eri näkökohdista. Keskustelussa mainittiin vastuuvelvollisuuden, avoimuuden ja 
uskottavuuden periaatteet, ja jäsenet viittasivat siihen, että EU:n sääntöjen täytäntöönpanon ja sen 
valvonnan odotetaan olevan yhdenmukaista. Osallistujat totesivat, että EU:n toimielinten, 
jäsenvaltioiden hallitusten sekä alue- ja paikallisviranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta 
täytäntöönpanoprosessi onnistuu. Erityisesti todettiin, että jäsenvaltioilla oli tärkeä rooli, kun taas 
komissiolla oli keskeinen rooli avun antamisessa, valvonnassa ja täytäntöönpanon valvonnassa, muun 
muassa saattamalla asiat unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kansalaisten suosituksissa 
korostettiin tiedonsaannin ja kansalaisten ja EU:n tason päätöksentekijöiden tehokkaan vuoropuhelun 
varmistamista, ja näiden katsottiin olevan olennaisen tärkeitä myös sen kannalta, miten kansalaiset 
suhtautuivat EU:n päätösten täytäntöönpanoon.  
 
Jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa EU:n toimintakyky kansalaisten suositusten 
mukaisesti. Jotkut puhujat katsoivat tämän edellyttävän, että Euroopan unionin neuvostossa siirrytään 
yksimielisyyttä edellyttävistä äänestyksistä määräenemmistöäänestyksiin. Kaksi jäsentä katsoi, että 
käyttämällä olemassa olevia mekanismeja joustavammalla ja päättäväisemmällä tavalla EU:n 
asialistalla olevien uusien kysymysten käsittelemisessä voitaisiin saavuttaa paljon. Näin kävi 
esimerkiksi silloin, kun covid-19-pandemian aikana hankittiin rokotteita tai kun hallittiin 
muuttoliikkeeseen liittyvää hybridikriisiä EU:n itärajalla. Korostettiin, että Lissabonin sopimuksessa on 
jo mekanismi, jota voitaisiin soveltaa ja joka mahdollistaisi esimerkiksi sen, että komission jäsenten 
määrä vastaisi kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden määrästä. Mahdollisuutta tarkistaa perussopimuksia 
ei kuitenkaan suljettu pois.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Jotkut puhujat mainitsivat esimerkkinä oikeusvaltioperiaatteen suojelun silloin, kun on tarpeen 
varmistaa EU:n lainsäädännön noudattaminen, ja ilmaisivat tukensa kansalaisten toiveelle vahvistaa 
EU:n toimia tältä osin. Lisäksi jotkut kehottivat komissiota soveltamaan voimassa olevaa EU:n 
talousarvioon liittyvää ehdollisuusasetusta ja ehdottivat, että seuraamusten määräämisessä 
rikkomuksista mentäisiin nykyistä asetusta pidemmälle. Lisäksi ehdotettiin muun muassa 
seurantamekanismien parantamista ja SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisten 
päätöksentekomenettelyjen tarkistamista ja kehotettiin kunnioittamaan jäsenvaltioiden 
monimuotoisuutta. Myös EU:n toiminnan uskottavuuden merkitys otettiin esille. Sitä korostettiin 
kansalaisten suosituksessa, joka koski oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen varmistamista sisäisesti, 
jotta EU voisi toimia esimerkkinä maailmanlaajuisesti. 
 
Muutamat jäsenet toivat esiin myös muita perussopimusten määräysten täytäntöönpanoon liittyviä 
kysymyksiä ja kehottivat EU:ta liittymään viipymättä Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä 
takaamaan aloiteoikeuden työmarkkinaosapuolten sopimusten osalta. Lisäksi yksittäiset jäsenet 
kehottivat vähentämään komission jäsenten määrää ja lisäämään komission vastuuvelvollisuutta 
Euroopan parlamenttia kohtaan.  
 

2.2. Toissijaisuusperiaate ja menettelyt 

Keskusteluissa käsiteltiin myös alue- ja paikallisviranomaisten roolia kansalaisten ja EU:n toimielinten 
välisen kuilun umpeen kuromisessa sekä sitä, miten EU:n menettelyjä ja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita voitaisiin kehittää edelleen sen varmistamiseksi, että päätökset tehdään 
mahdollisimman lähellä kansalaisia ja että niissä otetaan asianmukaisesti huomioon alue- ja 
paikallistason vaikutukset. 
 
Lisäksi tehtiin useita konkreettisia ehdotuksia, jotka koskivat toissijaisuus-, suhteellisuus- ja 
monitasoisen hallinnon periaatteiden edistämistä EU:ssa ja joihin kuului esimerkiksi ehdotus alueiden 
komitean roolin vahvistamisesta EU:n lainsäädännön valmistelussa, mukaan lukien alueellinen 
ulottuvuus vaikutustenarvioinneissa ja monitasoisen hallinnon periaatteen huomioon ottaminen 
toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä. Jäsenet keskustelivat myös siitä, 
miten kansalliset ja alueelliset parlamentit voitaisiin ottaa paremmin mukaan erityisesti aloilla, joilla 
alueilla on lainsäädäntövaltaa, esimerkiksi vihreän tai punaisen kortin menettelyjen avulla, jolloin 
tietty määrä parlamentteja voisi ehdottaa EU:n lainsäädäntöä tai estää sen toteutumisen. Lisäksi 
ehdotettiin, että tarkasteltaisiin uusia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisen 
yhteistyön muotoja, kuten yhteisiä täysistuntokeskusteluja EU:n talousarviosta.  
 
