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Tutkin pro gradu -tutkielmassani Euroopan unionin demokratisoimista normatiivisten
demokratiateorioiden näkökulmasta. Työn lähtökohtana on demokratiakäsitys, jonka
mukaan demokratialla on sekä rakenteellinen että sosio-psykologinen ulottuvuus.
Rakenteellinen ulottuvuus sisältää instituutiot, jotka välittävät kansalaisten
preferenssejä päätöksentekoprosessiin. Näiden instituutioiden tulee toteuttaa poliittista
tasa-arvoa, vastuullisuutta sekä responsiivisuutta. Demokratian sosio-psykologinen
ulottuvuus tarkoittaa kansalaisten yhteisöllisyyttä, joka on edellytys siihen, että
rakenteet koetaan legitiimeiksi. Ulottuvuudet voivat toteutua eri tavoin, mutta
molemmat ovat demokratialle välttämättömiä.
Euroopan unionissa on puutteita kummassakin ulottuvuudessa. Unionin
demokratisoimisprosessille tämä aiheuttaa dilemman, sillä poliittiset toimijat eivät pysty
vaikuttamaan sosio-psykologisiin prosesseihin suoraan. Usein rakenteellisten
uudistusten yksi tavoite on kuitenkin vaikuttaa välillisesti myös ihmisten tietoisuuteen.
Näin oli myös vuosina 2002–2003 EU:n perustuslain luonnostelleen Eurooppa-
valmistelukunnan tapauksessa. Sen osallistujien käsitykset unionin
demokratisoimisesta ovat tämän tutkielman kohteena. Tutkin niin sanotun
tulevaisuuskonventin kirjallista keskustelua sisällönanalyysilla selvittääkseni, millä
rakenteellisilla keinoilla kirjoittajat haluavat vaikuttaa demokratian sosio-psykologiseen
ulottuvuuteen.
Suurin osa konventin osallistujista ei pidä tarpeellisena tai mahdollisena, että unioniin
kehittyy eurooppalaista yhteisöllisyyttä. EU:n demokratian sosio-psykologiseksi
ulottuvuudeksi katsotaan riittävän kansalaisten rationaalinen hyväksyntä, joka perustuu
heidän arvioonsa järjestelmän rakenteista. Tämän käsityksen lähtökohtana on siis
hyvin rationaalinen ihmiskuva.
Suuria eroja on sen sijaan kysymyksessä, mihin tämä rationaalinen hyväksyntä
perustuu. Ei ole olemassa yhteisymmärrystä siitä, missä määrin EU:n sosio-
psykologinen ulottuvuus voi olla suora suhde tämän ja kansalaisten välillä, ja missä
määrin kansalaisten hyväksyntä riippuu jäsenvaltioiden omasta, unioniin viedystä
legitimiteetistä. Legitimiteetin viennillä tarkoitan sitä, että unionia pidetään legitiiminä
sen perusteella, että oman valtion poliittiset toimijat pystyvät vaikuttamaan sen
prosesseihin. Yhteisymmärryksen puute legitimiteetin perusteista johtaa siihen, ettei
ole yhteistä käsitystä unionin poliittisen tasa-arvon jaosta yhtäältä jäsenmaiden ja
toisaalta kansalaisten välillä. Tämä taas näyttää sen, että kysymys unionin
olemuksesta on edelleen ratkaisematon. Ilman yhteistä käsitystä tästä kaikkein
perustavimmasta asiasta ei kuitenkaan ole mahdollista kehittää unionille kestävää
demokratiamallia. Tämän lisäksi on hyvin kyseenalaista, onko kestävä demokratia
ilman yhteisöllisyyttä mahdollista.
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1. Johdanto1

Sekä politiikassa että alan kirjallisuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että

Euroopan unioni tarvitsee nykyistä enemmän demokraattista legitimiteettiä. Tämä

toteamus perustuu demokratiateorioiden normatiiviseen vaatimukseen, että poliittisen

vallan suvereenin pitää olla kansa. Vaatimuksen toteuttamiseen ei kuitenkaan ole

olemassa selvää ratkaisua.

Epäselvyys ja erot näkemyksissä johtuvat siitä, että käsillä oleva tilanne ja

keskeiset käsitteet tulkitaan hyvin eri tavoin. Poliittisen järjestelmän demokratisoiminen

edellyttää perustuvanlaatuisten kysymysten ratkaisemista niin, että uudistusten

pohjana on yhteisymmärrys näiden lähtökohdista ja tavoitteista. Vain yhteinen

kehysehtojen määritelmä mahdollistaa sen, että voidaan sopia konkreettisista

toimenpiteistä. Tällä hetkellä ovat kuitenkin juuri kaikkein perustavanlaatuisimmat

kysymykset auki. Tilannetta vaikeuttaa lisäksi se, että toimintaympäristö on varsin

epävarma. Ainakin kolme keskeistä epäselvää asiaa saa aikaan sen, ettei

demokratiakysymykseen ole olemassa ilmeistä ratkaisua:

Ensimmäiseksi on olemassa huomattavan erilaisia käsityksiä EU:n olemuksesta,

tarkoituksesta ja päämääristä. Kun kysytään, minkälainen demokratia EU:ssa voi tai

pitäisi olla, riippuu vastaus oleellisesti siitä, minkälaiseksi unionin luonne ylipäänsä

hahmotetaan ja miten sitä halutaan kehittää eteenpäin. Unioni nähdään mm.

talousliittona, valtioiden liittona tai kehittyvänä liittovaltiona. Jokaiseen näistä malleista

liittyy erilaisia demokraattisia rakenteita, jotka eivät välttämättä ole sovitettavissa

yhteen. Lisäksi epäselvyys EU:n tarkoituksesta tuo mukanaan sen, että

keskusteltaessa rakenteellisista uudistuksista kyse ei ole vain instituutioista vaan aina

myös politiikan sisällöistä, mikä monimutkaistaa asioita entisestään.

Demokratisointiprosessissa pitää sopia myös siitä, minkälaisessa rakenteellisessa

asetelmassa päätetään mistäkin asioista.

Unionin olemuksen ratkaisemattomuus johtuu toisesta selvittämättömästä

peruskysymyksestä, joka koskee kansalaisten suhtautumista. Vaikka eurooppalaisten

asenteita ja toivomuksia unionia kohtaan tutkitaan säännöllisesti Eurobarometrin

kyselyillä, ovat heidän vastauksensa sen verran ristiriitaisia, ettei niistä voi vetää

yksiselitteisiä johtopäätöksiä EU:n kehittämiseen. Kansalaiset suhtautuvat esimerkiksi

yleensä epämääräisen myönteisesti Euroopan yhdentymiseen ja ilmoittavat toivovansa

lisää yhteistyötä jopa sellaisilla alueilla kuten sosiaalipolitiikassa. Samalla he kuitenkin

1 Kiitän lämpimästi Satu Ryynästä ja Sari Hagemeieria tekstin oikolukemisesta. Ilman heidän
apuaan en olisi voinut jättää pro gradu -tutkielmaani suomeksi.
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kritisoivat, että unionista tulee liian paljon ja liian yksityiskohtaisia säädöksiä ja että

heidän ääntään ei kuulla tarpeeksi. Kyseenalaista on myös, kuinka syvän

yhdentymisen kansalaiset ovat valmiita hyväksymään ja minkälainen suhde valtioiden

ja kansalaisten edustuksen välillä saa heidän tukensa. Kun haetaan ratkaisuja unionin

demokratisoimiseen, niitä ei siis voida perustella varmalla tiedolla siitä, minkälaisen

Euroopan kansalaiset haluaisivat. Tämä on varsin hankala lähtöasettelu, sillä

kansalaisillahan on demokratiassa ratkaiseva rooli.

Sen lisäksi, että demokratisoimisen lähtökohdat ja tavoitteet ovat selvittämättä, ovat

myös toimenpiteiden seuraukset tulevaisuudessa epävarmoja, mikä johtuu tilanteen

historiallisesta ainutlaatuisuudesta. Tähän saakka demokratiaa on toteutettu antiikin ja

keskiajan kaupunkivaltioissa sekä moderneissa kansallisvaltioissa, joskin hyvin eri

tavoin. Siirtyminen yhdestä toiseen vaati instituutioiden radikaalia muutosta suorasta

demokratiasta edustukselliseen2. EU:n demokratisoiminen tuskin onnistuu myöskään

yksinkertaisesti siirtämällä valtioiden tunnettuja elimiä unionin tasolle. Dahl vertaakin

muutosta kansallisesta poikkikansalliseen demokratiaan kaupungeista valtioihin

siirtymiseen. (1989: 320 ja 1994: 26–27.) Koska tälle transformaatiolle ei ole olemassa

mitään mallia, ei tiedetä, miten demokratiaa tulisi mukauttaa jotta tämä toimisi unionin

tasolla toivotulla tavalla. Lisäksi poliittiset rakenteet luodaan mahdollisimman pitkälle

ajalle, joten niiden suunnittelijat eivät tiedä, minkälaisissa tulevaisuuden olosuhteissa

niiden tulee voida toimia. Jokainen uudistus on siis välttämättömästi kokeilu, jonka

tulos on ainakin jossain määrin epävarma.

Tämän työn lähtökohtana on demokratiakäsitys, joka rakentuu käsitteellisiin

kriteereihin. Näiden pitää täyttyä kaikissa demokraattisissa järjestelmissä, mutta ne

ovat riippumattomia konkreettisista rakenteellisista ratkaisuista. Tämä mahdollistaa

sekä uudenlaisten järjestelmien että eroavien näkemysten käsittelyä.

Demokratiakäsitykseni pohjana on se, että kansalaisten kokemukset ovat olennainen

osa demokratiaa. Demokraattisella legitimiteetillä on kaksi ulottuvuutta: rakenteellinen

ja sosio-psykologinen.

Demokratian rakenteellinen legitimiteetti perustuu siihen, että instituutioissa

toteutuvat kansalaisten poliittinen tasa-arvo, päätöksentekijöiden vastuuvelvollisuus ja

2 Manin korostaa, että edustuksellisen demokratian luojat eivät käsittäneet sitä kansanvaltana,
vaan nimenomaan tätä parempana ja oleellisesti erilaisena järjestelmänä. (1997: 1–4.) Kuten
myös Dahl (esim. 1994: 26) hän kuitenkin lähtee siitä, että demokraattisen idean keskeiset
elementit kuten kansalaisten tasa-arvo ja kansanvalta yhdistävät molemmat järjestelmät (Manin
1997: 4). Omaksun tämän kannan, jonka mukaan demokratiassa on kysymys tällaisista
käsitteellisistä periaatteista, jotka voivat toteutua erilaisissa instituutioissa (ks. kpl. 2.). Lisäksi
otan lähtökohdaksi sen, miten nykyisin käsitämme demokratiaa enkä puutu kysymykseen,
pitäisikö antiikin ateenalainen meidän valtioitamme demokraattisina. En käsittele suoraa
demokratiaa, koska se ei ole EU:n puitteissa toteutettavaa.
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responsiivisuus. Nämä ovat demokratian toimivuuden välttämättömiä ehtoja, jotka

takaavat sen, että kansalaisten preferenssit välittyvät päätöksentekoprosesseihin.

Yksin ne eivät kuitenkaan riitä tekemään järjestelmästä kokonaisuudessa legitiimiä.

Koska demokratia on ratkaisevilta osin enemmistöhallinta, on se riippuvainen siitä, että

kansalaiset hyväksyvät päätökset silloinkin, kun he ovat niistä eri mieltä. Tämä

hyväksyntä perustuu demokratian sosio-psykologiselle ulottuvuudelle.

Järjestelmän sosio-psykologinen legitimiteetti pohjautuu tarkoituksellisuuden

tunteeseen eli siihen, että järjestelmä koetaan merkitykselliseksi ja se hyväksytään

periaatteellisesti yksittäisistä päätöksestä riippumatta. Tämä taas edellyttää tietynlaista

yhteenkuuluvuudentunnetta kansalaisten keskuudessa. Vain kansalaisten

yhteisöllisyys mahdollistaa sen, että enemmistöpäätökset koetaan legitiimiksi

kollektiiviseksi itsemääräämiseksi ja että muiden kansalaisten vaikuttaminen itseä

koskeviin asioihin hyväksytään. Toisin sanoen poliksen legitimiteetti on edellytys

demokraattisten rakenteiden legitimiteetille ja demokratian toimivuudelle.

Kirjallisuudessa demokratian sosio-psykologista ulottuvuutta on käsitelty lähinnä

kysymyksenä Euroopan unionin demoksesta. On erittäin laajasti keskusteltu siitä,

missä määrin unionilla on, voi olla tai tarvitsee olla jäsenmaiden demosten lisäksi myös

(kehittyvä) oma kansalaisidentiteetti, mihin sellainen voisi perustua, miten vahva sen

pitäisi olla ja miten se voisi kehittyä. Yksi keskeisimpiä kiistanalaisia kohtia on, voiko

eurooppalainen demos kehittyä endogeenisesti eli rakenteellisen demokratisoimisen

seurauksena tai innoittamana, vai onko demoksen eksogeeninen kehitys

demokratisoimisen edellytys.

On kuitenkin olemassa yhteinen käsitys siitä, että demoksen kehitys on

kansalaisten tietoisuudessa tapahtuva prosessi. Se ei synny automaattisesti, ja sitä voi

ohjata vain hyvin rajoitetusti, jos ollenkaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtäältä demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus on

otettava huomioon kun halutaan tehdä EU:sta demokraattisempi, mutta toisaalta siihen

on erittäin vaikeaa vaikuttaa. Kansalaisten tuntemuksia ei voida muuttaa suoraan.

Ainoa politiikan käsillä oleva keino on pyrkiä vaikuttamaan rakenteellisin uudistuksin

välillisesti kansalaisten asenteisiin. Paitsi, että tällaisten hankkeiden toimivuus on jo

sinänsä kiistanalaista, on myös melko ennustamatonta, miten toivottu muutos ihmisten

tietoisuudessa voitaisiin saada aikaan. Edellä esitettyjen epävarmuustekijöiden lisäksi

unionin demokratisoimisprosessia leimaa siis vielä epävarmuus siitä, miten tietynlainen

rakenteellinen uudistus vaikuttaa demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen.
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Tällainen oli unionin perustuslain luonnostelleen Eurooppa-valmistelukunnan (niin

sanotun Euroopan tulevaisuuskonventin) työn lähtökohta. Konventti perustettiin

helmikuussa 2002 Eurooppa-neuvoston päätöksestä, joka antoi sille kaksi keskeistä

tavoitetta: unionista tulisi kehittää vahvempi maailmanpolitiikan toimija ja sen täytyisi

saada enemmän hyväksyntää kansalaisiltaan. Eurooppa-neuvoston Laekenin

julistuksessa jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiehet toteavat, että kansalaiset

vaativat EU:lta ennen kaikkea enemmän demokratiaa ja läpinäkyvyyttä. He päättelevät,

että kansalaiset hyväksyisivät unionin paremmin ja luottaisivat siihen enemmän, jos

sen rakenteita demokratisoitaisiin. (Eurooppa-neuvosto 2001.) Ideana on siis, että

nostamalla demokratian rakenteellista legitimiteettiä voidaan kasvattaa myös sen

sosio-psykologista legitimiteettiä, joten unionista tulisi kokonaisuudessaan

demokraattisempi. Samanlainen näkemys oli myös useimmilla konventin jäsenillä ja

valmistelukunnan keskustelussa vedottiin paljon Laekenin mandaattiin.

Konventin työolosuhteita leimasivat edellä esitetyt selvittämättömät

peruskysymykset prosessin lähtökohdista ja tavoitteista sekä epävarmuus

rakenteellisten uudistusten pitkäaikaisesta toimimisesta ja niiden vaikutuksista

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Kun on mahdotonta tietää, minkälaisia

vaikutuksia jollain päätöksellä voi olla, käytetään ohjenuorana yleisesti päteviä

käsityksiä siitä, mikä on hyvä ja oikein. (Jachtenfuchs 1999: 78–80.) Euroopan unionin

tapauksessa nämä yleiset käsitykset käsittävät yhtäältä erilaisia näkemyksiä

demokratiasta ja kansalaisten toimijuudesta yleensä ja toisaalta Euroopan unionin

olemuksesta ja kansalaisista. Näiden käsitysten pohjalla konventin jäsenet muodostivat

normatiivisia näkemyksiä siitä, mitä demokratian tulisi Euroopan unionissa tarkoittaa.

Näitä näkemyksiä tutkin tässä työssä. Koska kyseessä ovat nimenomaan normatiiviset

käsitykset, jotka perustuvat erilaisiin asenteisiin ja todellisuuden tulkintoihin, en

käsittele niitä todellisuuden kuvauksina vaan subjektiivisina mielipiteinä.

Tutkin tulevaisuuskonventin jäsenten demokratiaa käsitteleviä kirjallisia esityksiä ja

kirjallisesti saattavissa olevia puheita sisällön analyysilla. Tarkoituksenani on selvittää,

miten kirjoittajat suhtautuvat demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen ja millä

tavalla he näkevät voivansa vaikuttaa kansalaisten asenteisiin EU:ta kohtaan

uudistamalla unionin rakenteita. Katson ensin, minkälaisia rakenteellisia ratkaisuja

unionin demokratisoimiseksi ehdotetaan, ja tutkin toisessa vaiheessa, minkä näistä

nähdään liittyvän demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen sekä miten tämä

yhteys käsitetään.
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Aloitan johtamalla tutkielman kannalta keskeiset käsitteet normatiivisista

demokratiateorioista. Erittelen demokratian peruselementit ja kehitän näin demokratian

määritelmän, johon aineiston analyysi perustuu (kappale 2.1.). Teoreettisen

viitekehyksen toisena osana luon katsauksen EU:n demokratian nykytilaan (eli

konventin työn lähtökohtiin) tarkastellen unionia tämän demokratiamääritelmän valossa

(kappale 2.2.). Näiden pohdintojen perustalla kehitän seuraavaksi tutkimuskysymykset

(kappale 3.). Neljännessä kappaleessa esitän ja arvioin aineistoa sekä käyttämiäni

analyysimenetelmiä. Empiirisen analyysin tulokset esitän kappaleessa viisi, jota

seuraavat tutkimuksen päätelmät pohdintaosassa.
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2. Tutkimuksen lähtökohdat: demokratian kaksi
ulottuvuutta

2.1. Demokratian käsitteestä

Demokratia on käsitteenä varsin laaja ja epämääräinen, mikä onkin monesti johtanut

siihen, että termiä on käytetty tarkoittamaan mitä erilaisimpia asioita. Yleisen

konsensuksen, että demokratia merkitsee poliittisen vallan sitomista kansalaisiin,

voidaan ymmärtää edellyttävän erilaisia instituutioita aina kansalaisten yleisestä

äänioikeudesta yhtäläisiin poliittisiin tai sosiaalisin mahdollisuuksiin osallistua yhteisten

asioiden hoitamiseen. Etenkin kun käsittelee sellaisen poliittisen järjestelmän

demokratisoimista, jonka rakenteet ovat vielä vakiintumattomia, on välttämätöntä

määritellä aluksi työn pohjana oleva demokratiakäsitys. Koska tämän työn aiheena on

erilaisten ihmisten eroavat demokratiakäsitykset, tutkimuksen käsitteellinen perusta on

sisällöltään avoin kaava, jolla voidaan käsitellä kaikkia näkemyksiä.

Erotan toisistaan demokratian rakenteellisen ja sosio-psykologisen ulottuvuuden.

Edellinen käsittää demokratian kratia-puolen eli ne mekanismit, joilla valta välittyy

kansalaisista poliittisiin päätöksentekijöihin. Niiden elementit ovat poliittinen tasa-arvo,

vastuuvelvollisuus ja responsiivisuus. Sosio-psykologinen ulottuvuus viittaa niihin

demokratian kriteereihin, jotka koskevat kansaa. Demokraattisilla rakenteilla itseään

hallitsevat ihmiset eivät voi olla mikä tahansa ryhmä, vaan rakenteiden toimivuus

edellyttää jonkinlaista yhteisöllisyyttä, joka vasta mahdollistaa puhumisen kansasta.

Nämä elementit voivat toteutua erilaisin institutionaalisin tavoin, mutta kummankin

ulottuvuuden kriteerien pitää täyttyä jollain tavalla, jotta järjestelmää voidaan kutsua

demokratiaksi.



7

2.1.1. Demokratian rakenteellinen ulottuvuus: poliittinen tasa-arvo,

vastuullisuus ja responsiivisuus

Kirjaimellisesti demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Termi ja sen tarkoite ovat syntyneet

antiikin Ateenassa ja vaikka demokratian instituutiot ovat moderneissa valtioissa hyvin

erilaisia, sovelletaan näihin edelleenkin 2500 vuotta vanhoja ihanteita. (Sartori 1987:

164–165.) Näiden ihanteiden mukaisesti demokratia ymmärretään klassisessa

mielessä siten, että kansa hallitsee (joskin nykyisin välillisesti) itseään. Silloin

joudutaan kuitenkin toteamaan, että edustuksellisissa demokratioissa tämä periaate

toteutuu hyvinkin vaillinaisesti3.

Ns. elitistit kuten Schumpeter (Setälä 2003: 60–64, Manin 1997: 162) ja Sartori

(1987: 110) ovatkin määritelleet edustuksellisen demokratian järjestelmäksi, jossa

kansa valitsee ihmiset, jotka tekevät päätökset. Tässä määritelmässä demokratia

erotetaan epäsuorasta itsehallinnosta siten, että se ei tarkoita sitä, että

kansanedustajat olisivat kansan agentteja, jotka toteuttaisivat tämän tahtoa. Sartorin

mielestä tällainen järjestelmä onkin täysin tarkoituksenmukainen, sillä

keskivertokansalaiset eivät kykenekään tekemään perusteltuja päätöksiä: “The state of

inattention, non-interest, sub-information, perceptive distortion, and, finally, plain

ignorance of the average citizen never ceases to surprise the observer.”  (Sartori 1987:

103.) Myöskään Schumpeter ei usko kansalaisten valmiuksiin ymmärtää ja analysoida

laajoja poliittisia asiakysymyksiä (Setälä 2003: 61–62), mutta käsitellessään eri

instituutioita demokraattisissa järjestelmissä hän korostaa kuvaavansa vain empiiristä

todellisuutta (Setälä 2003: 61, Manin 1997: 162).

Manin seuraa tätä argumenttia tarkastellen edustuksellisia instituutioita ja päättyy

siihen tulokseen, että edustuksellinen hallinto ei ole epäsuoraa itsehallintoa vaan

sekahallitusmuoto (mixed constitution), joka sisältää sekä klassisessa mielessä

demokraattisia että myös oligarkkisia piirteitä. (mt. 236–238.) Jälkimmäisiä ovat

päätöksentekijöiden vapaa mandaatti ja vapaus pitää tai olla pitämättä lupauksiaan

sekä vaalien aristokraattinen elementti, eli kansalaisten epätasa-arvoiset

mahdollisuudet tulla valituksi. Demokraattisia ovat sen sijaan oikeus vapaaseen

mielipideilmaisuun, vaalien toistuvuuden aikaansaama houkutin toteuttaa kansalaisten

tahtoa sekä tasa-arvoinen valta valita päätöksentekijöitä. Kansa ei siis hallitse itseään,

mutta vaikuttaa kuitenkin päätöksentekoon ja lopulta arvioi tehdyt päätökset. Manin ei

3 On hyvä pitää mielessä, että Ateenassakin ihanteet ja todellisuus olivat eri asioita. Voidaan
esim. arvioida, että vain vähemmistö kansalaisista osallistui aktiivisesti päätöksentekoon (Dahl
1989: 21) –  kansalaisoikeuksien eksklusiivisuudesta puhumattakaan.



8

arvostele näitä empiirisiä faktoja, mutta korostaa, että edustuksellisen järjestelmän eri

puolet tulisi pitää analyyttisesti erillään.

Näissä formalistisissa demokratiateorioissa demokratia on siis lähinnä tiettyjä

kriteereitä täyttävä rakenteellinen järjestelmä, jonka tehtävänä on tuottaa poliittisia (eli

yleisesti sitovia) päätöksiä. Kansalaisten rooli on arvioida päätöksiä ja valita

päätöksentekijät. He ovat siis politiikan kollektiivinen suvereeni siinä mielessä, että

päätöksentekijät ovat lopulta heistä riippuvaisia, mutta tämän ulkopuolella heillä on

hyvin passiivinen osa. Vaikka päätöksentekijöiden on seuraavia vaaleja ajatellen syytä

ottaa heidän mielipiteitään huomioon, epäillään kuitenkin vahvasti näiden mielipiteiden

perusteita ja näin ollen suhtaudutaan torjuvasti kansalaisten syvempään

osallistumiseen poliittiseen prosessiin. He ovat siis lähinnä politiikan vastaanottajia,

objekteja, eivätkä subjekteja.

Toinen tapa käsitellä kuilua demokratian ihanteiden ja todellisuuden välillä on

normatiivinen lähestymistapa. Normatiivisissa demokratiateorioissa on tavoitteena

pyrkiä demokratian ihanteisiin, vaikka ne eivät välttämättä olisikaan täysin

toteutettavissa.

Tähän yhteyteen kuuluu Dahlin polyarkia-käsite (”monien valta”), jolla on tarkoitus

selventää yleisesti demokratioina nähtyjen valtioiden puutteita demokratian

toteuttamisessa kansanvaltana. Dahl lähtee klassisesta demokratiakäsityksestä, mutta

kehittää tästä ihanteita nykyajan järjestelmille. Hän rakentaa normatiivisen

demokratiamallinsa ajatuksiin ihmisten perimmäisestä yhdenvertaisuudesta (intrinsic

equality) ja autonomiasta (jokainen kykenee yhtä hyvin osallistumaan kollektiiviseen

päätöksentekoon). Tämä tarkoittaa, että kaikkien kansalaisten intressit tulee

yhtäläisesti huomioida poliittisessa päätöksentekoprosessissa (Dahl 1989: 85), ja että

kaikilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon (mt. 114–

115). Koska Dahl vaatii demokratian toteuttamiselle kaikkien kansalaisten ehdotonta

tasa-arvoa poliittisen prosessin kaikissa vaiheissa, hän ei voi kuin todeta, että hänen

näin määrittelemänsä demokratia ei missään maassa täysin toteudu. Tämän takia hän

kutsuu moderneja edustuksellisia järjestelmiä polyarkioiksi erottaakseen ne

ihanteellisesta demokratiakäsityksestään.

Ihanteet ja todellisuus eivät kuitenkaan ole olemassa irrallisena toisistaan, toinen

teoriassa ja toinen elävässä elämässä. Jopa Sartori huomaa niiden välisen suhteen

kun hän toteaa, että ”[w]hat democracy is cannot be separated from what democracy

should be.”  (1987: 7; korostus originaalissa.) Hän korostaa, että Dahlin polyarkiat ovat

olemassa sellaisina kun ovat vain, koska ne pyrkivät demokratian ihanteisiin ja
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sisältävät nämä ihanteet omana päämääränään. Tämän vuoksi hän myös torjuu

nimityksen polyarkia: ”[…] we need the name democracy. Notwithstanding its

descriptive inaccuracy, it helps to keep ever before us the ideal –  what democracy

ought to be.”  (mt. 8; korostus originaalissa.) Dahl huomaa itsekin jännitteen polyarkian

ja demokratian ihanteen välillä ja esittää, että demokratian mallinsa tulisi katsoa

päämääränä sille, miten polyarkioita olisi kehitettävä (1989: 117).

Jos lähdetään määrittelemään, mitä demokratia pohjimmiltaan on, on tämä siis

tehtävä sen ihanteiden kautta.

Demokratian määrittely sen normatiivisten ydinideoiden kautta jää ainoaksi

menetelmäksi myös sen vuoksi, että mahdolliset vaihtoehdot ovat epäloogisia, kuten

Saward (1994) näyttää. Demokratiaa ei voida määritellä valitsemalla poliittisten

järjestelmien ryhmä, jonka jäseniä kutsutaan sitten demokraattisiksi, sillä tämä

tarkoittaisi, että nämä maat olisivat demokraattisia per definitionem eivätkä

ominaisuuksiensa vuoksi. (Saward 1994: 6.) Kuten Sartori (1987: 21), Saward torjuu

myös etymologisen määrittelyn, eli demokratian määrittelemisen yksinkertaisesti

kansanvaltana, sillä tätä voidaan tulkita monella hyvin erilaisella tavalla. Ainoaksi

teoreettisesti perustelluksi vaihtoehdoksi selvittää demokratian olemusta jää siis eritellä

demokratian ydinperiaatteet.

Tämä on myös ainoa mielekäs ratkaisu kun ajattelee Euroopan unionia, sillä vain

demokratian käsitteellinen määrittely, joka on mahdollisimman irrallinen olemassa

olevista poliittisista järjestelmistä, mahdollistaa konseptin soveltamisen uusiin

konteksteihin, kuten EU on. Jos halutaan demokratisoida järjestelmää, joka ei ole

valtio, tulevat sen demokraattiset rakenteet todennäköisesti olemaan erinäköisiä kuin

valtioiden; tästä huolimatta niissä tulisi toteutua samat demokratian periaatteet, jotta ne

voitaisiin tunnistaa demokraattisena järjestelmänä.

Saward seuraa Beethamia (1994) ja asettaa demokratian perusperiaatteiksi kansan

kontrollin ja poliittisen tasa-arvon. Mitä jälkimmäinen vahvimmillaan voi tarkoittaa,

selviää Dahlin demokraattisen prosessin viidessä kriteerissä, jotka perustuvat

poliittiseen tasa-arvoon (Dahl 1989: 109–114, 129):

(1) Efektiivinen osallistuminen: kaikilla tulee olla yhtäläiset ja kohtuulliset

mahdollisuudet ilmaista preferenssejään ja asettaa asioita poliittiselle

esityslistalle.

(2) Päätösvaiheen äänestyksessä kaikkien äänet ovat tasa-arvoisia.

(3) Valistunut ymmärrys: jokaisella tulee olla yhtäläinen ja kohtuullinen

mahdollisuus saavuttaa ymmärrys päätöksen kohteina olevista asioista.
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(4) Agendan kontrolli: kansalla on viimeinen kontrolli siitä, mitkä asiat asetetaan

poliittiselle esityslistalle ja miten.

(5) Kansalaisuuden inklusiivisuus: demokseen kuuluvat käytännössä kaikki

aikuiset, joihin kollektiiviset päätökset kohdistuvat.

Kansalaisilla pitää siis olla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua demokraattiseen

prosessiin. Edustuksellisessa demokratiassa tämä ei ainakaan ensisijaisesti voi

tarkoittaa osallistumista itse päätöksentekoon vaan lähinnä päätöksentekijöiden

valintaa ja kontrollia, eli Beethamin ensimmäinen perusarvo.

Päätöksentekijöiden kontrollin idea perustuu oletukseen ihmisestä autonomisena

agenttina, jonka tulisi voida vaikuttaa itseensä kohdistuviin päätöksiin (Saward 1994: 7)

siten, että poliittinen valta ja kansan kontrolli ovat tasapainossa (Chryssochoou 2000:

120). Kontrolli tarkoittaa edustuksellisessa demokratiassa sitä, että kansalaiset

pystyvät varmistamaan, että päätöksentekijät toteuttavat heidän tahtoaan, ja

vastaavasti voivat sanktioida poliitikkoja, jotka eivät niin tee. Päätöksentekijöiden pitää

siis olla responsiivisia ja vastuullisia.

Dunn (1999) laatii vastuullisuudelle seuraavat normatiiviset kriteerit: kansalaisten

tulee voida tunnistaa poliittiset toimijat sekä efektiivisesti sanktioida näiden toimintansa.

Politiikkojen taas pitää olla vastuussa poliittisesta toiminnastaan ja heidän tulee tietää

sanktioinnin mahdollisuudesta. Vastuullisuus on siis enemmän kuin äänestää tai olla

äänestämättä tai politiikkojen näkökulmasta viran saaminen tai menettäminen. Sen

sijaan keskeisessä asemassa on tieto siitä, kuka on päättänyt mitä ja millä tavalla.

Tämä taas edellyttää läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä poliittisen järjestelmän

rakenteissa että konkreettisissa päätöksissä, jotta kansalaiset voivat muodostaa

perusteltuja mielipiteitä ja äänestämispäätöksiä sekä käyttää muita mahdollisia

osallistumiskeinoja (vrt. Dahlin kolmas ehto). (Dunn 1999: 335–341.)

Responsiivisuus edellyttää kansalaisten preferenssien vastaanottamisen lisäksi

myös poliittisen järjestelmän rakenteellisia ominaisuuksia. Hallinnon koneiston täytyy

olla tehokas, jotta se pystyy toteuttamaan kansalaisten preferenssejä mahdollisimman

hyvin. Tätä systeemin kapasiteettia tuottaa toivotunlaisia tuloksia kutsutaan output-

legitimiteetiksi, vastakohdaksi input-legitimiteetille. Ajatuksena on, että rakenteiden

legitimiteetti perustuu kahteen ulottuvuuteen. Input-legitimiteetti tarkoittaa edellä

esitettyjä demokratian periaatteita, joiden tehtävänä on varmistaa, että kansalaisilla on

tasa-arvoisia mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Input-käsite

kuvaa siis kansalaisten panosta poliittiseen prosessiin eli sitä, mitä he syöttävät

koneistoon sekä sitä, miten varmistetaan, että tämä otetaan huomioon. Output-

legitimiteetti tarkoittaa koneiston tuotosta. Siihen sisältyy sekä järjestelmän kyky

tyydyttää kansalaisten yleisiä tarpeita kuten hyvinvointia ja turvallisuutta että kyky
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toteuttaa heidän konkreettisempia preferenssejään tehokkaasti ja kohtuullisessa

ajassa. Tärkeätä on, että molemmat ovat demokratian välttämättömiä, mutta eivät

yksin riittäviä ehtoja. Kumpikaan ei yksin tee rakenteista demokraattista, vaan tarvitaan

molempia.

Näitä kahta kriteeriä –  responsiivisuutta ja vastuullisuutta –  vaatii myös Sartori

demokraattisiin järjestelmiin (1987: 233), vaikka hän muuten onkin hyvin skeptinen

kansalaisten kyvyistä osallistua rakentavasti päätöksentekoon. Kriteerit soveltuvatkin

demokratian perustaksi riippumatta siitä, pyritäänkö itsehallinnon ihanteeseen vai ei.

Jos demokratia nähdään minimalistisesti päätöksentekijöiden valintana, edellyttää se

myös äänten yhtäläistä painoarvoa, päätöksentekijöiden vastuuta ja sitä, että päätökset

vastaavat kansalaisten preferenssejä. Muuten kansaa ei voida pitää järjestelmän

kollektiivisena suvereenina, mikä on kaikkien demokratian määrittelyjen yhteinen

nimittäjä (Pohl & Buchstein1999: 88).

Erot vahvempien ja muodollisempien demokratiakäsitysten välillä perustuvatkin

vähemmän demokratian peruselementteihin kuin erilaisiin ihmiskuviin. Tämä näkyy

erityisesti responsiivisuuden yhteydessä.

Heikoimmillaan poliittinen tasa-arvo, responsiivisuus ja vastuullisuus toteutuvat

lähinnä säännöllisissä vaaleissa, joissa tasa-arvo ilmenee äänten tasa-arvona ja

responsiivisuus seuraa vastuullisuudesta siten, että vaalitulos peilaa äänten jakoa ja

poliittisia toimijoita voidaan vaihtaa vaaleilla elleivät vastaa kansalaisten odotuksia.

Vahvimmillaan kriteerit toteutuvat jatkuvana prosessina. Silloin edustuksellinen

demokratia tarkoittaa enemmän kuin kaikkien aikuisten äänioikeutta, sillä

responsiivisuus ymmärretään jatkuvana vuorovaikutuksena kansan ja edustajien välillä

eikä päätösten nähdä olevan legitiimejä pelkästään sen perusteella, että

päätöksentekijät ovat kansan valitsemia. Vahvassa demokratiassa responsiivisuus on

myös enemmän kuin kansalaisten reaktioiden huomioon ottamista, vaan heillä on

aktiivinen rooli jo agendan sisältöä määriteltäessä (ks. ed. Dahlin tasa-arvon kriteerit).

Tämän perusteella myös osallistuminen ymmärretään paljon laajemmin kuin

äänestämisenä, eli poliittisen järjestelmän tulee olla avoin kansalaisten vaikutukselle.

Keskeisenä vaikutus- ja vuorovaikutuskanavana toimii yhteinen julkinen tila (public

sphere). Julkisessa tilassa kansalaiset ilmaisevat preferenssejään ja keskustelevat

keskenään. Tästä keskustelusta syntyy isompien kansalaisryhmien yhteisiä

preferenssejä, joita päätöksentekijöiden on otettava huomioon tehdessään päätöksiä.

Samoin päätöksentekijät perustelevat toimintansa, ja erilaisista poliittisista

vaihtoehdoista käydään keskustelua, jossa näiden legitimiteettiä testataan.

Vuorovaikutuksen areenana korostuu median ohella parlamentti julkisena paikkana,
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jossa keskustellaan, perustellaan mielipiteitä ja päätetään (Chryssochoou 2000: 55–

56). Ideaalisesti päätöksentekijät saavat julkisuudelta valtuuksia toimenpiteisiinsä.

(Eriksen & Fossum 2000: 266, vrt. Neyer 1999: 397.) Vahvan demokratian kannattajat

pitävät siis vilkasta ja avointa julkista keskustelua edellytyksenä responsiivisuudelle ja

he laajentavat poliittisen tasa-arvon käsitteen koskemaan myös tasa-arvoisia

osallistumismahdollisuuksia tähän keskusteluun (esim. Dahl). Deliberatiivisen

demokratiakäsityksen mukaan julkinen keskustelu on jopa demokratian kaikkein tärkein

perusta ja edellytys (esim. Eriksen & Fossum [toim.] 2000), vaikka jopa diskurssiteorian

edustajat ovat nykyisin skeptisempiä kansalaisten viestintätaidoista (Neyer 1999: 393).

Jotta nämä erisuuntaiset tiedonvirrat toimivat, tarvitaan institutionaalinen infrastruktuuri

(Scharpf: 1998: 154), joka ylläpitää ja jäsentää julkista tilaa sekä välittää tietoja. Tähän

kuuluvat mm. poliittiset puolueet ja etenkin yhteiset tiedotusvälineet. Tärkeää on myös

poliittisen kilpailun rooli (ibid.), sillä sen puitteissa julkisuuteen nousee kaikkea koskevia

teemoja ja samalla päätöksentekijöiden ja kansalaisten välinen vuorovaikutus korostuu.

Usein jää huomaamatta kuitenkin se, että myös formalistisessa demokratiassa

kansalaisten täytyy ainakin muutaman vuoden välein muodostaa perusteltu kanta

politiikan asioista voidakseen äänestää omien preferenssiensä mukaisesti. Tämä kanta

ei synny tyhjässä tilassa, vaan mielipiteen muodostaminen edellyttää julkista

keskustelua erilaisista kannoista. Vaikka minimidemokratiassa päätöksentekijöiden ja

kansalaisten vuorovaikutus rajoittuukin teoriassa lähinnä äänestämiseen, edellyttää

responsiivisuuden toteutuminen siis myös tällöin julkista tilaa. Lisäksi voidaan olettaa,

että poliittiset toimijat panostavat itsekin jatkuvampaan viestintään siitä syystä, että he

haluavat tulla valituksi seuraavissa vaaleissa.

Erilaisilla demokratiakäsityksillä on siis loppujen lopuksi yllättävän samanlaisia

näkemyksiä siitä, minkälaiset rakenteet tekevät poliittisesta järjestelmästä demokratian.

Ne eroavat kuitenkin oleellisesti siinä, mikä on kansalaisten rooli näissä rakenteissa.

Vahva demokratiakäsitys perustuu aivan erilaiseen ihmiskuvaan kuin Schumpeterin

minimalistinen demokratia: lähtökohtana on oletus kaikkien ihmisten tasa-arvoisesta

kyvystä osallistua kaikkien yhteisten asioiden hoitoon. Luottamus tähän kykyyn johtaa

laajempaan konseptiin osallistumisesta kuin minimidemokratiassa, jossa osallistuminen

on samaa kuin äänestäminen. Vahvassa demokratiassa kansalaisille annetaan

enemmän, jatkuvampia ja sisältörikkaampia vaikuttamismuotoja.

Kyky osallistua ei kuitenkaan toteudu automaattisesti vaan vaatii ylläpitämistä,

toisin sanoen kansalaisille pitää tarjota sivistystä, tietoa ja osallistumiselle avointa

julkista tilaa. Setälä (2003: 181–182) korostaakin, että kansalaisten poliittisen tiedon ja

harkinnan taso ei ole riippumaton taustaehto (kuten elitistit väittävät), vaan poliittisesta

kulttuurista riippuvainen. On siis väärin kannattaa minimaalista demokratiamallia
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vedoten kansalaisten huonoon mikroetiikkaan, vaan pitäisi nimenomaan lisätä heidän

vaikutusmahdollisuuksiaan sekä –  ja tämä on ehkä vielä tärkeämpää –  tukea heidän

motivaatiotaan käyttää näitä ja pyrkiä harkittuihin ja informoituihin mielipiteisiin.

Poliittinen järjestelmä ei siis ole olemassa erikseen yhteiskunnan muista alueista, vaan

se on tiiviisti niihin sidottuna.

Normatiiviset ideat siitä, miten kansan osallistuminen politiikkaan tulisi toteuttaa ja

minkälainen rooli kansalla ylipäänsä pitäisi olla, riippuvat siis olennaisesti oletuksista

ihmisten toimijuudesta (agency). Nämä ovat nimenomaan oletuksia eivätkä empiirisiä

faktoja. Vaikka tilastollisin keinoin voidaan saada tietoja esimerkiksi ihmisten

keskimääräisestä tiedontasosta tai motivaatiosta osallistua, näyttää Setälän

argumentaatio kuitenkin, että tällaiset tiedot ovat hyvinkin ehdollisia eivätkä

sellaisenaan kelpaa perusteiksi institutionaalisille valinnoille. Kysymys kansan kyvyistä,

motivaatiosta ja roolista on sen verran monimutkainen, ettei siitä liene olemassa

lopullista totuutta. Tästä huolimatta kysymykseen pitää vastata, koska kansan

toimijuudesta riippuvat kaikki tätä seuraavat demokraattisen järjestelmän muotoilun

valinnat. Varman tiedon puutteessa käsitykset kansalaisten toimijuudesta nojaavat

olettamuksiin ja näin ollen niitä on hyvin erilaisia. Kaikki demokratian normatiiviset

määrittelyt perustuvat siis lopulta muihin normatiivisiin käsityksiin.

Held (1995: 191) korostaa, että demokratia ei ole mikään ”all-or-nothing-affair”,

vaan se on jatkumo. Jotkin ehdot täyttyvät paremmin kuin toiset ja ihanteellinen

autonomia onkin hypoteettinen. Kriteerejä tulisi kuitenkin käyttää mittapuuna, jolla

todellisia käytäntöjä voidaan arvioida (mt. 209, vrt. Dahl 1989: 117). Näin teen

kappaleessa 2.2.1. käsitellessäni Euroopan unionin demokratian rakenteita.
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2.1.2. Demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus: yhteisöllisyys

Poliittinen tasa-arvo, vastuullisuus ja responsiivisuus saavat aikaan sen, että kansa on

muodollisesti vallan kollektiivinen suvereeni. Poliittinen valta on kuitenkin

demokratiassakin aina jossain määrin pakkovalta, sillä jokaisella päätöksellä on sekä

kannattajia että vastustajia4. Se, mikä erottaa demokratian autoritaarisista järjestelmistä

on muun muassa se, että myös vastustajat noudattavat enemmistöllä päätettyjä lakeja

ilman toimeenpanovallan kohtuuttomia pakkotoimenpiteitä tai alistumista, sekä se, että

vastustamista ei ilmaista vastarintana järjestelmää vastaan vaan poliittisena toimintana

järjestelmän sisällä. Tämä johtuu siitä, että demokratian kansalaiset pitävät poliittisen

järjestelmän olemassaoloa ja sen keskeistä toimintaperiaatteita (kuten

enemmistöpäätöksiä) legitiimeinä riippumatta siitä, mitä mieltä he yksittäisistä

päätöksistä ovat. Vain tällainen legitimiteetti mahdollistaa enemmistöhallinnan,

ristiriitojen rauhanomaisen sovittamisen, avoimen julkisen keskustelun ja laajat

kansalaisoikeudet, jotka kaikki ovat välttämättömiä demokratian instituutioiden

toimivuudelle. Jokainen demokraattinen järjestelmä on siis riippuvainen kansalaisten

periaatteellisesta hyväksynnästä, oli se sitten lähempänä muodollista tai osallistuvaa

demokratiamallia.

Poliittisen järjestelmän periaatteellisen hyväksymisen perustana on kansalaisten

yhteenkuuluvuudentunne, samaistuminen toisiinsa. Tämä yhteisöllisyys (togetherness)

tekee joukosta ihmisistä kansan, eli politiikan tutkimuksen termein demoksen. Demos

voidaan määritellä ryhmäksi kansalaisia, jotka tuntevat itsensä yhteisöksi ja näin ollen

tietoisesti tahtovat yhteisesti hallita itseään. (vrt. Chryssochoou 2000: 89.) Heistä tulee

siten ”tietoisesti perustetun hallintajärjestelmän subjekti-objekti”5 ja ”valtiollisen vallan

legitimointi-instanssi”.6 (Offe 1998: 100.) Kokemus siitä, että ollaan yhteisö, tarkoittaa,

että tiettyjen asioiden nähdään koskevan kaikkia yhtäläisesti, joten on perusteltua

päättää näistä asioista yhdessä. Demos on kuitenkin kollektiivi, joka on sinänsä

arvokas, eikä esim. rationaalinen liitto, joka auttaa jäseniään saavuttamaan yksittäisiä

tavoitteitaan.7 (Chryssochoou 2000: 83–84.) Yhteenkuuluvuudentunne perustuu siis

muuhun kuin ulkoisiin seikkoihin ja näin ollen kestää myös sisäisiä ristiriitoja.