Esiin tuotiin myös se, että alueellisilla ja paikallisilla edustajilla on tärkeä rooli kansalaisille 
tiedottamisessa ja heidän saamisessaan mukaan EU-asioista käytäviin keskusteluihin, ja ehdotettiin, 
että heidän mahdollisuuksiaan vaihtaa kokemuksia olisi edistettävä. Muutamat jäsenet huomauttivat, 
että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti joillakin aloilla olisi parasta toteuttaa toimia EU:n tasolla, ja 
ehdottivat myös, että olisi harkittava, millä aloilla toimivalta voitaisiin siirtää jäsenvaltioilta EU:lle 
kansalaisten suositusten mukaisesti.  
 
Yhteispuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja Šuica pyysi työryhmän jäseniä tarkastelemaan 
huolellisesti kaikkia kansalaisten suosituksia ja keskustelemaan niistä klusterien pohjalta. Hän korosti, 
että kansalaisten on voitava ottaa täysi vastuu kaikista ehdotuksista ja validoida kaikki ehdotukset ja 
että on tärkeää soveltaa kaikkien työryhmien osalta yhteistä lähestymistapaa konferenssin rakenteissa 
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käsiteltyjen menetelmien mukaisesti. Toiset jäsenet totesivat myös, että kansalaisten suositusten on 
oltava prosessin ytimessä ja että työryhmissä on noudatettava horisontaalista lähestymistapaa. 
 

3. Puheenjohtajan loppupuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja muistutti syksyllä sovituista viidestä pilarista, joiden käsittely saatettiin päätökseen 
tässä kokouksessa. Hän vahvisti laativansa epävirallisen asiakirjan, joka perustuu eurooppalaisten ja 
kansallisten kansalaispaneelien suosituksiin ja jossa otetaan huomioon foorumilla esitetyt ajatukset ja 
työryhmässä käydyt keskustelut ja kartoitetaan konkreettisia ehdotusluonnoksia. Hän ilmoitti 
kuulevansa ensin kansalaisia näistä ehdotuksista ja esittävänsä ne sen jälkeen kaikille työryhmän 
jäsenille keskustelua varten. Hän pyysi myös eri tahoja nimeämään yhteyspisteet ehdotusluonnosten 
käsittelyä varten ja lupasi toteuttaa jatkotoimet täysin avoimesti. Lopuksi hän totesi, että 
ehdotusluonnosten käsittelyä jatketaan konferenssin täysistunnossa ja että johtokunta laatii 
konferenssin täysistunnon päätelmät. 
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LIITE I – 18. helmikuuta 2022 pidetyn kokouksen esityslista 
 

 

 

EUROOPPALAISTA DEMOKRATIAA KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN 
NELJÄNNEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA  

 
 

Perjantai 18. helmikuuta klo 14.00–16.00 
(etänä) 

 

 
1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajien alustus suosituksista, jotka liittyvät 

eurooppalaiseen demokratiaan, sekä keskustelu  

 

3. Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista 

 

4. Keskustelu eurooppalaisesta demokratiasta 

4.1 Toimeenpanovalta 

4.2 Toissijaisuusperiaate ja menettelyt 

 

5. Muut asiat 

 

 

6. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
 
  
  

 
  

  
  



 

5 
 

LIITE II – Luettelo eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän jäsenistä 
 

Manfred WEBER (Euroopan parlamentti)  

   

Etunimi Sukunimi Organisaatio 

      

Chiara ALICANDRO Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Michalakis ASIMAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  BALCZÓ Kansalliset parlamentit 

Olga BAUM Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Matouš BĚLOHLÁVEK Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Brando BENIFEI Euroopan parlamentti 

Mara BIZZOTTO Euroopan parlamentti 

Damian BOESELAGER Euroopan parlamentti 

Ioannis  BOURNOUS Kansalliset parlamentit 

Nicolai BOYSEN Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Martina BRAMBILLA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Gari  CAPPELLI Kansalliset parlamentit 

Vasco CORDEIRO Alueiden komitea 

Annemieke DE CLERCK Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Bruno  DIAS Kansalliset parlamentit 

Gašper  DOVŽAN Neuvosto 

Aleksandra  DULKIEWICZ Paikallinen/alueellinen edustaja 

Pascal DURAND Euroopan parlamentti 

Anna ECHTERHOFF Kansalaisyhteiskunta 

Sandro GOZI Euroopan parlamentti 

Eva Kjer  HANSEN Kansalliset parlamentit 

Pablo  HISPÁN Kansalliset parlamentit 

Pat Kelly Neuvosto 

Antonia KIEPER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Wepke KINGMA Neuvosto 

Tomáš KOZÁK Neuvosto 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopan parlamentti 

Reinhold  LOPATKA Kansalliset parlamentit 

Esther LYNCH Työmarkkinaosapuolet 

Evangelos MEIMARAKIS Euroopan parlamentti 

Aleksandar MILISOV Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Kansalliset parlamentit 

Dorien NIJS Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Anti  POOLAMETS Kansalliset parlamentit 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS Neuvosto 

Paulo RANGEL Euroopan parlamentti 
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Ariane  RODERT Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Hans  ROTHENBERG Kansalliset parlamentit 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Euroopan parlamentti 

Hermano  SANCHES RUIVO Paikallinen/alueellinen edustaja 

Axel  SCHÄFER Kansalliset parlamentit 

Kaspar SCHULTZ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Pedro SILVA PEREIRA Euroopan parlamentti 

Sven SIMON Euroopan parlamentti 

Lucie  STUDNICNA Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Dubravka SUICA Euroopan komissio 

Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Apostolos TZITZIKOSTAS Alueiden komitea 

Bastiaan  VAN APELDOORN Kansalliset parlamentit 

Andris VĪTOLS Neuvosto 

 