4 Enemmistöpäätösten roolista ja tarpeellisuudesta demokratiassa on keskusteltu. Otan niiden
olemassaolon ja tarpeellisuuden annetuksi, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ymmärtäisin
demokratian rajattomana enemmistön hallintana. Oletan tosin, että ilman minkäänlaisia
enemmistöpäätöksiä isokokoinen järjestelmä ei ole demokraattisesti hallittavissa.
5 ”Subjekt-Objekt eines willentlich gegründeten Herrschaftsverbandes“. (Käännös minun.)
6 ”Legitimationsinstanz staatlicher Herrschaft”. (Käännös minun.)
7 Tönnies on näille kahdelle ihmisryhmien tyypeille luonut nimitykset Gesellschaft ja
Gemeinschaft. Edellinen on yksilöiden rationaalinen yhdistys, jälkimmäinen yhteisö, jolla on
yhteinen tietoisuus ja joka on enemmän kuin osiensa summa. Politiikan tutkimuksen termein
Gemeinschaft on demos. (Chryssochoou 2000: 83–84, vrt. Chryssochoou 1999: 11–12.)
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Vasta samastuminen muihin mahdollistaa samastumisen yhteiseen poliittiseen

järjestelmään, mikä tarkoittaa sitä, että tämä koetaan merkitykselliseksi ja

myönteiseksi. Toisin sanoin poliittinen järjestelmän olemassaolo sinänsä on legitiimi ja

sen harjoittama valta hyväksytään, koska järjestelmä on yhteisön ilmenemismuoto eli

se koetaan omaksi. Koska yhteisöllisyys sijoittuu loogisesti katsottuna politiikan edelle,

yhteisöön kuuluvat sekä yksittäisten päätösten vaihtelevat enemmistöt että

vähemmistöt. Tämä on edellytys sille, että vähemmistöön jäävät kokevat

enemmistöpäätökset kollektiivisena itsehallintona eivätkä muukalaisvaltana, koska he

uskovat siihen, että heidän yhteisönsä perustuu johonkin syvempään kuin

päivänpoliittisten asioiden hoitamiseen tai omien intressien ajamiseen. Tämä ”syvempi”

tuottaa luottamusta toisiin kansalaisiin sekä keskinäistä solidaarisuutta, ja näin legitimoi

ensinnäkin poliittisen järjestelmän ylipäänsä ja toiseksi myös sellaisen politiikan, jonka

seurauksena joidenkin kansalaisten pitää luopua eduistaan muiden tai kokonaisuuden

hyväksi. (Offe 1998: 104–105, 2000; vrt. Warleigh 2003: 25.) Enemmistöpäätökset

edellyttävät siis yhteisöllisyyttä ollakseen legitiimejä. (Andersen & Eliassen 1996: 7,

Graf Kielmannsegg 1996: 54, Scharpf 19988: 154–155, Weale 1998: 49–50, Bellamy &

Castiglione 2000: 78, Zürn 2000: 96, Warleigh 2003: 48; vrt. Chryssochoou 2000: 81,

Dahl 2000: 117.)

Suhteutettuna edellä esitettyjen demokratian rakenteellisiin kriteereihin tämä

tarkoittaa sitä, että yhteisöllisyys legitimoi poliittisen tasa-arvon. Demokraattisessa

enemmistöpäätöksessä kaikkien äänet painavat yhtä paljon, joten kaikilla äänestäjillä

on tasa-arvoinen vaikutus päätettävään asiaan. Toisten tasa-arvoinen

osallistumisoikeus itseä koskeviin asioihin hyväksytään vain, jos koetaan olevansa

saman yhteisön jäseniä. Demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus määrittää siis sen,

kuka on poliittisesti tasa-arvoinen kenenkin kanssa.

Scharpfin enemmistöpäätösten legitimiteetin periaate (1993: 31) koskee kaikkea

muitakin päätöksenteon rakenteita: tietty päätöksentekomenettely legitimoi päätöksiä

vain sillä edellytyksellä, että menettelytapa itse on legitiimi. Instituutioiden legitimiteetin

taas pitää perustua muuhun kuin niillä tehtyjen päätösten sisältöön eivätkä instituutiot

8 Havainnollistaakseen teesinsä Scharpf viittaa Weilerin (1995, 1996) retoriseen kysymykseen,
”olisikohan tanskalaisilla velvollisuus hyväksyä liittopäivien enemmistöpäätökset
demokraattisesti legitiimeinä, jos Tanska liitettäisiin Saksaan. Ymmärtääkseen tämän
kysymyksen vakavuuden tarvitsee vain ajatella Bosniaa, Pohjois-Irlantia, Kanadaa tai Belgiaa.”
(Scharpf 1998: 154.)
”[…] ob denn etwa die Dänen im Falle eines Anschlusses an Deutschland verpflichtet wären,
Mehrheitsentscheidungen des Bundestages als demokratisch legitimiert anzuerkennen. Um die
Ernsthaftigkeit dieser Frage zu erkennen, braucht man nur an Bosnien, Nordirland, Kanada
oder Belgien zu denken.“  (Käännös minun.)
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ole automaattisesti legitiimejä senkään perusteella, että ne kuuluvat demokraattisten

järjestelmien kontekstiin.

Voidaan siis todeta, että demoksen olemassaolo on demokraattisten rakenteiden

toimivuuden edellytys: demos tulee siis ennen kratiaa. (Sartori 1987: 34,

Guéhenno1998, Chryssochoou 2000: passim., esim. 4, 15, 80–104, Warleigh 2003:

mm. 109–110.) Toisin sanoin demokraattisen prosessin kriteerit edellyttävät sitä, että

kansalaiset hyväksyvät kyseessä olevan poliksen olemassaolon. (Dahl 1989: 207.)

Poliittiset yksiköt, polikset, sijaitsevat tietysti myös päällekkäin ja sisäkkäin ja

vastaava pätee demoksiinkin. Esimerkiksi liittovaltion kansalainen voi kuulua ainakin

kuntansa, osavaltionsa ja liittovaltion poliittiseen yhteisöön, joista jokaisella on oma

oikeutuksensa. Näin hän todennäköisesti hyväksyy kaikkien liiton kansalaisten

puheoikeutta ulkopolitiikan asioissa, mutta samalla rajoittaa legitiimin

osallistumisoikeuden kuntansa asumiskaavaa koskevissa kysymyksissä kunnan

asukkaisiin. Kutsun tätä ilmiötä asiakohtaisiksi demoksiksi. Se tarkoittaa sitä, että

yhteenkuuluvuudentunne ei kata kaikkea, ja että sen laajuus riippuu muun muassa

asiakysymyksistä. Se, missä näiden asiakysymysten rajat ovat, riippuu poliittisista

perinteistä ja tottumuksista, mutta myös siitä, mitä ja miten paljon koetaan yhteiseksi ja

yhdistäväksi asiaksi. Asiakohtaiset demokset voivat olla märitelty paitsi alueellisesti

myös funktionaalisesti.

Demos on poliittinen käsite, joka jättää avoimeksi sen, mihin yhteisöllisyys

perustuu. Perinteisissä kansallisvaltioissa sen perustana on yleensä

kansallisidentiteetti, joka perustuu etnisyyteen, kulttuuriin, yhteisiin historiallisiin

kokemuksiin tai kieleen. Huomattavaa on, että kaikki nämä ovat aina jossain määrin

konstruoituja ja tietoisesti tuotettuja, mikä ei kuitenkaan rajoita niiden reaalista

vaikutusta. Sen myötä, että monessa länsimaissa yhteiskunnat ovat muuttuneet laajan

maahanmuuton seurauksena ja kansalaisoikeudet on erotettu syntyperästä, sekä

erityisesti Euroopan yhdentymisen yhteydessä on alettu miettiä myös muita mahdollisia

perusteita yhteiselle identiteetille. On esitetty, että demoksen pohjana voisivat olla

myös yhteiset arvot ja päämäärät sekä yhteinen tahto yhteistyöhön, vaikka kansan eri

ryhmillä olisikin kulttuurisia eroja ja vaikka heillä välttämättä ei olisi edes samoja

kansalaisuusoikeuksia. (esim. Closa 1998, Kostakopoulou 1998, Warleigh 2003: 13.)

Erotukseksi valtioiden perinteisistä kansallisidentiteeteistä tätä kutsutaan

kansalaisidentiteetiksi (civic identity).

Kun ottaa huomioon, että valtioiden rajat on lähes kaikissa tapauksissa määritelty

ylhäältä (usein väkivalalla) ja että kansallisidentiteetit ovat laajalti konstruoituja ja
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narratiivisia, vaikuttaa uskottavalta, että myös uudenlaisten yhteisöllisyyden muotojen

on mahdollista kehittyä. Scharpf (1998: 154) käyttää esimerkkinä tästä Saksan

osavaltioita, jotka perustettiin nykyisissä muodoissaan suurelta osin mielivaltaisesti

toisen maailmansodan jälkeen. Tärkeää on kuitenkin korostaa, että vaikka poliittinen

yksikkö voi olla ylhäältä määritetty, voi demos syntyä vain ”alhaalta”  (Chryssochoou

2000: 87, 93, Kuper 1998: 153). Tämä on mahdollista vain eräin edellytyksin, kuten

myös Scharpf myöntää (ibid.). Näitä edellytyksiä on pohdittu etenkin Euroopan unionin

yhteydessä, sillä tämä on uusi, ylhäältä käsin luotu polis.

Ilmeisimpiä edellytyksiä poliittiselle yhteisölle ovat yhteiset tai ainakin yhteensopivat

arvot yhtäältä kansalaisten välisten ja toisaalta kansalaisten ja päätöksentekijöiden

välisten suhteiden järjestämisestä (Chryssochoou 2000: 81). Mikä tahansa yhteisö ei

toimi pitkällä aikavälillä, ellei yhteisön jäsenillä ole jaettuja käsityksiä yhteiselon

perusperiaatteista. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yhdistäviä asioita voidaan

tietoisesti rakentaa, tämä rakentaminen on mahdollista vain, jos jo ennestään on

olemassa jonkinlainen yhteinen pohja, jolta lähteä. Scharpf kutsuu tätä pohjaa ”sosio-

kulttuuriseksi tueksi”  (ibid.). Se on edellytys sille, että syntyy tahto toimia yhdessä.

Toinen edellytys on yhteinen julkinen tila, jossa kansalaiset voivat olla

vuorovaikutuksessa sekä keskenään että politiikkojen kanssa. Kansalaisten välinen

vuorovaikutus lisää heidän tietämystään toisistaan ja tuottaa yhteisiä kokemuksia. Kun

keskustellaan samoista aiheista, syntyy yhteisöllisyyttä joka on keskeisen luottamuksen

ja solidaarisuuden perusta. (Barber 1984 [siteerattu teoksessa Setälä 2003: 125],

Warleigh 2003: 49–50.) Vuorovaikutus poliittisten toimijoiden kanssa taas vahvistaa

kansalaisten suhdetta järjestelmän rakenteisiin, koska he kokevat tällöin, että heidän

mielipiteitään kuunnellaan. Lisäksi media ja puolueet tekevät politiikan monimutkaisista

prosesseista kansalaisille ymmärrettäviä ja mahdollistavat näin näiden samastumisen

järjestelmään. (Neunreither 1995: 15.) Järjestelmän läpinäkymättömyys sitä vastoin

johtaa ensiksi siihen, että se jää kansalaisille varsin etäiseksi, joten he eivät pidä sitä

merkityksellisenä. Näin ollen heillä ei juuri ole motivaatiota yhdistyä tämän järjestelmän

yhteiseksi suvereeniksi. Toiseksi poliittisten prosessien epäselvyys tarkoittaa myös

sitä, että kansalaiset eivät välttämättä edes tiedä, miten he voivat vaikuttaa

päätöksentekoprosesseihin. (vrt. Dahl 2000: 115–116.) Julkisessa tilassa demokratian

rakenteellinen ja sosio-psykologinen ulottuvuus liittyvät siis varsin kiinteästi toisiinsa.

Joidenkin kansalaisidentiteetin uusia muotoja pohtivien tutkijoiden mielestä

yhteisöllisyys voi myös perustua yhteisiin kansalaisoikeuksiin eli etenkin poliittisiin

osallistumisoikeuksiin, mutta myös sosiaalisiin oikeuksiin. (esim. Closa 1998,

Kostakopoulou 1998, Kuper 1998.) Yhteenkuuluvuudentunteen perusta nähdään tässä
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olevan hyvin tietoinen ja mainitun suuntauksen tutkijoilla onkin yleensä melko

rationaalinen ihmiskuva.

Viimeksi yhteisöllisyys edellyttää tunnistettavan toisen olemassaoloa eli pitää voida

määrittää yhteisön rajat. (Warleigh 2003: 11; vrt. Guéhenno 1998, joka käsittelee

alueellisuuden merkitystä demokratialle.) Chryssochoou (2000: 80) käyttää

yhteisöllisyydestä englannin kielellä sanan we-ness, joka havainnollistaa sen, että

”meidän”  ulkopuolella täytyy olla myös ”he”, sillä muuten ei voitaisi puhua ”meistä”

ensinkään. Tämän pohdinnan perustana on siis (myös semantiikassa tunnettu) oletus,

että asiat saavat merkityksensä siitä, että niiden nähdään erottuvan oleellisella tavalla

muusta maailmasta. Politiikassa tällä on myös konkreettinen merkitys, sillä demoksen

jäsenyyteen liittyy oikeuksia, jotka vierailta evätään. Oikeus osallistua kollektiiviseen

itsehallintaan edellyttää kuulumista tähän ”itseen”, joka pitää voida määrittää ja

perustella.

Nämä olosuhteet ovat siis tarpeelliset, jotta poliittinen yhteisö voi kehittyä ja olla

olemassa. Yksin niiden olemassaolo ei kuitenkaan vielä riitä, vaan myös ympäristöllä,

jossa ne esiintyvät, on väliä. Ensiksi mainitut seikat pitää myös kokea yhdistäviksi

tekijöiksi. Esimerkiksi yhteisiä arvoja tai instituutioita ei automaattisesti koeta

yhdistävänä tekijänä. Yhteisöllisyys voi syntyä vain, jos ihmiset kokevat, että heillä on

jotain yhteistä. Tämän vuoksi puhunkin yhteenkuuluvuudentunteesta enkä

yhteenkuuluvuudesta. Ulkoapäin katsottuna voitaneen löytää mille tahansa

ihmisryhmälle sekä yhdistäviä että erottaviakin asioita. Tällaiset tosiasiat eivät

kuitenkaan tee ryhmästä yhteisöä tai yhteisöstä mahdotonta. Yhteisöllisyys syntyy ja

elää ihmisten tietoisuudessa kokemuksena, joka vasta tekee yhteisistä asioista

merkityksellisiä. Tällainen kokemus kehittyy yhteisissä kertomuksissa ja edellyttää

oleellisesti tahtoa siihen.

Toiseksi tarvitaan vielä hyvin paljon aikaa. (Christiansen 1998: 104, Dahl 2000:

117.) Christiansen (ibid.) toteaakin, että kansalaisuusrakenteiden ja -käsitysten

konstruoituvuus tarkoittaa sitä, että niiden muutoksia ei rajoita muutosten laajuus vaan

niiden nopeus. Kollektiiviset identiteetit eivät muutu hetkessä, vaan kannattaa varmasti

ajatella enemmänkin sukupolvissa kuin vuosissa. Yhteisöllisyyden kehittyminen vaatii

toisiinsa tutustumista ja tottumista, yhteisten kokemusten kertymistä ja ajatustapojen

muuttumista. Kaikkein kriittisin vaihe lienee yhteisön rakentamisen halukkuuden

kehittyminen, koska se edellyttää luottamusta toisiin. Kun yleistyy asenne, että uuden

yhteisön muodostamisen myötä ei menetä mitään oleellista, nolla-summa-ajattelun

sijaan voi tulla positiivi-summa-ajattelu, eli uusi yhteisö nähdään myönteisenä. Kun

tämä kohta on saavutettu, voi kehitys jatkua nopeammin. Siihen pääseminen kestää

luultavasti sitä kauemmin, mitä vahvempia olemassa olevat ryhmäidentiteetit ovat.
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Totesin, että yhteenkuuluvuudentunne on edellytys sille, että demokraattiset

rakenteet ovat legitiimejä ja toimivat. Kirjallisuudessa on keskusteltu siitä, tarkoittaako

tämä sitä, että demoksen pitää olla olemassa, ennen kuin minkälaisia rakenteita

voidaan perustaa. Vaikka siitä vallinnee yhteisymmärrys, että rakenteet vaikuttavat

myös kansalaisten tietoisuuteen, uskovat vain harvat tutkijat siihen, että demos voi

kehittyä täysin endogeenisesti. Tällaisissa näkemyksissä demoksen sisältö onkin usein

pelkkä poliittinen identiteetti eli se, että ollaan saman poliittisen järjestelmän

kansalaisia. Voidaan kuitenkin kysyä riittääkö tämä, sillä demoksenhan pitäisi olla juuri

poliittisen järjestelmän olemassaolon perusta ja oikeutus. Toisin sanoin järjestelmä

perustetaan koska koetaan, että on jotain yhdistävää, joka tulee siis loogisesti politiikan

edellä. Jos yhteisöllisyys perustuu yhteiselle järjestelmälle, ei ole selvää, mistä tämän

legitimiteetti ensinkään tulee. Tosin yhteisessä järjestelmässä eläminen voi ajan ja

tottumuksen myötä johtaa syvempäänkin yhteenkuuluvuudentunteeseen, mutta on

kyseenalaista, millä pohjalla järjestelmä toimii alkuvaiheessa. Jos se perustetaan

kansalaisten tahdon vastaisesti, se ei kestä sisäisiä ristiriitoja ja yhteisen identiteetin

kehittymisen mahdollisuudet ovat pieniä.

Yleinen kanta onkin, että jonkinlaisen yhteisöllisyyden on välttämätöntä olla

olemassa ennen kuin ryhdytään rakentamaan poliittista järjestelmää. Tämä ei tarkoita

sitä, että demoksen pitäisi jo kaikissa ulottuvuuksissaan olla täysin kehittynyt, vaan

ideana on, että on edes joitakin sen elementtejä, joista voidaan lähteä liikkeelle. Kuten

rakenteellinen demokratia, myöskään yhteisöllisyys ei ole asia, joka joko on tai ei ole

olemassa, vaan se on jatkumo. Poliittinen yhteisö ja demokraattiset instituutiot voivat

kehittyä rinnakkaisesti, toinen toiseen nojautuen niin, että niiden väliin ei synny

merkittävää kuilua. Chryssochoou puhuukin symbioottisesta suhteesta, joka saa

alkunsa kansalaisten tahdosta (2000: 85–87) ja Zürn kuvaa suhdetta kaksisuuntaiseksi

kausaliteetiksi (2000: 99, 109). Vaikka demoksen kehityksen alku pitää tulla ensin, on

täydellisen demoksen synty pidempään kestävä prosessi, joka tarvitsee rinnalleen

myös institutionaalista tukea. Toisin päin yhteisöllisyyden olotila taas määrittää sen,

minkälaiset rakenteet tietyllä hetkellä ovat mahdollisia ja mielekkäitä.

Demoksen syntymiseen pätee siis sama kuin sen olemassaoloon yleensä: demos

ja demokraattiset instituutiot edellyttävät toisiaan. Vaikka demos on rakenteiden

suhteen ensisijainen, kumpikaan ei toimi ilman toista eikä demokratia voi perustua vain

toiseen niistä. Demokratiassa rakenteellinen ja sosio-psykologinen ulottuvuus ovat siis

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Molemmat vaativat aktiivista ylläpitämistä

ja muokkaamista myös sen jälkeen, kun ne ovat kerran syntyneet.
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2.2. Demokratian toteutuminen Euroopan unionissa

Euroopan unionia on jo pitkään kritisoitu niin sanotusta demokratiavajeestaan. On

olemassa yhteisymmärrys siitä, että unionin suoraan harjoittama valta on

epäsuhteessa siihen, kuinka suuri kansalaisten vaikutusvalta EU:n elimiä kohtaan on.

EU:n rakenteet ovat kuitenkin haaste normatiivisille demokratiateorioille, sillä vaikka ne

toimivat eri tavalla kuin tunnetut valtioiden instituutiot, täyttyy niiden kuitenkin täyttää

samat demokratian vaatimukset. Tämä johtaa pohtimaan monia sellaisia asioita, joita

on valtioissa pidetty itsestään selvinä tai ongelmattomina, kuten esimerkiksi kysymystä,

kenen pitäisi olla vastuullinen kenelle. Erityisesti demokratian rakenteellisen ja sosio-

psykologisen ulottuvuuden suhde on EU:ssa paljon näkyvämpi kuin kansallisvaltioissa,

koska unionin yhteiskunnalliset edellytykset ovat erilaiset kuin valtioiden, joten

instituutiot eivät toimi tunnetulla tavalla.

Esitän seuraavaksi katsauksen Euroopan unionin demokratian tilasta ja näytän sen

ongelmalliset kohdat, joten selviää, mistä lähtökohdista keskustelu unionin

demokratisoimisesta lähtee liikkeelle.
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2.2.1. Demokratian rakenteet Euroopan unionissa

Rakenteellisen legitimiteetin perusperiaate on se, että poliittiset toimijat ovat

vastuullisia ja responsiivisia sille kollektiiville, jota ne hallitsevat. Valtioissa tämä on

yleensä ongelmatonta9, mutta EU:ssa se ei sitä aina ole, sillä unionin perustana on

kaksoislegitimiteetti. Legitimiteetti on peräisin yhtäältä suoraan kansalaisilta ja toisaalta

jäsenmailta. Näiden legitimiteetti taas tulee omilta kansalaisiltaan, joten voidaan puhua

EU:n välillisestä legitimiteetistä. Demokratian rakenteellisten kriteereiden kannalta

tämä tarkoittaa sitä, että poliittinen tasa-arvo koskee yhtäältä kansalaisia ja toisaalta

jäsenmaita. Hankalaksi tämä järjestelmä muodostuu siksi, että legitimiteetin eri muodot

eivät aina ole selkeästi erotettavissa, vaan kiteytyvät toisiinsa. Puhtaasti eriteltyinä

suora legitimiteetti kuuluisi ylikansalliseen ja välillinen legitimiteetti hallitustenväliseen

toimintaan. Unionin elimissä kuitenkin sekoittuvat sekä nämä toimintamuodot että

legitimiteetin muodot keskenään. Lisäksi niitä yhdistellään vielä ristikkäinkin.

Selkeimmin tämä näkyy ministerineuvostossa10, joka toimii sekä lainsäädäntä- että

toimeenpanovaltana. Sen legitimiteetti on välillinen: jäsenet ovat jäsenmaiden

hallitusten ministereitä, jotka ovat vastuullisia omille kansallisille parlamenteilleen.

Tämä vastuullisuus toteutuu kuitenkin hyvin vaillinaisesti. Ensinnäkin EU-politiikalla

ei yleensä ole minkäänlaista roolia kansallisissa parlamenttivaaleissa, koska

yhdentymistä koskevat kannat eivät sijoitu perinteisellä oikea–vasen-asteikolle, joten

usein puolueilla ei ole hyvin yhtenäistä näkemystä niistä. Kun näin on, ne välttävät

julkista keskustelua EU-asioista. (Franklin 1996: 196, Jachtenfuchs 2000: 14.) Tämä

tarkoittaa sitä, että kansalaisilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa hallituksen EU-politiikan

linjaan eduskuntavaalien kautta.

Toiseksi neuvosto ei kokoonnu julkisesti silloinkaan, kun se toimii lainsäätäjänä.

Neuvoston pöytäkirjat ovat kyllä julkisia ja kansalaisilla on myös (rajoitettu) oikeus

tutustua sen asiakirjoihin, mutta asiakirjat on erikseen pyydettävä neuvoston

sihteeristöltä ja pöytäkirjojen ensimmäiset kieliversiot syntyvät vasta viikkoja kokouksen

jälkeen. (Kemppinen 2002: 33.) Tiedon saamisen vaivalloisuus lienee yksi syy siihen,

että neuvosto ei ole yleisissä tiedotusvälineissä laajasti esillä. Kansalaiset eivät siis

tiedä, miten heidän edustajansa siellä argumentoi ja äänestää, eivätkä he näin ollen voi

saada häntä vastuuseen tekemistään päätöksistä. Tämä on vakava puute, sillä

päätöksenteon läpinäkyvyys on poliittisen vallan kontrollin edellytys ja siten

demokratian kaikkein perustavimpia kriteerejä. Kansalliset parlamentit taas, joiden

9 Kansainvälisen keskinäisriippuvuuden kautta inkongruenssista on tullut haaste. Käsittelen
täällä kuitenkin juridisesti legitimoitua valtaa enkä puutu ulkoisvaikutuksiin.
10 Tästä lähtien: neuvosto.



22

tehtävänä on kontrolloida ministereitä sekä lainsäätäjinä että toimeenpanevassa

roolissaan, ovat riippuvaisia hallitukselta saamista tiedoista. Hallitusten tiedottamisen

käytännöt vaihtelevat kuitenkin huomattavasti maasta toiseen eivätkä ne aina ole

riittäviä. (Beetham & Lord 1998a: 27, erityisesti kolmannesta pilarista ks. den Boer &

Wallace 2000: 509–510.) Lisäksi tärkeät asiakysymykset siirretään enenevässä määrin

ministerineuvostosta Eurooppa-neuvostoon, jonka päätösten kritisoimista kansalliset

parlamentit välttävät, jotta ne eivät saattaisi hallitustaan hankalaan tilanteeseen.

(Beetham & Lord 1998b: 72.)

Voidaan siis todeta, että neuvoston jäsenten vastuullisuus on erittäin puutteellista,

sillä heidän toimintaansa on hyvin hankalaa valvoa ja sanktioida. Tämä tarkoittaa sitä,

ettei voida sanoa, toteutuuko responsiivisuuskaan. Houkutin olla responsiivinen

kansalaisten preferensseille on ainakin pienempi, kun sitä ei pystytä valvomaan, joten

responsiivinen toiminta on todennäköisintä sellaisissa tapauksissa, jotka saavat laajaa

julkisuutta ja herättävät keskustelua. Päätöksenteon läpinäkyvyys on siis edellytys sille,

että vuorovaikutus päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä voi syntyä ja preferenssit

voivat välittyä politiikkaan. Neuvoston tapauksessa on jopa merkkejä siitä, että

ministerit käyttävät puutteellista kontrollia hyväkseen ajamalla neuvoston kautta läpi

sellaisia päätöksiä, joita kotimaassa tavallisena kansallisena lakina ei hyväksyttäisi.

(Wallace 2000: 19.)

Joka tapauksessa ideaalinenkin poliittinen kontrolli voi kohdistua vain yhteen

neuvoston jäseneen. Neuvosto toimii kuitenkin lähinnä ylikansallisen elimen tavoin.

Useimmissa tapauksissa (ensimmäisessä pilarissa yleisesti ja kolmannessa pilarissa

enenevässä määrin) se päättää vahvistetulla tai yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä

tarkoittaa sitä, että äänestyksessä vähemmistössä olevissa maissa kukaan ei ole

päätöksestä vastuuvelvollinen11. Mutta vaikka neuvosto päättäisikin yksimielisesti, on

se silloinkin enemmän kuin osiensa summa, jota voisi kontrolloida valvomalla

yksittäisiä jäseniä erikseen. Neuvosto on kollektiivinen elin, jossa tehdään

kompromisseja ja pakettiratkaisuja. Lopullinen päätös syntyy siis vuorovaikutuksessa ja

yhteistoimintana eikä yksinkertaisesti yhdistelemällä kansallisten parlamenttien kantoja.

Ministerit voivat neuvottelujen aikana muuttaa kantaansa tai vaihtaa myönnytystä

yhdessä asiassa voittoon toisessa. 25-päisessä elimessä tämä onkin välttämätöntä,

11 On kiistanalaista, missä määrin neuvosto todella äänestää. Yleisen käsityksen mukaan
neuvosto äänestää vain harvoin silloin, kun tämä olisi muodollisesti mahdollista, ja pyrkii sen
sijaan konsensukseen. (Wallace 2000: 19, Kemppinen 2002: 27.) Myös Edwards toteaa
Luxemburgin kompromissin edelleen leijailevan neuvoston keskustelun yllä. (1996: 130–131.)
Toisaalta hän esittää, että äänestäminen lisääntyy sekä muodollisesti että epämuodollisesti,
jolloin neuvoston puheenjohtaja tulkitsee hiljaisuuden hyväksymiseksi. Todellista käytäntöä on
vaikea arvioida, sillä istunnot eivät ole julkisia. Tämän työn tarkoituksen kannalta ovat kuitenkin
ennen kaikkea muodolliset säännöt merkitseviä, koska ne määrittävät, minkälaiset
päätöksentekomenetelmät ovat mahdollisia. Virallisten sääntöjen pitää täyttää demokratian
kriteerit ollakseen legitiimejä.
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jotta se säilyy toimintakykyisenä. Kansallisten parlamenttien imperatiiviset

mandaatitkaan eivät siis käytännössä toimisi ratkaisuna vastuullisuuden ongelmiin.

Ensimmäisessä pilarissa enemmistöpäätökset ja kompromissiratkaisut eivät ole

lakien legitimiteettiä kyseenalaistava ongelma, koska siinä päätöksillä on

kaksoislegitimiteetti. Neuvosto toimii lainsäädäntävallan toisena kamarina eli

jäsenvaltioiden edustajana. Kansalaisia kokonaisuutena edustaa Euroopan

parlamentti, joka on useimmissa tapauksissa (yhteispäätösmenettelyssä) yhtä vahva

kuin neuvosto. Lait perustuvat siis käytännössä kaksoisenemmistöön, eli sekä

kansalaisten että jäsenmaiden enemmistöön, joten ne voidaan pitää legitiiminä myös

neuvostossa vähemmistössä olevissa maissa.

Tilanne on toinen niillä alueilla, joissa EP ei osallistu päätöksentekoprosessiin.

Nämä ovat ensimmäiseksi alueet, joissa neuvosto käyttää toimeenpanovaltaa ja

lainsäädäntävaltana toimivat kansalliset parlamentit, joiden pitää ratifioida päätökset.

Tähän kuuluvat yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP eli toinen pilari), yhteistyö

oikeus ja sisäasioissa (YOS eli kolmas pilari) sekä alueita, joilla yhteistyö on

vakiintumatonta ja lähinnä koordinoivaa. Toiseksi EP jää lainsäätämisen ulkopuolelle

myös yhteisessä maatalouspolitiikassa, jossa neuvosto käyttää lainsäädäntävaltaa

yksin. Näillä alueilla päätöksillä on pelkästään välillinen legitimiteetti kansallisten

parlamenttien kautta, vaikka neuvosto toimii kollektiivina. Kansallisten parlamenttien

muodollinen ratifiointi ei siis takaa efektiivistä kontrollia, joten neuvoston vastuullisuus

on puutteellista.

Neuvoston ongelmaa voidaan tarkastella myös kansallisten parlamenttien vallan

puutteena. Euroopan yhdentymisessä kansalliset parlamentit ovat menettäneet

päätösvaltaa monella politiikan alueella, ilman että EP:n valta olisi vastaavasti

kasvanut. Euroopan unionin politiikan suurista linjoista ja tärkeistä päätöksistä

päättävät jäsenmaiden hallitukset yhdessä eikä kansallisilla parlamenteilla yleensä ole

muita mahdollisuuksia kuin hyväksyä tehdyt ratkaisut. Valta keskittyy siis entistä

enemmän toimeenpanovallan käsiin, mikä tarkoittaa, että kansalaisilla on entistä

vähemmän epäsuoraa vaikutusta hallitukseen.

Chryssochoou (2000: 17) kutsuu tätä hallintotapaa, jolla jäsenmaat pyrkivät

estämään suvereniteetin menettämistä, ”consensus elite government”. Hän suhtautuu

kuitenkin epäilevästi siihen, että demokratiavaje määriteltäisiin yksinkertaisesti

parlamenttien vallan vähenemiseksi. Ensinnäkin kansallisten parlamenttien vallan

määrää on hankalaa mitata eikä ole objektiivisia todisteita siitä, miten suuri se on ollut

joskus ennen, esim. ennen toista maailmansotaa. (mt. 117.) Toiseksi parlamentin

instituutio elää ja mukautuu ajan kehityksiin. Parlamenttien roolit ovat muuttuneet,

mutta tämä ei tarkoita sitä, että niillä olisi nykyisin vähemmän merkitystä. Niiden
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kaikkein tärkeimpiä funktioita ovat edelleenkin järjestelmän legitimointi

kokonaisuudessaan ja toimiminen vuorovaikutuskanavana kansan ja

toimeenpanovallan välillä. Nämä tehtävät ovat etenkin kansalaisten näkökulmasta

erittäin tärkeitä ja parlamenttien rooli määräytyykin oleellisesti sen mukaan, minkälaisia

odotuksia kansalla niitä kohtaan on. Se tulee siis nähdä sosiaalisessa kontekstissaan.

(mt. 122–127, vrt. Andersen & Burns 1996.)

Kansallisten parlamenttien keskeinen symbolinen asema perustuu kuitenkin niiden

funktioon kontrolli-instanssina. Vaikka ne eivät varsinaisesti tekisi päätöksiä, ne

kuitenkin kontrolloivat näitä ja vaikuttavat niiden sisältöön. Lisäksi äänestäjät pystyvät

eduskuntavaaleilla määrittämään politiikan suuria linjoja ja vaihtamaan politiikan

johtajia. Jos kansallisten parlamenttien valta vähenee ratkaisevasti, kärsii tämän

seurauksena myös niiden merkityksellisyys kansalaisten silmissä. Ihmiset tietävät, että

poliittinen vastuullisuus toteutuu parlamenttien kautta, joten ne ovat edelleen ratkaiseva

ja erittäin tarpeellinen linkki toimeenpanovallan ja kansalaisten välillä. Linkki ei

kuitenkaan toimi, jos eri parlamenteille vastuulliset toimeenpanovallan jäsenet luovat

tosiasioita in kamera. Neuvoston vastuullisuus ei siis toteudu riittävästi, koska

ylikansallinen elin yritetään tehdä välillisesti vastuulliseksi jäsenmaiden parlamenttien

kautta. Juridisesti jokainen neuvoston jäsen on vastuullinen vain yhden maan

kansalaisille. Neuvosto hallitsee kuitenkin kollektiivisesti Euroopan unionin kansalaisia

kokonaisuudessaan, joten myös sen legitimiteetin tulisi olla kollektiivista ja tulla EU:n

kansalaisilta. Toisin sanoin neuvoston tulisi olla yhtenäisesti vastuussa Euroopan

unionin kansalaisille silloin, kun se toimii unionin toimeenpanovaltana, sekä

lainsäätäjänä sellaisissa päätöksentekoprosesseissa, joissa se on ainoa kamari.

Kansallisten parlamenttien toimenkuvan muuttuminen ei saa tarkoittaa sitä, että

hallitusten kontrolli heikkenee, vaan jos kontrolli ei enää pystytä järjestämään

kansallisten eduskuntien kautta, on se tehtävä muulla tavalla.

EU:n poliittinen järjestelmä perustuu parlamentarismin periaatteisiin, joiden mukaan

eduskunta on demokraattisten rakenteiden ydin. Tämä keskeinen asema johtuu siitä,

että vain kansanedustajat ovat suoraan vastuullisia kansalaisille ja tämän perusteella

kontrolloivat toimeenpanovaltaa. Parlamentissa vastuullisuus ja responsiivisuus

konkretisoituvat vaaleissa ja julkisessa keskustelussa. Etenkin EU:n

hallitustenvälisenkin päätöksentekoprosessien kollektiivisuuden vuoksi olisi siis

perusteltuna järjestää unionin politiikan vastuullisuus ensisijaisesti Euroopan

parlamentin kautta. Pitkässä sarjassa perussopimusten muutoksia EP:n asema onkin

jatkuvasti vahvistettu. Tämä kehitys on kuitenkin lisännyt enemminkin parlamentin

valtaa kuin sen vastuullisuutta.
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Kuten neuvoston kohdalla pitää myös Euroopan parlamenttia arvioitaessa erottaa

unionin eri hallintojärjestelmät. Toisessa ja kolmannessa pilarissa EP:lla on lähinnä

oikeus tulla kuulluksi eikä se voi vaikuttaa päätöksiin. Näiden päätöksien

demokraattisuudesta vastaa neuvosto. Ensimmäisessä pilarissa sen sijaan

tavanomainen lainsäätämisjärjestys on yhteispäätösmenettely, jossa EP on

tasavertainen neuvoston kanssa ja pystyy käyttämään veto-oikeutta lakiehdotuksia

vastaan.

Ongelmana yhteispäätösmenettelyssä on lähinnä se, että Eurooppa-vaalien tulos ei

välity systemaattisella tavalla EU:n politiikan linjaan. Syyt tähän ovat

vaalijärjestelmässä. Eurooppa-vaalit ovat ns. toisen asteen kansallisvaalit, jolla

tarkoitetaan sitä, että kansalliset parlamentit käyttävät niitä hyväkseen mitatakseen

kansallista suosiotaan. Tästä johtuu se, että vaalitaistelussa vallitsevat kansalliset

kysymykset ja että äänestäjät käyttävätkin vaaleja ilmaistakseen mielipidettään

kansallisesta politiikasta samoin kuin kansalliset puolueet käyttävät niitä testatakseen

suosiotaan kotimaassaan (Franklin 1996: 189–195, Hix 1999: 181–183, vrt. Beetham &

Lord 1998b: 78)12. EP päättää siis eri aiheista kuin minkä perusteella sen edustajat

valitaan, eli vastuullisuuden kriteeri ei täyty. Tärkein syy vaalien toisasteisuuteen on jo

mainittu ilmiö, että Eurooppa-politiikka ei sovellu hyvin puolueiden perinteiseen oikea–

vasen-jakaumaan. Koska EU:ssa ei ole rakenteellisesti riittävän toimiva

puoluejärjestelmä, vastaavat Eurooppa-vaalien vaaliohjelmista ja ehdokkaiden

valinnasta lähinnä kansalliset puolueet, joiden on vaikeaa profiloitua EU-asioilla, koska

tämä vaarantaisi niiden sisäistä yhtenäisyyttä. Kun vaalikeskustelussa ei ole esillä

erilaisia vaihtoehtoja EU:n politiikasta, Eurooppa-vaalit eivät mahdollista kansalaisten

vaikutusta poliittiseen esityslistaan. Näyttää kuitenkin siltä, että ainakin kansallisten

puolueiden kannat ovat vähitellen yhtenäistymässä. Varsinkin keskustelussa EU:n

perustuslaista on tuotu esille kilpailevia käsityksiä unionin tulevaisuudesta, joista

erityisesti makrotaloudelliset aiheet menevät yhteen oikea–vasen-ulottuvuuden kanssa.

Ongelmana on kuitenkin edelleenkin se, että perinteisellä asteikolla samoilla linjoilla

olevat eri jäsenmaiden puolueet voivat yhdistymisen kysymyksillä erottua toisistaan

paljonkin. (Hix 1999: 162.) Eurooppa-laajuisen ja todella eurooppalaisen

puoluekilpailun kehittyminen on tässä olosuhteessa hyvin epätodennäköistä.

Toisena ongelmakompleksina nähdään EP:n riittämätön vaikutusvalta. Esimerkiksi

EU:n budjetissa parlamentilla on viimeinen sana vain ei-pakollisissa menoissa.

12 Beetham & Lord huomauttavat, että Eurooppa-vaalien toisasteisuus vahvistaa itseään, koska
niin kauan kuin äänestäjät ja muut puolueet käyttäytyvät tämän mallin mukaan, yksittäiselle
kansalliselle puolueelle on riskialtista poiketa siitä. (1998b: 78.) Jokaiset vaalit, jotka toimivat
toisen asteen vaaleina, vahvistavat ongelmaa siis entisestään sen sijaan, että EP ajan myötä
vakiintuisi ylikansallisesti toimivana parlamenttina.
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Pakollisista13 päättää sen sijaan neuvosto. Budjetin kontrolli on kuitenkin keskeinen

toimeenpanovallan kontrollin osa.

Myös EP:n roolia komission nimittämisessä moititaan. Maastrichtin ja Amsterdamin

sopimuksissa luodun järjestelmän mukaan EP äänestää ensin komission

puheenjohtajasta (ehdokkaan nimittää Eurooppa-neuvosto), kuulee sitten tämän

nimittämiä komissaariehdokkaita ja hyväksyy lopulta komission kokonaisuudessaan.

Tässä menetelmässä kritisoidaan usein sitä, että ehdokkaat ovat jäsenmaiden (eli

hallitusten) nimittämiä ja EP:lla on vaihtoehtoina vain kyllä tai ei koko kollegiolle (esim.

Beetham & Lord 1998a: 26). Parlamentilla ei siis ole rakentavaa vaikutusta komission

kokoonpanoon esim. siten, että komission jäsenet rekrytoituisivat meppien

keskuudesta puolueryhmien voimasuhteiden perusteella.

Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin suhtautua kriittisesti Euroopan parlamenttia

kohtaan asetettuihin vaatimuksiin. Myös Euroopan kansalliset parlamentit äänestävät

ainoastaan hallituksesta kokonaisuudessaan eivätkä hyväksy ministereitä yksitellen. Ja

vaikka komissio ei ole yhtä riippuvainen edustajien enemmistöstä kuin kansalliset

hallitukset, on valtioiden päämiesten kuitenkin käytännössä otettava huomioon EP:n

voimasuhteet heidän nimittäessään komission ehdokkaita. Esimerkki tästä nähtiin

Barroson komission nimittämisessä syksyllä 2004. Komission puheenjohtajan

poliittinen tausta vastaa EP:n enemmistöä, parlamentti kuulusteli muita ehdokkaita

yksitellen ankarammin kuin missään jäsenmaan eduskunnassa lienee käytäntönä ja se

onnistui jopa ajamaan läpi Italian ehdokkaan luopumisen. EP:lla on siis todellista valtaa

suhteessa komission kokoonpanoon.

EP:lle vaaditaan myös aloiteoikeutta, joka nykyisin on ainoastaan komissiolla.

Tässäkään tapauksessa parlamentti ei ole niin heikko kuin joskus väitetään, vaan itse

asiassa se on vahvemmassa roolissa kuin joidenkin jäsenmaiden eduskunnat. Vaikka

kansallisilla parlamenteilla on yleensä muodollinen aloiteoikeus, on käytännön tilanne

yleisesti se, että lait valmistellaan ministeriöissä eikä puolueryhmissä. Opposition

lakiehdotukset ovat osa oppositiopolitiikkaa ja demokraatista keskustelua, mutta ne

eivät juuri koskaan mene läpi. Parlamenttien todellinen valta suhteessa lakien sisältöön

perustuu valiokuntien työhön, jossa ehdotuksia saatetaan –  riippuen poliittisesta

järjestelmästä –  muuttaa paljonkin. Tällainen vaikutusvalta on myös EP:lla, joka voi

yhteispäätösmenettelyssä sekä muuttaa että hylätä lakiehdotuksia. Vertailussa esim.

Britannian hallituspainotteiseen järjestelmään on EP:n lainsäädäntövalta tässä

suhteessa erittäin vahva. Lisäksi parlamentti (kuten myös neuvosto) voi pyytää

komissiota valmistelemaan lakiehdotuksen.

13 Pakolliset menot ovat niitä, jotka seuraavat perussopimusten määräyksistä tai näiden
perusteella tehdyistä säädöksistä.
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Euroopan parlamentin vahva vaikutus lakeihin ja tämän mukaan sen kontrolli

komission työhön perustuu laajalti juuri siihen, että unionissa ei ole valtioille tyypillistä

parlamentti-hallitus-asetelmaa, jossa ohjelmalliset kysymykset selvitetään suurimmalta

osin enemmistön puolueiden sisällä eikä eduskunnassa. EU:ssa hallitseva

vastakkainasettelu ei ole hallituksen ja opposition (tai EP:n enemmistön ja

vähemmistön) välillä, vaan yhteisön elimien välillä. Tämä peilaa unionin toimijoiden ja

intressien moninaisuutta, jossa pitää edustaa aatteellisten ryhmien lisäksi myös

alueellisia ryhmiä. EU:n parlamentarismi toimii siis eri tavalla kuin valtioiden

parlamentaariset järjestelmät, mutta tämä erilaisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että EP

olisi heikommassa asemassa kuin jäsenmaiden eduskunnat. EP:n ja kansallisten

parlamenttien vertailu on siis mielekästä ainoastaan arvioitaessa parlamenttien

käyttämän vallan laajuutta, mutta ei tämän vallan ilmenemismuotoja.

EP on siis vahvempi kuin usein ajatellaan, etenkin kontrollitehtävässään ja

vaikutuksessaan lakeihin. Vakavaksi puutteeksi kuitenkin jää se, että äänestäjien

preferenssit eivät välity systemaattisella tavalla päätöksentekoprosessiin.

Responsiivisuuden ja vastuullisuuden vaatimukset eivät siis toteudu. Kuten Franklin

(1996: 197) sanoo, EP:lta ei puutu valtaa, vaan mandaatti käyttää valtaansa tietyllä

tavalla. Rakenteelliset syyt tähän löytyvät lähinnä vaalijärjestelmästä, muuta tämän

puutteiden juuret ovat syvemmällä (kpl. 2.2.2.).

Komission demokraattinen legitimiteetti on suurelta osin suoraan riippuvainen

niiden elimien legitimiteetistä, jotka nimittävät ja kontrolloivat sitä. Kun neuvoston ja

parlamentin vastuullisuudessa ja responsiivisuudessa on suuriakin puutteita, välittyvät

nämä suoraan myös komissioon. Komission kaksoislegitimiteetti näkyy etenkin sen

nimittämisprosessissa; tämän jälkeen se on vastuullinen parlamentille. Kirjallisuudessa

on komission demokraattisuuden yhteydessä kiinnitetty huomiota lähinnä komission ja

EP:n väliseen suhteeseen (esim. Beetham & Lord 1998a: 26). Yleinen kritiikki on ollut,

että komission legitimiteetti kärsii parlamentin legitimiteetin puutteesta niin, ettei

kumpikaan ole riittävän vastuullinen äänestäjille. Samaan aikaan parlamentin

komissioon suhteen harjoitettu valta on kuitenkin suuri, mikä ensimmäisen kerran tuli

nähtävästi esille Santerin komission eron yhteydessä.

Toiseksi komissiolla on ainoana unionin elimenä myös vahva osallistuvan

demokratian komponentti. Koska komission keskeinen resurssi on tieto, se on

rakentanut laajan järjestelmän erityyppisiä neuvoa-antavia komiteoita (comitology),

joiden jäsenet eivät ole vain eri aluetasojen poliittisia edustajia, vaan he ovat myös

tutkijoita ja intressiryhmien edustajia. Voidaan sanoa, että komissio on kaikista EU:n

instituutioista se, joka on kaikkein avoimin ei-valtiollisten toimijoiden vaikutukselle. Sen

legitimiteetti nojautuu siis olennaisesti myös responsiivisuuteen. (Eising & Kohler-Koch
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1999: 270.) On kuitenkin huomattavaa, että vaikka komissio tukee esimerkiksi

resursseiltaan heikompia intressiryhmiä, laaja kuulemisverkko ei silti korvaa

kansalaisten tasa-arvoista edustusta.

EU:n päätöksentekojärjestelmän demokraattisuuden yleinen ja hyvin keskeinen

puute on liiallinen monimutkaisuus. Tämä johtuu siitä, että rakennelma on pitkän

epäsystemaattisen kehittymisprosessin ja lisääntyvien toimijoiden kompromissien

(väliaikainen) tulos. Yleisen viisauden mukaan poliittinen järjestelmä on sitä

monimutkaisempi, mitä enemmän toimijoita päätöksenteossa on otettava huomioon.

Unionissa ei vain ole paljon poliittisia toimijoita, jotka osallistuvat päätöksentekoon,

vaan myös niiden intressien jakaumat (cleavages) ovat moniulotteisia. Lisäksi

toimijoiden kaksi tasoa (jäsenmaiden ja unionin taso) ovat rakenteellisesti kietoutuneet

toisiinsa (Politikverflechtung). Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään

kompromisseina ja policy-koalitioiden (Warleigh 2003: 8) avulla, eli verkostomaisissa

liittoutumissa, jotka rakentuvat kullekin asiakysymykselle erikseen.

Vastuullisuuden kannalta tämä on kahdella tavalla hankala asetelma. Ensinnäkin ei

ole olemassa mitään selvää vallan keskusta, joka voidaan saada vastuuseen, koska

poliittinen valta on sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti kietoutunut ja lisäksi sitä

käytetään usein epämuodollisella tavalla. (mt. 7–8.) Kansalaiset eivät voi äänestämällä

vaihtaa poliittisia johtajia, koska jokaiset vaalit vaikuttavat vain yhteen tai muutamaan

poliittiseen elimeen tai elimen jäseneen monien muiden joukossa. Tämä johtaa siihen,

että järjestelmän ja yksittäisen johtajien legitimiteetit eivät ole erillisiä toisistaan, minkä

seurauksena kansalaiset syyttävät itse rakenteita eivätkä politiikkoja sellaisista

päätöksistä, joita he eivät hyväksy. (Beetham & Lord 1998b: 74.)

Toiseksi järjestelmän monimutkaisuus saa aikaan sen, että myös muille kuin

maallikoille on hyvin epäselvää, miten päätökset tehdään ja kuka niistä on vastuussa.

Ymmärrys näistä asioista on kuitenkin edellytys siihen, että äänestäjät voivat saada

päätöksentekijät vastuuseen ja käyttää muita vaikuttamismahdollisuuksia.

Myös poliittisen järjestelmän koolla on merkitystä demokratialle. Euroopan unionilla

on tällä hetkellä noin 457 miljoonaa kansalaista 25 jäsenmaassa, mikä tarkoittaa sitä,

että yksittäisen kansalaisen ääni painaa hyvin vähän. Voidaan kysyä, onko näin isossa

järjestelmässä enää mahdollista olla tasa-arvoisesti responsiivinen kaikille

kansalaisille, sillä tullakseen kuulluksi jotakin asiaa ajavan ryhmän pitää olla joko

erittäin suuri tai resursseistaan etuoikeutettu.

Ratkaisuna tähän ongelmaan on yleensä ehdotettu päätösten tekemistä läheisyys-

ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Edellinen tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään

alueellisesti alhaisimmalla tasolla, jolla poliittinen tehokkuus vielä riittää suorittamaan
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kyseistä tehtävää. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että ylempi poliittinen taso säätää

lakeja vain niin yksityiskohtaisesti kuin on välttämättömästi tarpeellista ja jättää

tarkemmat sovellukset alemmille tasoille päätettäväksi.

Asia ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertainen. Varsinkin nykyisen laajan

keskinäisriippuvuuden olosuhteissa poliittiset rakenteet kohtaavat ns. demokraattisen

dilemman (Dahl 1994), jolla tarkoitetaan sitä, että järjestelmän ongelmaratkaisukyky

kasvaa sen koon mukaan, samalla kun yksittäisen kansalaisen

vaikuttamismahdollisuudet pienenevät.

Läheisyysperiaate ei siis välttämättä estä valtaa keskittymästä ylemmälle tasolle,

sillä varsinkin taloudellisissa asioissa lähdetään yleensä siitä, että on tehokkaampaa

yhtenäistää sääntöjä. Puhtaasti talouspoliittiset asiat johtavat taas ns. spill over -

vaikutuksen kautta muidenkin poliittisen alueiden keskittämiseen. 457 miljoonan

asukkaan järjestelmässä yksittäisen kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet näihin

unioniin siirrettyjen politiikan alueisiin ovat häviävän pieniä.

Ratkaisuksi on ehdotettu osallistumismahdollisuuksien lisäämistä alemmilla tasoilla.

(Dahl 1994: 33.) Dahlin mukaan koko järjestelmän koon kasvattaminen ei välttämättä

aiheuta kansalaisille voimattomuuden tunnetta, jos näillä on aitoa ja merkittävää

vaikutusvaltaa heille tärkeisiin arkipäivän asioihin kuten kunnan päätöksiin.

Ruohonjuuritason osallistuminen voisi siis vahvistaa koko järjestelmän demokraattista

legitimiteettiä.

Tämä ei kuitenkaan ratkaise sitä ongelmaa, että unionin tasolla päätetään paljon

merkittävistä asioista, joihin yksittäisen kansalaisen vaikuttamisen merkitys on jo EU:n

koon vuoksi minimaalinen. Koska kansalaiset ovat tästä hyvin tietoisia, ”heillä on vähän

motivaatiota uhrata aikaa ja energiaa poliittiseen osallistumiseen sekä sen

edellyttämän informaation hankkimiseen ja harkintaan”. (Setälä 2003: 181.) Tästä taas

kärsii päätöksentekijöiden kontrolli, mikä voi johtaa päätöksenteon laadun

heikkenemiseen. (ibid.14)

Lisäksi unionin koon kasvattaminen on myös lisännyt sen sisäistä

heterogeenisuutta ja sen mukaan päätöksenteon monimutkaisuutta ja

läpinäkymättömyyttä.

14 Ajatus on peräisin John Stuart Millin teoriasta demokratiasta kansalaisten kykyjä kehittävänä
järjestelmänä. Millin mukaan nämä kyvyt ovat hallitusvallan ”liikkeellepaneva voima”  siten, että
kansalaisten hyvät arvostelukyvyt kannustavat hallitusta laadukkaaseen politiikkaan. (Setälä
2003: 113. Vrt. myös Held [1987: 85–104], jolta mallin nimitys developmental democracy on
peräisin.)
Franklin käyttää samanlaista argumentaatiota arvostellessaan Eurooppa-vaalien toisasteisuutta
eli puolueiden kieltäytymistä kilpailla unionia koskevilla kysymyksillä. Hän esittää, että kun
eurooppalaiset aiheet eivät ole julkisessa keskustelussa esillä, tarkoittaa tämä myös sitä, että
puolueet eivät käytä mahdollisuutta selittää niitä kansalaisille. (1996: 197.)
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Unionin demokratiavajeen rakenteellinen ulottuvuus voidaan yhteenvetona kuvata

input- ja output-legitimiteetin epätasapainona siten, että kyseessä on oikeastaan input-

legitimiteettivaje. Kukaan ei kiistä sitä, että unionilla on jopa erittäin suuri

päätöksentekokyky; kritiikkinä on juuri se, että tämä on vakavassa epäsuhteessa

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kanssa. Kansalaisilla ei ole mahdollisuutta

vaikuttaa Eurooppa-politiikan sisältöön kansallisilla vaaleilla (joilla päätetään myös

neuvoston jäsenistä) eikä Eurooppa-vaaleilla (joiden kautta toimii myös komission

vastuullisuus). (Franklin 1996: 197.)

Unionin omassa retoriikassa output-legitimiteetti on pitkään ollut ensisijaista

oikeutettaessa sen politiikkaa. Kirjallisuudessa on kuitenkin korostettu, että tämä ei riitä

vakauttamaan järjestelmää kokonaisuudessaan (esim. Fossum 2000: 111–112,

Greven 2000: 54). Syitä tähän on lähinnä kaksi. Ensinnäkin kansalaisten tulisi

demokratiassa olla subjektin roolissa eikä pelkästään politiikkaa vastaanottavia

objekteja. (Neunreither 1995: 2–3.) Ei riitä, että he hyötyvät poliittisista päätöksistä,

vaan heidän pitää myös olla päätöksenteon lopullinen suvereeni. Unionissa

päätöksentekijöiden vastuullisuudessa on kuitenkin vakavia puutteita. Toiseksi, kun

EU:n politiikkaa mainostetaan kansalaisille utiliteetti-argumenteilla, arvioivat he unionia

myös sen mukaan, missä määrin he hyötyvät sen politiikasta. Tällä pohjalla ei

kuitenkaan voi syntyä vakaata kansalaisten tukea, sillä EU:n kannattajat ja vastustajat

vaihtuvat asiakysymyksen mukaan eikä pelkän hyöty-suhteen perusteella voi kehittyä

syvempää lojaliteettia unionia kohtaan. (Warleigh 2003: 111–112.) Seuraavaksi

tarkastelenkin tämän lojaliteetin puutteen merkitystä unionin demokratialle.
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2.2.2. Demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus EU:ssa

Yleisen ymmärryksen mukaan Euroopan unionilla ei ole demosta, vaan korkeintaan

demoksen alkeellisia elementtejä, jotka eivät vielä riitä poikkikansallisen demokratian

perustaksi. (Esim. Scharpf 1993, 1998, Graf Kielmannsegg 1996, Weale 1998,

Tsinisizelis & Chryssochoou 1998, Offe 1998, 2000, Greven 2000, Pauly 2000,

Chryssochoou 2000, Warleigh 2003 ym.) Tämä asettaa edellä kuvatut vastuullisuuden

ongelmat uuteen valoon, koska se tarkoittaa sitä, että vaikka normatiivisiin vaatimuksiin

perustuvien rakenteellisten päätelmien mukaan EU-tason politiikan suvereeni tulisi olla

eurooppalaiset kokonaisuudessaan, nämä eivät välttämättä ole valmiita täyttämään

tätä roolia. Toisin sanoin unionin demokratian ongelmia ei voida ratkaista tekemällä

sen rakenteita muodollisesti vastuulliseksi ja responsiiviseksi, koska demokratian

sosio-psykologisen ulottuvuuden edellytykset ovat heikkoja. Kuten Chryssochoou

ilmaisee asian toisessa yhteydessä, ei riitä että kysyy kuka hallitsee ja miten, vaan

oleellinen on myös kysymys, keitä hallitaan (1999: 4).

En puutu yksityiskohtaisempiin analyyseihin Euroopan kansalaisten tietoisuuden

nykytilasta, vaan keskityn puutuvan yhteisöllisyyden seurauksiin demokratialle. Kun

puhuu puutteesta, täytyy kuitenkin aluksi lyhyesti selventää, mitä sen korvaamiseksi

vaaditaan. Demoksia tunnetaan ainoastaan kansallisvaltioista ja näiden alueellisista

ryhmistä, mutta useita valtioita käsittävästä demoksesta ei ole mallia. EU:n mahdollisen

demoksen pohtiminen on siis teoreettista. Tällaisen teoreettisen näkemyksen

eurooppalaisesta poikkikansallisesta demoksesta on kehittänyt mm. Chryssochoou

(2000), joka keskittyy yhteisön ominaisuuksiin puutumatta yhteisöllisyyden sisältöihin

tai käytännön järjestelmiin. Hän korostaa, että transnationaalisen demoksen kehitys ei

tarkoita, että rakennettaisiin eurooppalaista supervaltiota eikä myöskään sitä, että

transnationaalisen demokraattisen tietoisuuden kehittyessä kansallinen identiteetti

vastaavasti vähenisi. (2000: 89.) Eurooppalaisen identiteetin ei tarvitse edes olla

vahvempaa kuin kansallisen, vaan Chryssochoou kuvaa tilannetta, jossa kansalaisilla

on useita poliittisia lojaliteetteja, jotka ovat keskenään tasapainossa eivätkä

ristiriidassa. (mt. 92.)
In brief, transnational demos-formation is about a politics of ‘civic inclusion’  followed by
a corresponding sharing of popular political sentiments and values so as to make the
European peoples feel, look and act more as a demos than as several, fragmented and
mutually alienated citizen bodies. It is only then that the Union, instead of being merely
a ‘union of states’, can be seen as a ‘union of peoples’, guided in their relationships by a
spirit of mutual affirmation, fortifying the bonds that unite them as one composite demos
and perceiving the multicultural nature of their political being as a source of civic
enrichment, rather than of divisiveness and fragmentation.
The logical outcome of this process is not a ‘homogeneous polity’  composed of ‘one
people, one government and one territory’, but rather a new framework of unity out of
diverse polities that preserves the integrities of their people whilst reflecting their
common democratic aspirations without either destroying the subcultures that are joined
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together to form the larger demos or breaking the European society into a cluster of
warring nationalities.
(mt. 91.)

Eurooppalainen kansalaisidentiteetti ei siis ole ristiriidassa edelleen olemassa

olevien kansallisidentiteettien kanssa. Sen tarkemman sisällön kanssa kannattaa olla

varovainen, sillä tässä vaiheessa voidaan suhteellisella varmuudella sanoa ainoastaan

se, että jos eurooppalainen yhteisöllisyys joskus kehittyy, se tulee olemaan laadullisesti

erilainen kuin tuntemamme muodot, sillä sen edellytykset ovat hyvin erilaisia. Tästä

johtuu se dilemma, että vaikka EU:lle ei odotettaisikaan kansallisyhteisön tyyppistä

demosta, nojautuu diagnoosi demoksen puutteen vaikutuksista kuitenkin väistämättä

vertailuun valtioihin, koska nämä ovat demos-käsityksemme kiintopiste. Joidenkin

mielestä niin sanotun no demos -teesin epäkohta onkin liiallinen valtiokeskeisyys, joka

jättää huomiotta EU:n valtioista eroavat ominaispiirteet (esim. Eriksen 2000: 49–50).

Ongelma perustuu kuitenkin lähinnä erilaisiin aikaperspektiiveihin. Pitkällä aikavälillä on

mahdollista, että EU:sta kehittyy täysin uudenlainen demokratian muoto, joka perustuu

uudenlaisiin käsityksiin kansalaisista ja yhteisöllisyydestä. Nykyhetkessä olemme

kuitenkin kaukana sellaisista kehityksistä, ja kansalaisten tavat hahmottaa politiikkaa ja

toimia unionissa pohjautuvat kansallisvaltion malliin. Koska tämän mallin perusta on

demos ja EU:ssa sellaista ei ole, EU:n demokratia toimii tällä hetkellä vajavaisesti. Niin

kauan kuin ihmiset toimivat perinteisen kansallisen mallin mukaisesti, uudistuksia ei

voida rakentaa oletettujen uusien toimintamuotojen pohjalle, jotka kehittyvät ehkä

joskus tulevaisuudessa.

Esimerkiksi Wessels (1996: 65, 68–69) näkeekin demoksen puutteesta johtuvien

demokratian ongelmien olevan väistämätön vaihe uudenlaisen poliittisen järjestelmän

evoluutiossa, joka vaatii uudenlaisten käsitysten kehittymistä. Myös Beetham & Lord

(1998b: 124) kuvaavat tilannetta institutionaalisten ja poliittisen kulttuurin muutosten

väliseksi nopeuden kuiluksi (gap of speed). Kun ottaa huomioon, että poliittisen

kulttuurin muuttuminen kestää sukupolvia eikä sitä juuri voida ohjailla, ratkaisuna ei

kuitenkaan voi olla kansalaisten tietoisuuden muuttumisen odottaminen. Jos

demokratian normatiiviset vaatimukset otetaan vakavasti, on jokaisella sukupolvella

oikeus olla poliittisen vallan suvereeni eikä demokratian toisen ulottuvuuden

laiminlyöntiä voida hyväksyä välivaiheena. Tästä syystä on perusteltua tarkastella

eurooppalaisen yhteisöllisyyden puutteesta johtuvia ongelmia EU:n demokratialle

nykyhetken näkökulmasta. Kun tarkoituksena on tehdä unionia demokraattisemmaksi,

on lähdettävä ajankohtaisista ehdoista. Tämä ei sulje pois sitä, että ehdot muuttuvat

joskus tulevaisuudessa, jolloin rakenteet voidaan taas sovittaa uusiin olosuhteisiin. EU

on ainakin toistaiseksi vielä jatkuvasti muuttuva järjestelmä, jonka kehityksen tulosta ei

tiedetä. Oletettu tulevaisuuden tilanne voi kyllä olla unionin uudistamisen tavoite, mutta
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ei uudistusten lähtökohta tai syy olla uudistamatta rakenteita, jotka tämän hetken

olosuhteissa ovat ongelmallisia. Samanlainen näkökulma oli myös Euroopan unionin

tulevaisuuskonventin lähtökohtana. Konventin tehtävä oli uudistaa unionin rakenteita

niin, että ne sopisivat vallitseviin olosuhteisiin sekä edistyäsivät EU:n kehitystä

toivottuun suuntaan. Vallitsevien olosuhteiden olennaisimpia elementtejä taas on

kansalaisten tietoisuus. Tarkastelen seuraavaksi eurooppalaisen yhteisöllisyyden

puutteen seurauksia EU:n demokratialle.

Poliittinen yhteisö on ennen kaikkea kommunikaatioyhteisö, joka ilmaisee itseään

yhteisessä julkisessa tilassa. Euroopan unionissa yhteisen julkisen keskustelun sijasta

kunkin jäsenmaan asukkaat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vastaavasti julkisen

tilan instituutiot ovat kansallisia; eurooppalaista mediaa, jossa käytäisiin keskustelua, ei

ole eivätkä eurooppalaiset puolueet ole riittävän kehittyneitä toimiakseen

viestintäkanavina. Ominaista tälle tilanteelle on se, että kyseessä on kaksisuuntainen

kausaalinen suhde, joten asiaintila vahvistaa itseään: koska ei ole Euroopan tasoista

yhteisöllisyyttä, ei kehitetä yhteistä julkista tilaa, ja koska tätä ei ole, yhteisöllisyys ei

kehity. Esimerkiksi Deutsch (1957 [siteerattu teoksessa Chryssochoou 1999: 10–12.])

korostaa kansalaisten välisten kontaktien merkitystä yhteenkuuluvuudentunteen

syntymiselle. Vain jaettu julkinen tila mahdollistaa sen, että kansalaiset tekevät yhteisiä

kokemuksia ja tarkastelevat asioita paitsi kansallisesta myös eurooppalaisesta

näkökulmasta. Toisaalta tällaisen yhteisen pohjan puuttuessa motivaatio keskustella

keskenään on alhaista.

Mallin yhteisen tilan muodostumisesta toistuvien kontaktien myötä antavat

eurooppalaiset eliitit. Schlesinger ja Kevin (2000) huomauttavat, että eliiteillä on

yhtenäisiä, englanninkielisiä vuorovaikutustiloja. He toteavat kuitenkin, että näistä on

mahdollista kehittyä todellisia julkisia tiloja ja yhteinen poliittinen kulttuuri vain, jos

vuorovaikutukseen osallistuu laajoja joukkoja kansalaisia, mikä tällä hetkellä ei toteudu.

Onkin kyseenalaista, voiko eliittien kohdalla tapahtunut sosialisointiprosessi siirtyä

kansalaisiin yleensä. Schlesinger ja Kevin itse esittävät edellytyksinä siihen sen, että

kansalaisilla olisi tasa-arvoisia ja laajoja vuorovaikutuskompetensseja, helppo pääsy

kaikkiin vuorovaikutuksen välineisiin sekä tietoja, taitoja ja kiinnostusta. (mt. 228.)

Nämä ehdot eivät kuitenkaan täydy. Suurin ongelma lienee kieli, sillä vaikka eliitit

käyttävät englantia ja ranskaa lingua francana, osaavat näitä vain noin kolmasosa

niistä eurooppalaisista, jotka eivät puhu niitä äidinkielenään (Graf Kielmannsegg 1996:

55). Kuten monikieliset valtiot näyttävät, ei kuitenkaan pitäisi asettaa yhteistä kieltä

välttämättömäksi ehdoksi yhteisen julkisen tilan muodostumiselle. Yhteydessä muiden

ongelmien kanssa se on tosin este, jota ei tulisi aliarvioidakaan.
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Jaettu julkinen tila on edellytys sille, että kansalaiset voisivat toimia unionin

yhtenäisenä suvereenina, jolle päätöksentekijä voisivat olla responsiivisia. Totesin

aiemmin, että päätöksentekijöiden tulee olla responsiivisia ja vastuullisia sille

kansalaisryhmälle, jota hallitsevat, eli EU:n ylikansallisten elinten täytyisi olla

responsiivisia eurooppalaisille kokonaisuudessaan (kpl. 2.2.1.). Edelleen esitin, että

responsiivisuus toteutuu julkisen tilan kautta siten, että täällä muodostuvat, ilmenevät ja

yleistyvät mielipiteet, joihin päätöksentekijät voivat reagoida (kpl. 2.1.1.). Yhdistettynä

nämä kaksi premissiä tarkoittavat sitä, että yhtenä suvereenina toimiminen edellyttää

yhtenäistä julkista tilaa. Kun päätetään koko unionia koskevasta asiasta, on

responsiivinen päätös sellainen, jonka suuri osa kansalaisia hyväksyy. Tällainen

konsensus voi kuitenkin syntyä vain, jos kansalaiset keskustelevat (median välityksellä)

keskenään. Jos vuorovaikutus toimii ainoastaan jäsenmaiden sisällä, on EU:n tasolla

tehty päätös pelkästään päätöksentekijöiden neuvottelema eikä poliittisten toimijoiden

välittämä yhteiskunnallisten ryhmien kompromissi (Neyer 1999: 397). Juuri tämä välitys

on kuitenkin julkisen tilan tarkoitus. Se edellyttää tosin yhteisiin intresseihin (common

interest) suuntautunutta keskustelua (eli yhteistä näkökulmaa asioihin), jossa vallitsee

asenne, jota Weale (1998: 57) kutsuu käsitteellä problem-solving attitude. Tämä taas

edellyttää yhteisöllisyyttä. Jos kansalaisten mielipiteet aggregoituvat vain kansallisesti,

näkevät he ylikansallisten elimien päätöksentekoprosessin helposti kansallisten

positioiden välisenä neuvotteluna, joten päätöksiä arvioidaan kansallisten intressien

eikä asiasisällön tai yhteisten intressien näkökulmasta15. Tämä taas vahvistaa

yhteisöllisyyden puutetta entisestään. Vaikka kansalaisia hallitaan ylikansallisesti

yhtenä kokonaisuutena, päätökset eivät perustu tämän kokonaisuuden preferensseihin,

koska kansalliset osaryhmät eivät keskustele keskenään. Kansalaisilla ei siis ole

mahdollisuutta vaikuttaa itse siihen, miten kansallisten ryhmien erilaiset kannat olisivat

sovitettavissa yhteen.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että ylikansalliselle poliittiselle toimijalle on rationaalista

olla responsiivinen erillisille kansallisyhteisöille erikseen, koska kansalaiset ajattelevat

hallitustenvälisesti eli he käsittävät poliittisen tasa-arvon jäsenmaiden eikä niinkään

kansalaisten tasa-arvona. Tämä vastaa sitä rakenteellista tilannetta, jota kuvasin

neuvoston vastuullisuuden yhteydessä: neuvosto päättää lähinnä ylikansallisesti, mutta

sen jäsenet ovat vastuullisia oman maan kansalaisille ikään kuin he toimisivat

hallitustenvälisesti. Totesin tuolloin, että rakenteellisten kriteereiden mukaan

ylikansallisesti toimivan kollektiivisen elimen tulisi olla vastuullinen kansalaisille

15 Myös johtavat kansalliset poliitikot vahvistavat kansalaisten tendenssiä tarkastella unionin
päätöksiä kansallisen intressien näkökulmasta. Koska Eurooppa-politiikka ei ole kansallisissa
vaaleissa tai puoluekeskustelussa esillä, hallitukset eivät perustele EU-tason toimintaansa
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kokonaisuudessaan silloin kun se ei toimi jäsenmaita edustavana toisena kamarina.

Kun tarkastellaan tätä vaatimusta puuttuvan demoksen näkökulmasta selviää, missä

tämän rakenteellisen konstruktion ongelma on: EU-tasoinen vastuullisuus tarkoittaisi

samalla EU-tasoista enemmistöpolitiikkaa. Tämä taas edellyttää yhteisöllisyyttä

ollakseen legitiimi (ks. kpl. 2.1.2.). Tällä hetkellä kansalaisten valmius hyväksyä EU-

laajuisella enemmistöllä tehtyjä päätöksiä näyttää kuitenkin olevan pikemmin

vähentymässä, eli muiden jäsenmaiden kansalaisia ei hyväksytä poliittisesti tasa-

arvoisiksi koska ei koeta olevansa saman yhteisön jäseniä.

Yhteisöllisyyden tila määrittää siis sen, miten legitiimi suora tai välillinen

vastuullisuus on. Jos eurooppalainen yhteisöllisyys olisi olemassa, hyväksyttäisiin

kaikkien eurooppalaisten poliittinen tasa-arvo, joten olisi olemassa yksi äänestäjäkunta,

jolle päätöksentekijät olisivat vastuullisia ja joka päättäisi legitiimisti enemmistöllä.

Yhteisöllisyyden puutteessa taas poliittisesti tasa-arvoisiksi hyväksytään vain oman

valtion kansalaiset, joten äänestäjäkunnat, joista muodostuvat legitiimit enemmistöt ja

joille voidaan olla vastuullisia, ovat valtiollisia. Näin ollen unionin tason

päätöksentekijöillä tulisi olla välillinen legitimiteetti, mikä oikeuttaa vain kaikkien

jäsenmaiden (eikä siis kansalaisten) edustajien yksimielisiä päätöksiä. Toisin sanoen

eurooppalainen yhteisöllisyys oikeuttaisi kansalaisten poliittisen tasa-arvon, ja sen

puuttuessa vain jäsenmaiden tasa-arvo on legitiimi. Unionissa nämä kaksi tasa-arvon

muotoa esiintyvät tosin harvoin puhtaasti, vaan EU:n järjestelmä perustuu

kaksoislegitimiteettiin, joka yhdistää näitä molempia. Kaksoislegitimiteetti näkyy

parhaiten EP:n ja neuvoston yhteisessä päätöksenteossa ja neuvoston

määräenemmistösäännöissä.

Ylikansallinen enemmistöpolitiikka näyttää huonosti sopivan EU:hun siitäkin syystä,

että tämän poliittiset konfliktit ovat moniulotteisia, joten vakaat enemmistöt ovat

epätodennäköisiä. Jakolinjat ovat ainakin vasen–oikea, hallitustenvälinen–

ylikansallinen sekä jäsenmaiden ja alueiden konfliktit resurssien jakamisesta. (Beetham

& Lord 1998b: 78, vrt. Warleigh 2003: 48.) Koska nämä konfliktilinjat sijoittuvat

ristikkäin (cross-cutting cleavages) ja ainakin edelliset kaksi ovat molemmat jokaisessa

asiakysymyksessä läsnä, poliittinen edustaminen on monimutkaista. Moniulotteisuus

johtaa myös siihen, että erillisiltä näyttävät asiakysymykset ovat käytännössä usein

erottelemattomia, jolloin niitä käsitellään joukkoina. Tällaisille moniulotteisille

pakettiratkaisuille on kuitenkin ominaista, että yhteen niputettujen asiakysymysten

määrän vuoksi syntyy niin monia eri kantoja, että paketeista on sovittava

konsensuksella.

äänestyksessä saaneella mandaatillaan vaan sillä, että ne ajavat kansallista intressiä. Näin EU-
politiikasta tulee jäsenmaiden välinen nollasummapeli. (Franklin 1996: 198.)
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Enemmistöpäätökset ovat unionissa ongelmallisia myös siitä syystä, että yksi

johtavista konfliktiulottuvuuksista, hallitustenvälinen–ylikansallinen-jako, koskee EU:n

oikeusjärjestelmää. Päätöksillä on siis lähes aina myös hyvin perustavanlaatuinen

ulottuvuus. Perustuslaillisista kysymyksistä on kuitenkin yleisen demokraattisen

käytännön mukaan äänestettävä määräenemmistöllä.

Määräenemmistöt eli konsensukseen pyrkivää päätöksentekotyyliä pidetäänkin

monesti ratkaisuna siihen, että ainakin yksinkertaisten enemmistöjen legitimiteetti on

unionissa hyvin kyseenalainen. Tällainen menettelytapa vallitsee myös käytännössä

lähes koko EU:n päätöksentekoprosessissa. Esimerkiksi Beetham & Lord (1998b: 87)

kuvaavat unionin poliittista järjestelmää ”konsensusdemokratian äärimmäiseksi

muodoksi”  (an extreme form of consensus democracy)16. Ylikansalliset elimet toimivat

jopa konsensuaalisemmin kuin muodollisesti olisi tarpeellista. Neuvostossa, jonka

yleisin säädetty menettelytapa on jo määräenemmistö, pyritään yleensä kaikille

hyväksyttäviin ratkaisuihin. EP:ssa taas vaaditaan yleensä jäsenten yksinkertainen

enemmistö, joka ns. monipaikkaongelman17 aiheuttaman vähäisen läsnäolon

seurauksena tarkoittaa käytännössä kahta kolmasosaa läsnä olevista

parlamentaarikoista (Gehring 2000: 95). Siihen taas tarvitaan molempia isoja

parlamenttiryhmiä, eli sosiaalidemokraattien ja konservatiivisten konsensus.

Kuitenkin myös määräenemmistöllä tehdyillä päätöksillä on vähemmistö, jonka on

hyväksyttävä tulokset. Vaikka tämä menettely edellyttäneekin vähemmän

yhteisöllisyyttä kuin yksinkertainen enemmistöpolitiikka, tarvitaan siis myös siihen

jonkinlaista yhteenkuuluvuudentunnetta. Lisäksi kansalaisten näkökulmasta ei liene

minkäänlaista eroa yksinkertaisen enemmistön ja määräenemmistön välillä, vaan

olennaista on se, hyväksytäänkö äänestäminen periaatteessa. Tällä hetkellä tämä on

hyvin kyseenalainen. Euroopan unionin periaatteellinen legitimiteetti –  sen hyväksyntä

poliittisena järjestelmänä –  on siis suhteellisen heikolla pohjalla, joten sen mahdollisuus

tehdä kansalaisia kuormittavia päätöksiä on erittäin rajoitettu.

Enemmistöpolitiikan legitimiteetin ongelma asettaa kyseenalaiseksi monia

ehdotuksia, joita on tehty EU:n demokratisoimiseksi. Ensimmäiseksi se kyseenalaistaa

16 Konsensusdemokratian äärimmäisen muodon merkkeinä Beetham & Lord luettelevat
seuraavat kriteerit:

• Pyritään mahdollisimman suureen koalitioon yksinkertaisen enemmistön sijaan.
• Korostetaan kollegiaalista päätöksentekotyyliä.
• Otetaan huomioon laaja kirjo puoluepoliittisia vaikutuksia.
• Yhteistoiminnallinen federalismi (cooperative federalism), eli kontrolli jaetaan kaikissa

asiakysymyksissä jäsenmaiden ja unionin välillä. (1998b: 87.)
17 Monipaikkaongelmalla (multi-site-problem) tarkoittaa sitä, että EP:n toimipaikat sijaitsevat
kolmessa eri maassa: Parlamentin kanslia on Luxemburgissa, valiokunnat kokoontuvat
Brysselissä ja täysistunnot ovat Strasbourgissa.



37

demokratian ja parlamentarismin yhtälön. Suoraan valittu, vaikutusvaltainen

parlamentti ei tee päätöksistä legitiimejä, jos sen päätöksentekomenettely ei sitä ole.

Toiseksi myös Eurooppa-laajuisten kansanäänestysten ei voida odottaa legitimoivan

päätöksiä jos äänestyksen vähemmistö vieroo enemmistön valtaa.18

Demokratian rakenteet toimivat siis demokraattisesti vain, jos ne ovat kansalaisten

näkökulmasta legitiimejä. Tämä taas edellyttää kansalaisten yhteisöllisyyttä, eli

halukuutta hyväksyä toiset saman suvereenin jäseniksi ja hyväksyä tämän suvereenin

tai sen edustajien tekemät päätökset.

Optimistit uskovat, että demos voi kehittyä unioniin endogeenisesti sen mukaan,

että kansalaiset tottuvat instituutioihin ja toisiinsa (esim. Zürn). Vastaavanlaiset

odotukset ovat myös funktionalismin ja hieman toisella tavalla neofunktionalismin

pohjana. Euroopan unionissa on kuitenkin paljon sellaisia itsestään vahvistavia esteitä

demoksen kehitykselle kuten vaalijärjestelmän ongelmia tai julkisen tilan puute. Esteinä

mainitaan yleensä myös monikielisyys ja kulttuurinen heterogeenisuus. Tämä

argumentti on kuitenkin kiistanalainen siksi, että se asettaa valtioiden kulttuurisesti

suhteellisen homogeeniset demokset yleisesti päteväksi malliksi ja näin evää EU:n

mahdollisuuden tulla todelliseksi demokratiaksi (esim. Closa 1998). Mielekkäämpi tapa

kuvitella eurooppalaista demosta onkin sellainen, joka perustuu muuhun kuin

kansallisia yhteisöjä vastaaviin asioihin. Spekulaatiot tämän perustan sisällöstä eivät

tosin johda mihinkään, sillä yhtäältä siitä ei ole juuri merkkejä näkyvissä ja toisaalta

yhteiskunnalliset prosessit ovat sen verran luovia ja joustavia, että yhteisöllisyyden

perustana voisi luultavasti toimia miltei mikä vain. Ratkaisevaa ei ole se, mikä

”objektiivisesti”  yhdistää kansalaisia, vaan se, halutaanko löytää tai luoda jotain, joka

koetaan yhdistäväksi.

Teoreettisesti on siis mahdollista, että EU:hun kehittyy jonkinlaista yhteisöllisyyttä

jos ja kun päästään ulos mainituista itseään vahvistavista kehistä. Impulssi eli tahto

tähän on kuitenkin tultava kansalaisilta itseltään sillä yhteenkuuluvuudentunnetta ei

voida asettaa poliittisin päätöksin.

18 EU-laajuisia kansanäänestyksiä ovat ehdottaneet esim. Grande (2000: 130–132) ja Zürn
(2000: 104–107). Näiden esityksiä kritisoi Scharpf (1998: 155) täällä esitettyjen argumenttien
perusteella.
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2.3. Päätelmät

Yhteenvetona voidaan todeta, että demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus, eli

yhteenkuuluvuuden tunne tai yhteisöllisyys, on rakenteiden legitimiteetin edellytys.

Demokratian toimivuuden kannalta ulottuvuudet ovat kuitenkin toisistaan riippuvaisia ja

ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutusprosessissa. Kumpikin on välttämätön, jotta

demokratia toteutuu.

Euroopan unionissa on puutteita kummassakin demokratian ulottuvuudessa.

Rakenteiden ongelmana on etenkin se, ettei poliittinen vastuullisuus toteudu riittävästi,

joten myös responsiivisuus on kyseenalaista. Sosio-psykologisesti katsottuna EU:sta

puuttuu kansalaisten yhteisöllisyys, mikä johtaa yhtäältä siihen, että ylikansalliselle

vastuullisuudelle ei ole pohjaa, ja toisaalta siihen, että järjestelmän legitimiteetti eli

kansalaisten hyväksyntä on heikkoa. Unionin demokratian legitimiteetti on siis

kokonaisuudessaan lisättävää, ja tähän tarkoitukseen molemmat demokratian

ulottuvuudet on otettava huomioon. Tämä diagnoosi perustuu demokratian

peruselementteihin ja on yhdistettävissä erilaisiin instituutioihin ja käsityksiin

kansalaisten toimijuudesta.

Niin sanottu demokratiavaje asettaa poliittiset päättäjät dilemmaan, sillä he voivat

vaikuttaa suoraan vain demokratian toiseen, rakenteelliseen ulottuvuuteen. Tämän

toimivuus riippuu kuitenkin ratkaisevasti demokratian sosio-psykologisesta

ulottuvuudesta, johon poliitikot pystyvät vaikuttamaan pelkästään välillisesti, lähinnä

rakenteellisten uudistusten kautta. Kansalaisten tietoisuuden ohjailtavuuden

mahdollisuudet ovat tosin jo sinänsä kiistanalaisia ja niiden mekanismit ovat erittäin

epävarmoja. Lisäksi sosio-psykologisten seikkojen muuttuminen tapahtuu hyvin pitkällä

aikavälillä, mikä on politiikalle hankalaa, sillä toimenpiteiden tulokset ovat vain hyvin

rajoitetusti nähtävissä, mikä lisää epävarmuutta entisestään.

Tämän työn tarkoituksena on saada selville, miten tätä dilemmaa käsiteltiin

Euroopan unionin tulevaisuuskonventissa.
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3. Tutkimuskysymys

Vuosien 2002–2003 Eurooppa-valmistelukunta tarjoaa poikkeuksellisen hyvän

mahdollisuuden tutkia, miten edellä esitettyjä suhteita demokratian eri ulottuvuuksien

välillä käsitellään EU:n politiikassa. Ensimmäiseksi, konventin osallistujat edustavat

jäsenmaiden merkittävimpiä poliittisia vaikuttajia. He olivat tärkeimpien puolueiden

johtohahmoja, monet myös valtion tai osavaltion tason hallitusten jäseniä. Konventissa

käsitellyt ajatukset ovat siis tämän hetken eniten vaikuttavia käsityksiä Euroopan

yhdentymisestä, jotka mitä luultavimmin tulevat olemaan oleellisia tulevaisuudessakin.

Aineiston relevanttius ylittää siis konventin välittömän kontekstin eikä ole sidoksissa

perustuslain kohtaloon. Toiseksi konventin työskentelytavat ja jäsenyys tekivät

prosesseista huomattavasti läpinäkyvämpiä ja edustavampia kuin hallitustenväliset

neuvottelut, joilla unionin oikeusjärjestelmän muutoksista päätetään. Kolmanneksi

konventin lähtökohtana oli pyrkimys nostaa kansalaisten hyväksyntää EU:lle

uudistamalla tämän institutionaalisia rakenteita. Sen työn pohjana oli eksplisiittisesti

demokratiakäsitys, joka käsittää sekä rakenteellisen että sosio-psykologisen

ulottuvuuden.

Konventin työ kesti kaksi ja puoli vuotta. Avajaisistunto pidettiin 28.2.2002 ja työn

tulos, Ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista, esitettiin Thessalonikin

Eurooppa-neuvostolle 20.7.2003. Siinä aikana ehdittiin työryhmien ja täysistuntojen

keskustelun lisäksi käydä monipuolista kirjallista keskustelua, joka on julkisesti

dokumentoitu. Toisin kuin yleensä unionin oikeusjärjestelmää uudistaessa tässä

tapauksessa on siis paitsi neuvottelujen lopputulos myös tähän tulokseen johtanut

keskustelu julkinen. Tämä on tutkimuksen kannalta merkittävää, sillä näin voidaan

analysoida esille tultuja ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden perusteluja.

Merkittävää on myös se, että konventissa esitetyt kannanotot edustavat laajaa

kirjoa eurooppalaisia kantoja unionin kehittämiseksi. Konventin osallistujat olivat

seuraavat: jäseninä oli kustakin jäsen- ja ehdokasmaasta yksi hallituksen edustaja ja

kaksi kansallisen parlamentin edustajaa, EP:sta 16 edustajaa, komissiosta kaksi

edustajaa sekä jokaiselle jäsenelle varajäsen, joka voi osallistua kaikkiin konventin

kokouksiin19 (Eurooppa-valmistelukunta 2002a: 3). Tarkkailijoina oli kuusi alueen

komitean (AK) edustajaa, kolme talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) edustajaa, kolme

Euroopan työmarkkinaosapuolien edustajaa sekä unionin oikeusasiamies. Konventin

puheenjohtajistoon kuului kolme henkilöä. Kun ottaa huomioon, että monet edustajat

vaihtuivat työn aikana, oli konventin osallistujien kokonaismäärä 272. Huomattavaa ei

ole pelkästään osallistujien määrä, vaan myös heidän monipuoliset institutionaaliset
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taustansa ja puoluetaustat sekä lisäksi se, että myös silloiset ja nykyiset ehdokasmaat

olivat mukana. Niiden edustajat osallistuivat tasa-arvoisesti konventin työhön, mutta he

eivät olisi voineet kaataa ehdotusta, josta vanhat jäsenmaat ovat yksimielisiä. Konventti

lienee ensimmäinen tilaisuus, jossa nykyiset kymmenen uutta jäsenmaata ovat

selkeästi ilmaisseet käsityksiään EU:n demokratisoimisesta.

Voidaan siis perustellusti todeta, että konventissa pohdittiin EU:n demokratiaa

koskevia kysymyksiä perinpohjaisemmin, läpinäkyvämmin ja sekä laajemmalla että

relevantimmalla edustuksellisella pohjalla kuin koskaan aiemmin poliittisella tasolla.

Sen kirjallisen keskustelun dokumentointi tarjoaa rikkaan aineiston poliittisten

päätöksentekijöiden mielipiteistä Euroopan unionin demokratisoimiseksi.

Tulevaisuuskonventti perustui joulukuu 2001 Eurooppa-neuvoston Laekenin

kokouksen päätökseen. Laekenin julistuksessa perustellaan uudistusten tarvetta

kolmella haasteella, joita EU:n olisi kohdattava: tulevat laajentumiset, maailman

johtavan aseman saavuttaminen sekä kansalaisten hyväksynnän lisääminen

(Eurooppa-neuvosto 2001: 19–21). Tämä työ keskittyy jälkimmäiseen niistä.

Valtioiden ja hallitusten päämiesten mukaan kansalaisten hyväksynnän

lisäämiseksi tulisi kehittää EU:n rakenteita ja toimintatapoja kansalaisten toivottamaan

suuntaan. Heidän mielestään kansalaiset toivovat EU:lta ennen kaikkea kolmea asiaa:

lisää demokraattista kontrollia, kansalaisläheisyyttä ja tehokuutta.

Kansalaisläheisyyteen kuuluvaksi lasketaan julistuksessa poliittisen toiminnan näkyvä

yhteys kansalaisten arkielämään sekä läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteen ja

järjestelmän selkeys ja ymmärrettävyys. Demokraattisen kontrollin yhteydessä

korostetaan läpinäkyvyyttä. (mt. 20.)

Kaikki nämä periaatteet ovat sijoitettavissa rakentamaani käsitteelliseen kehykseen

demokratian elementeistä. Demokraattinen kontrolli tarkoittaa poliittista vastuullisuutta

ja responsiivisuutta. Edellinen edellyttää läpinäkyvyyttä, ymmärrettävyyttä sekä sitä,

että äänestämisen tulokset välittyvät poliittiseen prosessiin. Jälkimmäiseen kuuluu

järjestelmän tehokkuus, kansalaisten vaikutus poliittiseen esityslistaan sekä julkinen

keskustelu. Läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteessa on kysymys poliittisten yhteisöjen

rajoista, jotka määrittyvät asiakysymysten ja yleisen yhteenkuuluvuudentunteen

mukaan (asiakohtaiset demokset). Poliittinen toiminta lähellä ihmisten arkea koskee

ihmisten samaistumista järjestelmään, eli rakenteiden omakseen kokemista.

Eurooppa-neuvosto näki siis tarpeen parantaa demokratian molempien

ulottuvuuksien toteuttamista. Laekenin mandaatissa esitetään pitkä lista unionin

rakenteellisia uudistuksia koskevia kysymyksiä, joiden oli tarkoitus ohjata konventin

työtä.

19 Aineiston analyysissa en tee eroa varsinaisten jäsenten ja sijaisten välillä.
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Huomattavaa on, että näitä kysymyksiä pohdittaessa ei juuri ole varmaa faktatietoa,

joihin ratkaisuja voitaisiin perustaa. Epävarmuus koskee lähinnä kahta seikkaa.

Ensimmäiseksi arviot kansalaisten tietoisuudesta ovat epävarmoja. Vaikka

yhteisymmärrys on, ettei EU:ssa ole sentyyppistä yhteisöllisyyttä kuin

kansallisvaltioissa, ei ole varmaa mittaria yhteisöllisyyden todellisesta asiaintilasta ja

kehittymismahdollisuuksista. Toiseksi valittujen toimenpiteiden vaikutus ei ole täysin

arvioitavissa. On vaikeaa sanoa, miten tietty rakenteellinen muutos vaikuttaa

kansalaisiin, ja melkein mahdotonta tietää, mitkä ovat uudistuksen pitkäaikaisia

seurauksia. Käsissä oli siis erittäin monimutkainen tilanne, jossa toimijoilla ei ollut

perusteltuihin päätöksiin tarvittavia tietoja. Tällaisissa perustuslakipolitiikalle

tyypillisissä tilanteissa korostuvat toimijoiden normatiiviset käsitykset ja periaatteet.

Normatiivisten käsitysten rooli politiikassa on kiistanalainen; perinteisesti on

lähdetty siitä, että poliitikot tekevät päätöksensä ainoastaan intressien perusteella.

Intressit eivät kuitenkaan ole annettuja, vaan esimerkiksi kansallinen intressi on laajalti

määrittelyasia ja se voidaan aina määritellä toisinkin. Syynä tähän on päätöksenteon

kontekstien kompleksisuus. Sen sijaan että puhuttaisiin objektiivisista intresseistä,

täytyy siis puhua koetuista intresseistä. Siihen, minkä tietty toimija kokee olevan

intressinsä tai valtionsa kansallisintressi, vaikuttavat oleellisesti hänen normatiiviset

käsityksensä. Nämä käsitykset ovat eräänlainen tulkintasysteemi, joka auttaa toimijoita

kompleksisessa tilanteessa tarjoamalla tyypiteltyjä tilannetulkintoja ja valikoiman

mahdollisia toimenpiteitä. Sen tehtävänä on siis vähentää kompleksisuutta.

(Jachtenfuchs 1999: 42–45, 52, 74.)

Normatiiviset käsitykset ja intressit eivät siis ole ristiriidassa keskenään.

Monimutkaisessa tilanteessa kuten poliittisia instituutioita suunniteltaessa toimijan

intressit ovat liian epäspesifejä, että niistä voitaisiin johtaa konkreettisia preferenssejä.

Useimmiten ei yksinkertaisesti ole mahdollista arvioida, mikä institutionaalinen ratkaisu

palvelee omia intressejä parhaiten tai miltä nämä intressit tulevat kaukaisessa

tulevaisuudessa näyttämään. Silloin intressit muodostavat pikemminkin kehyksen, joka

rajaa toimintamahdollisuudet, ja normatiiviset periaatteet auttavat konkretisoimaan

epämääräisiä intressejä selvemmiksi preferensseiksi. (mt. 51.) Periaatteita käytetään

siis orientaationa. Ne määrittelevät normatiivisesti, minkälaiset järjestelmät ovat hyviä

tai huonoja.

Kun käsittelee konventin osallistujien kannanottoja EU:n demokratisoimiseen on siis

muistettavaa, että nämä perustuvat normatiivisiin käsityksiin ja vakaumuksiin. Tämä ei

rajoita aineiston relevanttiutta. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että aineiston sisältöä ei

voi tutkia tarkoituksenaan arvioida esitettyjen argumenttien paikkansapitävyyttä. Sen
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sijaan tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, minkälaisia käsityksiä konventin

osallistujilla oli Euroopan unionin demokratisoimisesta.

Normatiivisille käsityksille on ominaista, että ne pysyvät pidempiäkin ajanjaksoja

samanlaisina, sillä ne ovat yleisiä periaatteita, joiden olemassaolo ei suoraan riipu

tosiasioista. Tämän ansiosta ne pystyvätkin antamaan suuntaa päätöksenteon

vaihtelevissa tilanteissa. Samasta syystä ne myös tekevät tulevaisuuskonventin

keskustelun laajemmin relevantiksi kuin pelkästään EU:n perustuslakiehdotuksen

syntyhistorian kannalta. Konventissa esille tulleet käsitykset ovat vaikuttaneet

Euroopan yhdentymiseen jo pidemmän ajan ja vaikuttavat edelleen

tulevaisuudessakin. Aineiston perusteella voidaan siis tehdä myös arvioita unionin

demokratisoimisprosessin tulevasta kehityksestä.

Analysoin konventin kirjallista keskustelua kolmessa vaiheessa:

(1) Minkälaisia oletuksia kansalaisten yhteisöllisyydestä tehdään?

Sosio-psykologiset olosuhteet määrittävät rakenteellisia

mahdollisuuksia. Käsitteet yhteisöllisyyden laajuudesta ja kehittymisen

mahdollisuuksista ovat siis rakenteellisten uudistusten ehdotusten

perusta.

(2) Minkälaisilla toimenpiteillä halutaan parantaa demokratian rakenteellista

ulottuvuutta?

Rakenteelliset uudistukset ovat politiikan välineitä muuttaa demokratian

toimivuutta, ja perustuslaki säätää poliittisen järjestelmän rakenteet.

(3) Miten näiden rakenteellisten uudistusten nähdään vaikuttavan

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen?

Tämä kysymys on varsinainen tutkimuskohteeni. Ensimmäiset kaksi

kysymystä jäsentävät aineistoa, joten kolmanteen kysymykseen voidaan

vastata.

Seuraavassa kappaleessa esitän aineiston rakennetta ja käyttämiäni

analyysimenetelmiä.



43

4. Aineisto ja analyysimenetelmät

4.1. Euroopan tulevaisuuskonventin kirjallinen keskustelu

Tutkielman aineisto koostuu Eurooppa-valmistelukunnan osallistujien kirjallisista

esityksistä ja kirjallisessa muodossa julkaistuista puheista.

Esitykset ovat konventin osallistujien laatimia kirjallisia kannanottoja konventin

työhön liittyviin sisällöllisiin aiheisiin, jotka sihteeristö jakoi konventin osallistujille sekä

julkaisi virallisina asiakirjoina konventin internet-sivuilla.20 (Eurooppa-valmistelukunta

2002b.) Niiden kirjoittajat ovat sekä yksittäisiä konventin osallistujia että osallistujien

ryhmiä21. Konventin sihteeristö jakoi ja julkaisi internetissä myös täysistunnoissa pidetyt

puheet, jos puhujat toimittivat ne sille kirjallisessa muodossa. Nämä eivät kuitenkaan

ole virallisia asiakirjoja eivätkä ne näin ollen saaneet konventin asiakirjakoodia22. (ibid.)

Käsittelen esitykset ja puheet yhtenäisenä aineistona, sillä ne julkaistiin samassa

yhteydessä ja kuuluvat konventin sisällä käytyyn keskusteluun. Yhteensä konventin

internet-sivuilla julkaistiin 383 esitystä ja 274 puhetta, eli 657 kirjallista kannanottoa.

Näistä kirjoituksista valitsin aineistoon eksplisiittisen viittauksen demokratiaan

sisältävät tekstit. Tällä valintakriteerillä on mahdollista tutkia kirjoittajien

demokratiakäsityksiä eli sitä, miten he itse ymmärtävät demokratian. Tällainen

näkökulma perustuu tutkimuskysymykseen siten, että aiheen käsitteellisyyden vuoksi ei

ole aina määriteltävissä, mitkä ehdotukset on tarkoitettu edistämään demokratiaa.

Esimerkiksi määräenemmistöpäätösten lisääminen neuvostossa voidaan perustella

sekä demokratialla että päätöksenteon tehokkuudella. Kirjoittajat eivät kuitenkaan aina

anna syitä jonkin toimenpiteen ehdotukselle. Analysoidakseen kaikki rakenteelliset

ehdotukset tarvittaisiin siis oma tarkka ja konkreettinen määritelmä siitä, mitkä

rakenteet demokratiaan kuuluvat. Huomioni kohdistuu tässä tutkimuksessa kuitenkin

20 Tulevaisuuskonventin sivut internetissä: http://european-convention.eu.int.
21 Yksittäiset tekstit tulivat myös konventin ulkopuolelta siten, että konventin osallistuja välitti
niitä konventin sihteeristöön. Esimerkiksi suomalaiset edustajat välittivät yhdessä suomalaisten
työmarkkinaosapuolten laatiman kannanoton konventille ja Iso-Britannian edustaja Heathcoat-
Amory toimitti konservatiivisen puolueensa esityksen. Sijoitin tällaiset esitykset niiden välittäjän
nimiin. Poiketen tästä laskin alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean sekä Euroopan
ammatillisen yhteisjärjestön kannanotot näiden elimiin kuuluvaksi, vaikka ne välitettiin
konventille komiteoita edustavien tarkkailijoiden kautta. Menettelin niin, koska tarkkailijat olivat
tahonsa virallisia edustajia. Konventin jäsenet edustivat sitä vastoin maansa parlamenttia tai
hallitusta, joten muiden tahojen kannanottojen välittäminen oli heidän oma valintansa.
22 Yksittäiset konventin (vara)puheenjohtajien puheet pidettiin muualla kuin konventissa. Lisäksi
puheiden kannassa ovat myös sellaisia avajaisistunnon puheita, joiden pitäjät ovat muita kuin
konventin osallistujia. Koska kaikki nämä puheet laitettiin yhtenäiseen kantaan, en erottanut
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juuri poliittisten toimijoiden omiin käsityksiin siitä, miten demokratia olisi EU:ssa

toteutettavissa. Selvittääkseni tämän, otin huomioon ainoastaan sellaiset ehdotukset,

joita perustellaan nimenomaisesti sillä, että ne edistäisivät demokratiaa EU:ssa.

Käsitteen demokratia sisältävistä kirjoituksista karsin vielä kolmenlaisia

kannanottoja aineistosta pois. Ensiksi en käsitellyt tekstejä, joissa demokratia

mainitaan ainoastaan yleisesti unionin perusarvona puuttumatta konkreettisemmin sen

toteuttamiseen. Toiseksi jätin ulkopuolelle tekstit, jotka käsittelevät demokraattisten

arvojen edistämisen maailmassa EU:n ulkopolitiikan tavoitteena. Kolmanneksi en

huomioinut perustuslain luonnoksia, koska näillä ei luoda yhteyksiä demokratian

lisäämisen tavoitteen ja konkreettisten toimenpiteiden välillä.

Valintaprosessin jälkeen tutkimusaineiston rakenne on seuraavanlainen: Aineisto

käsittää 124 esitystä ja 62 puhetta. Neljässä tapauksessa sama teksti toimitettiin sekä

puheena että esityksenä, joten kaikkien kirjoitusten lopullinen määrä on 182. Tämä on

27,7 % kaikista julkaistuista teksteistä23. 147 kappaletta eli 80,8 % aineiston

kirjoituksista on yhden konventin osallistujan kirjoittamia ja loput ryhmien kannanottoja.

Näiden ryhmien koot vaihtelevat kahdesta henkilöstä yli sataan. Lisäksi alueiden

komitea (AK), talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Euroopan ammatillinen

yhteisjärjestö (EAY, englanniksi ETUC) toimittivat elimenä omia kannanottoja.

Aineiston tekstit ovat peräisin yhteensä 176 taholta, mikä edustaa 62,9 %24

konventin osallistujista. Keskimäärin aineistossa on jokaiselta taholta 2,5 kannanottoa

(vaihteluväli: 1–10) josta 0,8 on yksin kirjoitettu (0–7) ja 1,7 yhdessä muiden kanssa

(0–7). Aineiston tekstien jakauma kirjoittajien taustojen mukaan näkyy taulukossa 4.1.

Esitys kaikista kirjoittajista on liitteenä tutkielman lopussa.

taho kirjoittajien
määrä

kannanottojen
määrä

konventin puheenjohtajisto 2 2

EP –  Belgia 1 4
EP –  Tanska 3 9
EP –  Saksa 4 18
EP –  Espanja 1 4
EP –  Ranska 4 22
EP –  Irlanti 1 2

niiden ja konventin täysistuntojen puheiden välillä. Konventin kuulumattomista puhujista
aineistossa on mukana silloisen komission puheenjohtajan Prodin avajaispuhe.
23 Puheiden pienempi osuus aineistossa selittynee sillä, että puheaika oli hyvin rajoitettu, joten
puhujilla oli vain vähän aikaa perustella kantaansa ja useimmat keskittyivät esittämään
pelkästään konkreettisia toimenpiteitä. Valitsin aineiston kuitenkin perustelujen perusteella.
Aineistossa on 32,4 % kaikista esityksistä ja 22,6 % julkaisuista puheista.
24 Tässä luvussa ei ole huomioitu tahoja, jotka eivät ole konventin osallistujia, eli alueiden
komitea, talous- ja sosiaalikomitea ja EAY instituutioina, konventin sosiaalidemokraattisten
osallistujien ryhmä sekä Romano Prodi.
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EP –  Italia 1 3
EP –  Alankomaat 1 3
EP –  Itävalta 3 9
EP –  Portugali 1 2
EP –  Suomi 2 6
EP –  Iso-Britannia 5 16

EU:n komissio 0 0

Belgia –  parlamentti 2 8
Belgia –  hallitus 0 0

Tanska –  parlamentti 3 6
Tanska –  hallitus 1 1

Saksa –  parlamentti 4 10
Saksa –  hallitus 2 3

Kreikka –  parlamentti 1 1
Kreikka –  hallitus 2 3

Espanja –  parlamentti 3 4
Espanja –  hallitus 1 2

Ranska –  parlamentti 3 7
Ranska –  hallitus 1 1

Irlanti –  parlamentti 4 15
Irlanti –  hallitus 3 7

Italia –  parlamentti 4 13
Italia –  hallitus 1 2

Luxemburg –  parlamentti 2 5
Luxemburg –  hallitus 2 2

Alankomaat –  parlamentti 3 7
Alankomaat –  hallitus 2 4

Itävalta –  parlamentti 4 12
Itävalta –  hallitus 2 4

Portugali –  parlamentti 4 6
Portugali –  hallitus 1 2

Suomi –  parlamentti 4 19
Suomi –  hallitus 2 8

Ruotsi –  parlamentti 4 7
Ruotsi –  hallitus 2 8

Iso-Britannia –  parlamentti 4 19
Iso-Britannia –  hallitus 1 7

Kypros –  parlamentti 4 6
Kypros –  hallitus 1 2
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Malta –  parlamentti 3 3
Malta –  hallitus 1 1

Unkari –  parlamentti 3 7
Unkari –  hallitus 1 3

Puola –  parlamentti 4 17
Puola –  hallitus 2 6

Romania –  parlamentti 3 7
Romania –  hallitus 1 2

Slovakia –  parlamentti 2 6
Slovakia –  hallitus 1 2

Latvia –  parlamentti 4 4
Latvia –  hallitus 2 2

Viro –  parlamentti 6 8
Viro –  hallitus 2 8

Liettua –  parlamentti 5 10
Liettua –  hallitus 1 1

Bulgaria –  parlamentti 1 1
Bulgaria –  hallitus 1 4

Tšekki –  parlamentti 2 6
Tšekki –  hallitus 2 2

Slovenia –  parlamentti 2 5
Slovenia –  hallitus 3 7

Turkki –  parlamentti 3 5
Turkki –  hallitus 1 2

alueiden komitea (AK) 6 7
AK instituutiona 1 2

talous- ja sosiaalikomitea
(ETSK) 1 3
ETSK instituutiona 1 2

Euroopan ammatillinen
yhteisjärjestö (EAY) 1 1
EAY instituutiona 1 1

EU:n oikeusasiamies 1 1

konventin
sosiaalidemokraattiset
jäsenet 1 1

Romano Prodi 1 1
N 176
Taulukko 4.1.1. Aineiston kirjoittajien institutionaaliset taustat ja kirjoitusten määrä.
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Keskimäärin aineistossa on jokaisen valtion kansallisesta parlamentista 4,2

kirjoittajaa (vaihteluväli: 1–6) ja 8,0 kirjoitusta (1–19). Hallituksista on keskimäärin 1,5

kirjoittajaa (0–3) ja 3,2 tekstiä (0–8). Keskiarvot per valtio ovat 4,8 kirjoittajaa (2–8) ja

11,4 tekstiä (4–27). Ainoat tahot, jotka eivät ole aineistossa edustettuna, ovat Belgian

hallitus ja unionin komissio. Vaikka komission edustajilta ei ole kirjoitusta, aineistossa

on kuitenkin silloisen komission puheenjohtajan Prodin puhe konventin

avajaisistunnosta. Aineisto edustaa konventin osallistujien kokonaisuutta hyvin sekä

määrällisesti että kirjoittajien taustojen jakauman suhteen.

Esityksiä ja puheita ei käännetty vaan ne jaettiin sillä kielellä, jossa ne konventin

sihteeristölle toimitettiin. Valtaosa kirjoituksia on englannin kielellä. Otin aineiston

valitessani huomioon englannin- saksan- ja suomenkieliset kirjoitukset, joten

muunkieliset tekstit jäivät valintaprosessin ulkopuolelle. Nämä ovat 103 ranskankielistä,

20 italiankielistä, kahdeksan espanjankielistä ja kuusi kreikankielistä tekstiä sekä yksi

hollanninkielinen teksti, eli yhteensä 141 kappaletta. Jos oletetaan, että näistä

kirjoituksista olisi sama osuus relevantti kuin muiden kirjoitusten tapauksessa, eli 27,6

%, voidaan arvioida, että noin 39 kappaletta vieraskielisistä teksteistä olisi ollut

tutkimuksen kannalta relevanttia. Yhdessä aineiston 182 tekstin kanssa relevanttien

tekstien arvioitu määrä olisi siten 221 kappaletta, josta 39 kappaletta on 17,7 %.

Oletan, että aineiston supistaminen 17,7 prosentilla rajoittaa tutkimuksen validiteettia

vähemmän kuin tekstien tulkitseminen rajoitetulla kielitaidolla. Valtaosa vieraskielisistä

kirjoituksista on ranskankielistä. Siitä huolimatta aineiston ranskalaisten kannanottojen

määrä ei ole huomattavasti pienempi kuin muiden konventin osallistujien. Ranskan

kansallisten parlamenttien edustajia on yksi keskiarvoa vähemmän ja hallitusten

edustajia 0,5 alle keskimäärän. Samoin kannanottojen määrä ei ole merkittävästi

vähemmän. Euroopan parlamentin edustajista ranskalaisia on jopa huomattavasti

enemmän kuin useimpia muita, ja heiltä tuli eniten kannanottoja.

Aineiston kirjoittajien parissa on joitakin poikkeuksellisen aktiivisia kirjoittajia.

Kaikkein eniten kannanottoja (kymmenen) toimitti EP:n edustaja Kaufmann; lisäksi

kärjessä ovat EP:n jäsen Lamassoure ja Puolan kansallisen parlamentin jäsen Oleksy

(yhdeksän), Suomen eduskunnan jäsen Kiljunen ja EP:n edustaja Heathcoat-Amory

(kahdeksan kappaletta) sekä EP:n edustaja Duff, Iso-Britannian hallituksen edustaja

Hain, Ruotsin hallituksen edustaja Hjelm-Wallén, Viron hallituksen edustaja Hololei ja

Suomen hallituksen edustaja Tiilikainen (seitsemän). Ottaen huomioon kirjoittajien ison

kokonaismäärän nämä eivät kuitenkaan suuresti väärennä tuloksia. Indikaattori tähän

on myös konventin työn lopputulos, perustuslain ehdotus, joka edustaa konventin
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osallistujien enemmistön kantaa. Aineiston kannanotoista muodostuu hyvin

samanlainen enemmistö.

Esitykset ja puheet julkaistiin internetissä samaan aikaan kun niitä jaettiin konventin

osallistujille, joten ne olivat jo konventin työn aikana ”vapaasti saatavilla […] ja […]

käytettävissä”. (Eurooppa-valmistelukunta 2002a: 7.) Lukijakuntaa ei siis voida

määrittää. Kirjoitusten sisällöstä voi kuitenkin päätellä, että konventin ulkopuolisia

lukijoita ei juuri otettu huomioon, vaan tekstit on selvästi osoitettu konventin osallistujille

ja tarkoitettu näiden keskeiseen keskusteluun. Mahdolliset toiset lukijat eivät liene

olleet kiinnostavia konventin osallistujille myös siitä syystä, että he eivät juuri olisi

voineet vaikuttaa prosessiin. Lisäksi voidaan olettaa, että konventtiin kuulumattomien

lukijakunta on ollut varsin pieni.
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4.2. Empiirisen analyysin menetelmät

Analysoin aineiston kvantifioivalla sisällönanalyysillä. Otosyksikkönä on yksittäinen

teksti ja analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuus. Samassa tekstissä esiintyvää toistoa en

ottanut huomioon, sillä tavoitteeni ei ollut selvittää, mitä on eri ajatusten suhteellinen

tärkkäys kullekin kirjoittajalle, vaan sen tutkiminen, monessako kannanotossa tiettyä

käsitystä puolletaan.

Luokittelin aineiston kolmiporrasteisen tutkimuskysymyksen mukaan

kolmiporrasteisellä luokkajärjestelmällä. Ensimmäisen luokittelun kriteeri koskee

poliittista tasa-arvoa. Käytin tasa-arvoa kirjoittajien demos-käsitysten indikaattorina;

menetelmä perustuu enemmistöpäätösten yhteydessä kehitettyyn ajatukseen, että

yhteisöllisyyden laajuus määrittää sen, kuka on poliittisesti tasa-arvoinen kenen kanssa

(s. 15). Jos katsotaan toisin päin, millä tavalla kirjoittaja haluaa järjestää tasa-arvon

unionissa, voidaan tästä päätellä, minkälaista yhteisöllisyyttä hän arvioi EU:ssa olevan

tai mahdollisesti kehittyvän. Jaoin tekstit niiden kokonaissisällön mukaan kolmeen

pääluokkaan:

• kansalaisten poliittinen tasa-arvo (TA) unionin järjestelmän perusteeksi (eli

vain suora legitimiteetti unionin elimille) (TA kansalaiset)

• jäsenmaiden (JM) poliittinen tasa-arvo poliittisen järjestelmän perusteeksi

(eli vain välillisesti legitiimejä EU-instituutioita) (TA JM)

• näiden sekamuoto (kaksoislegitimiteetti) (TA kaksois).

Koska sekamuotoja on kuviteltavissa hyvin monenlaisia, jaoin jälkimmäisen luokan

edelleen alaluokkiin erilaisten painotusten mukaan. Nämä alaluokat ovat seuraavat:

• korostetaan kaksoislegitiimissä järjestelmässä etenkin kansalaisten tasa-

arvoa (TA kaksois kansalaiset )

• korostetaan etenkin jäsenmaiden tasa-arvoa (TA kaksois JM )

• pyritään molempien tasa-arvomuotojen tasapainoon (TA kaksois tasap)

• kannatetaan kaksoislegitiimistä järjestelmää, mutta ei oteta kantaa

painostukseen (TA kaksois eikantaa).

Kannanotoista yhdeksää ei ole sijoitettavissa tähän ensimmäisen portaan

luokitukseen. Nämä ovat hyvin lyhyitä tekstejä, joissa joko otetaan kantaa vain yhteen

asiaan, josta ei voi päätellä tasa-arvosuhteista mitään, tai jotka jäävät liian yleiseen

tasoon. Jätin nämä epärelevantit kannanotot analyysin ulkopuolelle.

Toiseksi poimin jokaisesta kirjoituksesta rakenteellisten uudistusten ehdotukset,

jotka perustellaan demokratialla. Näiden luokittelu perustuu kappaleessa 2.1.1.

kehitetyn käsitteellisen kehyksen toiseen ja kolmanteen elementtiin, eli vastuullisuuteen

ja responsiivisuuteen. Analyysikategorioina ovat näiden periaatteiden rakenteelliset
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toteuttamismuodot. Responsiivisuuden yhteydessä otin huomioon sellaiset

responsiivisuuden muodot, jotka eivät toteudu vastuullisuuden kautta. Toisen asteen

kategoriat ovat seuraavat:

• EP:n roolin kasvattaminen (VASTUU EP )

• kansallisten parlamenttien oman hallituksen kontrollin lisääminen

(VASTUU KP-kontrolli)

• kansallisten parlamenttien osallistuminen unionin päätöksentekoon

(VASTUU KP@EU)

• alueiden tai paikallistason hallintojen osallistuminen unionin

päätöksentekoon (VASTUU alueet@EU)

• lainsäädäntävallan ja toimeenpanovallan vallanjaon vahvistaminen

(VASTUU vallanjako)

• oikeusvaltiollisuuden vahvistaminen (VASTUU oikeusvaltio)

• toimeenpanovallan toimijoiden suorat vaalit (VASTUU suoratvaalit)

• päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen (VASTUU läpinäk)

• poliittisten rakenteiden ja prosessien ymmärrettävyyden lisääminen

(VASTUU ymmärr)

• suoran demokratian elementtejä (RESP suoradem)

• osallistuvan demokratian elementtejä (RESP osallist)

• julkisen keskustelun edistäminen (RESP delib)

• alueiden tai paikallistason hallintojen konsultointi unionin päätöksenteon

yhteydessä (RESP alue-konsult)

• poliittisen järjestelmän tehokkuuden lisääminen (RESP tehokk)

Vastuullisuuden ja responsiivisuuden kategorioiden lisäksi koodasin vielä

läheisyysperiaatteen kannattamisen (POLIS subs). En sijoittanut läheisyysperiaatetta

tasa-arvoon kuuluvaksi yhtäältä siitä syystä, että sitä voidaan toteuttaa poliittisen tasa-

arvon kannalta hyvin erilaisissa järjestelmissä, ja toisaalta konseptin

monitulkintaisuuden vuoksi. Politiikan tutkimuksessa läheisyysperiaate tulkitaan EU:n

yhteydessä yleisesti siten, että sen mukaan unionilla tulisi olla poliittinen kompetenssi

vain niillä alueilla, joita jäsenmaat eivät pysty hallitsemaan kansallisesti riittävän

tehokkaasti. Käytännössä konsepti ymmärretään kuitenkin ainakin kolmella eri tavalla.

Katolilaisen sosiaalifilosofian (josta käsite on peräisin) mukaan läheisyysperiaate

tarkoittaa sitä, että valta tulisi olla mahdollisimman alhaisella tasolla, ja siinä

korostetaan kansalaisyhteiskunnan roolia. Saksalaisessa federalismin perinteessä

läheisyysperiaate toteutuu vahvassa, mutta hajotetussa liittovaltiossa, jossa

kompetenssit ovat selkeästi eroteltu. Iso-Britannian hallitus taas tulkitsee
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läheisyysperiaatteen tarkoittavan etenkin EU:n vallan rajoittamista, jäsenmaiden vallan

säilymistä ja kansallisen autonomian korostamista. (Warleigh 2003: 64.) Lisäksi ei ole

yhteisymmärrystä muun muassa siitä, koskeeko periaate vain unionin ja jäsenmaiden

välistä suhdetta vai myös alhaisempia hallintotasoja, ja miten periaate olisi

konkreettisesti toteutettava. Läheisyysperiaate käsitteenä voi Euroopan unionin

poliittisessa keskustelussa tarkoittaa melkein mitä tahansa, eli toisaalta ei juuri mitään.

Sen kannatuksen empiirinen analysointi on siis mielekästä ainoastaan muiden

rakenteellisten ehdotusten yhteydessä.

Tekstien luokittelussa ratkaisevana kriteerinä toimivat rakenteellisten ehdotusten

perustelut. Havainnollistan tämän luokitteluperiaatteeni muutamalla aineistolle

tyypillisellä esimerkillä. Usein ehdotetaan kansallisten parlamenttien välisen yhteystyön

tai näiden ja EP:n yhteystyön vahvistamista. Jos tämän toimenpiteen tavoitteena on

EU-aiheisen julkisen keskustelun lisääminen jäsenmaissa, koodasin ajatuksen

responsiivisuuden julkisen keskustelun kategoriaan. Jos yhteistyöllä halutaan parantaa

kansallisten parlamenttien tietoja unionin päätöksentekoprosesseista, jotta ne

pystyisivät paremmin valvomaan oman hallituksensa toimintaa EU-tasolla, ajatus

kuuluu kategoriaan VASTUU KP-kontrolli. Jos taas parlamenttien yhteistyö vaaditaan

kansallisten parlamenttien osallistumiseen unionin päätöksentekoon, kuuluu ehdotus

kategoriaan VASTUU KP@EU.

Jos yhteisömenetelmän tai yhteispäätösmenetelmän lisäämistä ehdotetaan

tarkoituksena pitää jäsenmaiden ja unionin valta yleisesti tasapainossa, on tämä

merkki siitä, että teksti kuuluu pääluokan TA kaksois johonkin alaluokkaan. Jos

yhteisömenetelmän lisäämistä perustellaan sillä, että se lisää EP:n valtaa, laskin

ajatuksen luokkaan VASTUU EP  kuuluvaksi.

Jos läheisyysperiaatteen vahvistamista kannatetaan sillä perusteella, että se on

demokraattista, kuuluu se kategoriaan POLIS subs. Jos taas halutaan demokratian

nimissä lisätä kansallisten parlamenttien vaikutusta unionin tasolla ja ehdotetaan

tämän vuoksi, että annettaisiin kansallisille parlamenteille valta valvoa

läheisyysperiaatteen toteutumista, sijoitin ehdotuksen luokkaan VASTUU KP@EU25.

Koodauksen jälkeen katsoin jokaisen luokan kohdalla, minkälaisia konkreettisia

toimenpiteitä sen puitteissa ehdotetaan.

25 Teoreettisesta näkökulmasta olisi myös perusteltua laskea kansallisten parlamenttien
läheisyysperiaatteen valvonnan tämän periaatteen vahvistamiseksi, sillä voidaan olettaa, että
kansalliset parlamentit ajavat omasta intressistään läheisyysperiaatteen vahvaa tulkintaa.
Konventin teksteistä tämä näkökulma ei kuitenkaan tule esille, vaan halutaan lähinnä löytää
sopiva rooli kansallisille parlamenteille. Yhdessä kannanotossa läheisyysperiaatteen
valvomisen siirtämistä kansallisille parlamenteille perustellaan jopa sillä, että nämä olisivat
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Näistä vaiheista syntyy kuvaus kaikista demokratian nimessä ehdotetuista

rakenteellisista uudistuksista. Kolmannessa ja tutkimuskysymyksen kannalta

ratkaisevassa vaiheessa katsoin, mitkä ehdotukset perustellaan demokratian yleisen

edistämisen lisäksi sillä, että ne vaikuttaisivat jollain tavalla myönteisesti demokratian

sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Tämä edellyttää kriteereitä sille, minkälaisia

ilmaisuja luokitellaan koskevaksi tätä ulottuvuutta, sillä harvat konventin osallistujat

puhuvat esimerkiksi demoksesta. Käytin kriteerinä viittausta siihen, miten kansalaiset

kokevat tai tiedostavat kyseessä olevat rakenteet. Yleisimmin tätä käsitellään käyttäen

ilmausta, että unionin instituutiot olisi ”vietävä lähemmäksi kansalaisia”. Muita ilmauksia

ovat esimerkiksi seuraavat: rakenteellisilla uudistuksilla halutaan saavuttaa se, että

yhteenkuuluvuuden tunne tai yhteinen julkinen keskustelu kehittyy; että kansalaiset

luottavat enemmän unioniin tai hyväksyvät sen paremmin; että he tuntevat rakenteet

enemmän omakseen tai samaistuvat enemmän unioniin ja tuntevat itsensä unioniin

kuuluviksi; että heillä on tunne, että heitä otetaan huomioon ja he voivat vaikuttaa

asioihin. Asiasta puhutaan myös kielteisesti siten, että pitäisi tehdä jotain sitä vastaan,

että unionin instituutiot ovat etäisiä tai epärelevantteja kansalaisille tai että niitä

torjutaan. Kaikki nämä kansalaisten asenteet perustuvat demokratian sosio-

psykologiseen ulottuvuuteen (ks. kpl. 2.1.2.).

Kolmannen portaan analyysi on laadullisempaa kuin edellisten, koska ihmisten

tietoisuuteen vaikuttamisesta puhutaan eri tavalla kuin konkreettisista rakenteellisista

ehdotuksista. Kaikki kirjoittajat, jotka haluavat esimerkiksi valita komission

puheenjohtajan suorilla kansanvaaleilla, ilmaisevat tämän suoraan näillä käsitteillä.

Sen sijaan sosio-psykologisten seikkojen ohjaamiseen on olemassa lähes rajattomasti

erilaisia ilmaisuvaihtoehtoja. Näitä jäsentämiseksi niitä on siis tulkittava.

Toisin kuin rakenteellisten ehdotusten kohdalla käytin tässä tapauksessa avointa

tulkintajärjestelmää, eli annoin eri vaikuttamistapojen nousta vapaasti aineistosta sen

sijaan, että olisin ryhmittänyt niitä valmiisiin kategorioihin. Menettelin näin, koska

tavoitteeni oli kartoittaa tästä asiasta olemassa olevat käsitykset mahdollisimman

lähellä sitä, miten toimijat itse niitä käsittävät.

Empiirinen analyysi tuottaa siis kaksi tietoa: Ensimmäiseksi nähdään, miten paljon

demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus otettiin ylipäänsä huomioon

keskusteltaessa Euroopan unionin demokratisoimisesta. Toiseksi selviää, minkälaisilla

rakenteellisilla uudistuksilla katsotaan voivansa vaikuttaa tuohon ulottuvuuteen ja

minkälaisia muutoksia niillä tavoitellaan.

periaatteen suhteen erityisen objektiivisia, koska niillä ei olisi omaa intressiä asiassa (Puolan
hallituksen edustaja Danuta Hübner, Eurooppa-valmistelukunta 2002c).
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5. Empiirinen analyysi

5.1. Poliittinen tasa-arvo

Aineiston kannanotot jakautuvat pääluokkiin seuraavasti:

pääluokka (poliittinen tasa-arvo) määrä
TA kansalaiset 2
TA JM 12
TA kaksois kansalaiset 18
TA kaksois JM 34
TA kaksois tasap 97
TA kaksois eikantaa 10
(epärelevantit) 9
N 182
Taulukko 5.1.1. Poliittinen tasa-arvo.

Poliittisen tasa-arvon pääluokat kuvaavat kirjoittajien käsityksiä siitä, miten

poliittinen tasa-arvo tulisi Euroopan unionissa yleisesti järjestää. Samalla nämä

käsitykset osoittavat, minkälaiset käsitykset yhteisöllisyydestä ovat heidän

kannanottojen perustana. Koska ehdotukset rakenteellisista uudistuksista pohjautuvat

tiettyihin eroaviin demos-käsityksiin, jotka vasta määrittävät mahdollisena ja

mielekkäänä pidetyt institutionaaliset ratkaisut, tarkastelen näitä rakenteellisia

ehdotuksia omien pääluokkansa kontekstissa.
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5.2. Kansalaisten poliittinen tasa-arvo: ylikansallinen liittovaltio

In order to enhance the development of a sense of European citizenship among the
European people, the role of European institutions should be strengthened and their
competences should be clearly outlined.
Italian kansallisen parlamentin edustaja Filadelfio Guido Basile (Eurooppa-
valmistelukunta 2002d.)

Unionin muuttamista järjestelmäksi, joka perustuu ennen kaikkea kansalaisten

poliittiseen tasa-arvoon, eli ylikansalliseksi liittovaltioksi, ehdotetaan odotetusti vähän.

Vain kaksi kannanottoa ajaa tällaisia uudistuksia. Nämä tekstit eivät siis ole

yleistettävissä, vaan ne ovat kaksi esimerkkitapausta siitä, millä tavoin

ylikansallistuminen, demokratia ja yhteisöllisyys liitetään yhteen.

Toinen kannanotto on Italian kansallisen parlamentin edustajan Filadelfio Guido

Basilen kirjoitus (Eurooppa-valmistelukunta 2002d). Hän ei ehdota konkreettisia tai

yksityiskohtaisia instituutionalisia toimenpiteitä vaan laajan kokonaisratkaisun, jonka

mukaan demokratia toteutuisi eurooppalaisessa liittovaltiossa. Basile näkee Euroopan

poliittisen yhdentymisen samalla tietoisesti ohjattuna kehityksenä ja taloudellisen

keskinäisriippuvuuden luonnollisena seurauksena. Näiden keskinäisriippuvuuksien

perusteella hän esittää, että hallitustenvälinen yhteistyö ei enää pysty toimimaan

tehokkaasti eikä tuottamaan demokraattisia lakeja, joten hallinto (governance) tulisi

siirtää unionille. Myönnytyksenä sellaisille jäsenvaltioille, jotka epäröivät suvereniteetin

luovuttamista EU:lle, hän ehdottaa liittovaltion luomisen vähitellen, yksittäisten

askeleiden sarjan lopputuloksena.

Basile näkee yhteisöllisyyden olevan edellytyksenä eurooppalaiselle liittovaltiolle, ja

hän toteaa, että ”valitettavasti”  sellainen ”ei vielä ole riittävän kehittynyt”. Hänen

mukaansa yhteisöllisyyden puute johtuu kahdesta syystä. Ensiksi eurooppalaiset eivät

tiedosta olevansa kotimaansa lisäksi myös unionin kansalaisia, tai jos tiedostavat, niin

hyvin epämääräisesti, koska unionin ja jäsenmaiden kompetenssien jako ei ole

ymmärrettävää. Toiseksi ihmiset eivät tiedosta, että heidän intressinsä ovat yhteisiä

eivätkä ristiriidassa ja että sekä jäsenmaiden hallitukset että unionin elimet ajavat näitä

eurooppalaisten yhteisiä intressejä. Yhdentyminen näin ollen palvelisi sekä

jäsenmaiden että kansalaisten etuja. Basilen käsitys eurooppalaisesta

yhteisöllisyydestä on siis hyvin rationaalinen ja perustuu jaettuihin intresseihin sekä

yhteisen poliittisen järjestelmän ymmärtämiseen. Hänen näkemyksensä mukaan

tällaista yhteisöllisyyttä pitäisi kehittää keskittämällä enemmän poliittista valtaa EU:n

tasolle. Hänestä on siis mahdollista, että yhteisöllisyys syntyy endogeenisesti

rakenteellisen yhdentymisen aikaan saamana.
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Basile ei ehdota konkreettisia uudistuksia, vaan pikemminkin yhdentymisen keinoja.

Hän esittää, että ennen kaikkea tulisi unionin toinen ja kolmas pilari yhteisöllistää.

Lisäksi hän ehdottaa spill over -ilmiön, joustavuuden ja vallan kietoutumisen

käyttämistä yhdentymisen välineinä.

Toinen teksti on ranskalaisen mepin Alain Lamassouren kirjoittama (Eurooppa-

valmistelukunta 2002e). Viitaten esitystään edeltävään täysistuntoon hän käsittelee

ainoastaan EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP), mutta tästä huolimatta

kannanoton perusteella voi päätellä, minkälaisia käsityksiä unionin kokonaisuudesta

hänellä on.

Lamassoure kannattaa järjestelmää, jossa EU korvaa jäsenmaiden ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kokonaan. Tämän hän näkee olevan ”looginen päätelmä”  siitä

konventin täysistunnossa esille tulleesta kannasta, että EU:lla tulisi olla merkittävämpi

rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lamassouren mallissa unioni olisi jäsenmaiden

sijasta jäsenenä kansainvälisissä järjestelmissä kuten YK:ssa ja Natossa, joissa olisi

yksi EU:n edustaja yhdellä äänellä. EU korvaisi myös jäsenmaiden edustustot ja sillä

olisi oma armeija ja tiedustelupalvelu. Jäsenmailla olisi vielä omat armeijansa, jotka

vastaisivat valtion alueesta, mutta niillä olisi velvollisuus panna toimeen unionin

päätökset.

Demokraattinen kontrolli toteutettaisiin Euroopan parlamentin kautta; kansalliset

parlamentit päättäisivät vain jäsenmaiden kompetensseihin kuuluvista asioista, joita

olisi ilmeisesti hyvin vähän. Lisäksi olisi olemassa unionin oma, demokraattisesti

legitimoitu toimeenpanovalta, eli presidentti tai hallitus. Yhteinen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa olisi siis osa järjestelmän laajempaa muutosta, jonka tulos on

parlamentaarinen liittovaltio.

Lamassoure ei puhu demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta eikä siitä,

vastaako hänen kuvaamansa järjestelmä kansalaisten tahtoa. Tämä voi johtua

kahdesta eri syystä. Joko hän ottaa yhteisöllisyyden kehityksen niin itsestään selvänä,

että sitä ei tarvitse mainita, tai hänellä on pelkästään rakenteellinen demokratia-käsitys,

jossa kansalaisten tietoisuudella ei ole merkitystä. Jälkimmäinen vaihtoehto on

todennäköisempi, sillä ylikansallistamisen vastustajat perustelevat kantaansa yleensä

juuri puuttuvalla eurooppalaisella yhteisöllisyydellä. Jos haluaa vakuuttaa lukijoitaan

liittovaltion ideasta, olisi siis luontevaa esittää yhteisöllisyyden kehittymisen

mahdollisuuksia yhtenä argumenttina.

Kummallakaan kirjoittajalla kansalaisten toiveet eivät ole ehdotusten lähtökohtana,

vaan heidän ideansa unionin kehittämisestä perustuvat muihin ajatuksiin.
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Demokratialla on kannanotoissa kaksi eroavaa asemaa. Basilen esityksessä

demokratian vaatimukset ovat yksi ylikansallisuuden peruste, Lamassourella

ylikansallisuus tulee ensin ja tuo mukanaan tiettyjä demokraattisia rakenteita, joiden

esikuvina ovat kansallisvaltioiden parlamentaariset järjestelmät.

Basile näkee yhteisöllisyyden olevan eurooppalaisen liittovaltion edellytys.

Yhteisöllisyyden puute johtuu hänen mukaansa ennen kaikkea siitä, että kansalaiset

eivät huomaa, mikä kaikki yhdistää heitä. Yhteiset intressit ovat siis tosiasia, jonka

tiedostamista pitää edistää, jotta yhteisöllisyys kehittyy. Tämä kehitys on mahdollinen

rationaalisena prosessina rakenteellisen yhdentymisen seurauksena. Lamassourella

sen sijaan näyttää olevan pitkälti rakenteellinen demokratia-käsitys, jossa yhteisöllisyys

on ainakin ongelmatonta.

Epäilemättä molemmat kirjoittajat tietävät, että heidän täällä estetyt ajatuksensa

ovat Euroopan unionissa pieni vähemmistö eikä niitä varmasti sisällytettäisi

perustuslakiehdotukseen. Sitä varmemmin voidaan olettaa, että kirjoitukset esittävät

heidän todellisia vakaumuksiaan. Mahdollisesti he esittävät tässä maksimaaliset

vaatimuksensa, jotta neuvottelujen kompromissituloksessa toteutuisivat edes joitain

näiden osia. Molemmat kannanotot jätettiin myös suhteellisen aikaisessa vaiheessa

(toukokuussa ja kesäkuussa 2002), jolloin konventissa ei vielä ilmennyt selkeää

yhteisymmärrystä tai kompromissia. Kirjoittajien kompromissihakuisuus ilmenee siitä,

että molemmat kirjoittivat myös kaksoislegitimiteetin luokkien tekstejä tai allekirjoittivat

näiden luokkien yhteisesityksiä.
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5.3. Jäsenmaiden poliittinen tasa-arvo: hallitustenvälinen yhteistyö

European democracy must be founded on the building blocks of national self-
government.
Iso-Britannian kansallisen parlamentin edustaja David Heathcoat-Amory (Eurooppa-
valmistelukunta 2002f.)

Jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa puolletaan kahdessatoista kannanotossa. Näistä

yhdeksän kannanottoa ajavat unionin des-integroimista hallitustenväliseksi järjestöksi

ja kolme tekstiä esittävät valtioiden tasa-arvoa erityisesti veropolitiikalle. Käsittelen

näitä kahta ryhmää erikseen, sillä niiden pohjalla on erilaisia käsityksiä unionin

muotoilemisesta.

1. Hallitustenvälinen järjestö

Euroopan unionin muuttamista hallitustenväliseksi järjestelmäksi kannatetaan

seitsemässä yhden ihmisen esityksessä ja kahdessa ryhmän esityksessä. Näiden

yksitoista kirjoittajaa ovat seuraavat:

kirjoittaja kirjoitusten määrä
(yksin kirjoitettu)

kirjoitusten määrä
(ryhmässä muiden kanssa)

Abitbol - 2
Belohorska - 1
Bonde 2 2
Dalgaard - 1
Gormley - 1

Heathcoat-Amory 3 2
Seppänen 1 1
Skaarup - 2
Speroni - 1
Stockton 1 1
Zahradil - 2
Taulukko 5.3.1. Kirjoittajat, jotka kannattavat jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa.
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Esityksissä ehdotetaan seuraavia rakenteellisia toimenpiteitä:

luokka määrä
VASTUU EP -
VASTUU KP-kontrolli 3
VASTUU KP@EU 6
VASTUU alueet@EU -
VASTUU vallanjako -

VASTUU oikeusvaltio 4
VASTUU suoratvaalit -
VASTUU läpinäk 4
VASTUU ymmärr 3

RESP suoradem 3
RESP osallist -
RESP delib 1
RESP alue-konsult -
RESP tehokk 1

POLIS subs 2
Taulukko 5.3.2. Ehdotukset jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon institutionaalisesta
toteutuksesta.

Ehdotuksissa kansallisilla parlamenteilla on keskeinen asema. Kirjoittajille ei riitä,

että kansalliset parlamentit valvoisivat hallitusten toimintoja unionin tasolla, vaan niille

halutaan antaa valta päättää EU:n puitteissa tehdyistä päätöksistä. Luokassa

VASTUU KP@EU neljä kuudesta kannattaa jokaisen kansallisen parlamentin

pakollista hyväksyntää kaikille EU:n laeille, eli kansallisten parlamenttien veto-oikeutta.

Muut ehdottavat kansallisten parlamenttien kontrollia läheisyysperiaatteen

käyttämisestä, ja sovittelua sellaisessa tapauksessa, että jokin kansallinen parlamentti

ei hyväksy tiettyä lakia. Myös läpinäkyvyyden lisääminen on tärkeää, koska monet

tämän luokan edustajat näkevät unionin miltei eliittien salaliittona. Tämän

korvaamiseksi ehdotetaan mm. neuvoston istuntojen julkisuutta. Suoralla demokratialla

tarkoitetaan kansanäänestyksiä perustuslaista. EP:n edustaja Esko Seppänen

korostaa tässä yhteydessä, että sellaisen kansanäänestyksen tulokset tulee laskea

jokaiselle maalle erikseen, koska perustuslakia voidaan pitää hyväksyttynä vain, jos

sillä on enemmistö joka jäsenmaassa. (Eurooppa-valmistelukunta 2002g.)

Tehokkuuden ja julkisen keskustelun kannatus on yllättävää. Tanskalainen MEP

Jens-Peter Bonde, joka on innokkaimpia des-integraation kannattajia, kritisoi Nizzan

sopimusta siitä, että se nosti määräenemmistön äänikynnystä. Hänen mukaansa

demokratian vahvistaminen tarkoittaisi päinvastoin päätöksenteon helpottamista.

(Eurooppa-valmistelukunta 2002h.) Toisaalta hän kuitenkin vaatii kaikkien EU-

päätösten hyväksyttämistä kansallisilla parlamenteilla, joten neuvosto äänestäisi

käytännössä yksimielisesti. Melko yllättävää on myös englantilaisen EP:n edustajan
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Earl of Stocktonin vaatimus, että EP:n tulisi ”pienemmän yhteisen nimittäjän”  sijaan

pyrkiä enemmän laadukkaaseen ja pitkään keskusteluun. Toisaalta hän epää EP:lta

demokraattisen legitimiteetin sillä perusteella, että se tulee yhteisöllisyyden puutteen

takia tulevaisuudessakin olemaan liian etäinen kansalaisille. (Eurooppa-

valmistelukunta 2003a.) Tämän argumentin mukaan kuitenkaan edes laadukas

parlamentaarinen keskustelu ei pystyisi nostamaan EP:n legitimiteettiä. Tarkoituksena

lieneekin korostaa Euroopan parlamentin riittämättömyyttä yleensä.

Missään näissä kannanotoissa ei liitetä yksittäistä rakenteellista ehdotusta

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen, mutta jokaisessa puhutaan

yhteisöllisyydestä yhteydessä järjestelmän kokonaisrakenteeseen. Kaikki kirjoittajat

ovat sitä mieltä, että EU:lla ei ole demos; Heathcoat-Amory käyttää jopa tätä termiä

(Eurooppa-valmistelukunta 2002f). Tämän perusteella jäsenmaiden tasa-arvon

kannattajien käsityksen mukaan demokratia voi aina olla vain kansallinen demokratia.

He ymmärtävät demokratian kansan itsemääräämisenä, ja koska kansat määrittyvät

kansallisesti, seuraa tästä valtioiden kansallisyhteisöjen oikeus autonomiaan.

Esimerkiksi Seppänen määrittelee, että ”[d]emocracy is national sovereignty.”

(Eurooppa-valmistelukunta 2002g.) Tämä autonomia toteutuu suvereenin kansallisen

parlamentin kautta, mikä taas tarkoittaa yksimielisyyttä unionin tason päätöksille.

Vaikka tehdäänkin kansainvälistä yhteistyötä, pitää kontrolli jäädä kansallisille

parlamenteille, koska ainoastaan nämä voivat kansalaisten edustajina legitimoida

päätöksiä. EP:lle ei myönnetä legitimoivaa funktiota, joten se ei saa päättää mistään

lopullisesti. Heathcoat-Amory ehdottaa jopa sen lakkauttamista. (Eurooppa-

valmistelukunta 2002i.) EU:n tehtävät halutaan rajoittaa rajoja ylittäviin asioihin,

määrittämättä kuitenkin, mitkä nämä olisivat tai miten niitä pystyttäisiin rajoittamaan.

Yhteisöllisyyden puutteen nähdään johtavan myös siihen, että kansalaiset eivät

hyväksy Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Lähes kaikki kirjoittajat korostavat, että

kansalaiset ovat tyytymättömiä EU:hun eivätkä luota siihen, koska he vastustavat

vallan keskeyttämistä Euroopan tasolle. Kärjistetysti unionia kuvataan etäiseksi ja

läpinäkymättömäksi hankkeeksi, jossa teknokraattiset eliitit ajavat federalismia vastoin

kansalaisten tahtoa. Indikaattorina kansalaisten hyväksynnän puutteesta käytetään

kansanäänestyksiä, joissa oli kielteinen enemmistö, sekä Eurooppa-vaalien alhaista

äänestysaktiviteettia. Näitä tulkitaan koko järjestelmän vastustamisena.

Kirjoittajilla on staattinen ja eksogeeninen demos-käsitys: eurooppalaisen

yhteisöllisyyden mahdollista kehitystä ei käsitellä, vaan vaaditaan demokraattisten

rakenteiden sijoittamista sinne, missä yhteisöllisyys luonnollisesti on, eli ainoastaan
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valtioihin. Unionin demokratiavaje ei siis johdu sen rakenteiden puutteista, vaan

yhdentymisprosessin peruslogiikasta. Näin ollen sitä ei voida ratkaista uudistamalla

olemassa olevia instituutioita, vaan itse järjestelmää pitää muuttaa perin pohjin.

Kirjoittajat eivät siis halua vaikuttaa kansalaisten tietoisuuteen jotta unionin rakenteet

toimisivat, vaan heidän tavoitteenaan on mukauttaa rakenteet kansalaisten

tietoisuuden mukaan.

2. Yksimielisyys varainpolitiikassa

Pääluokan loput kolme kannanottoa esittävät jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa

veropolitiikassa ja unionin budjetin tulopuolta koskevissa päätöksissä. Tekstit ovat yksi

puhe ja kaksi yhteistä esitystä. Niiden kirjoittajat ovat seuraavat 17 konventin

osallistujaa:

kirjoittaja kannanottojen määrä
(yksin kirjoitettu)

kannanottojen määrä
(ryhmässä muiden kanssa)

Carey - 1
Hain - 1
Hjelm-Wallén - 2
Hololei 1 1
Hübner - 1

Kelam - 1
Kor ok - 1
Kvist - 1
Lang - 1
McDonagh - 1

Palacio - 1
Reinsalu - 1
Roche - 1
Tomlinson - 1
Tõnisson - 1

de Vries - 1
Zile - 1
Taulukko 5.3.3. Kirjoittajat, jotka kannattavat jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa
varainpolitiikassa.

Veropolitiikkaan ja unionin budjetin tulopuoleen liittyvissä asioissa päätetään

nykyisinkin yksimielisesti. Näiden kannanottojen esittäjät eivät siis aja muutoksia, vaan

pyrkivät estämään niitä. Kansallista autonomiaa veropolitiikassa perustellaan kahdella

argumentilla: ensimmäiseksi esitetään, että autonomia johtuu demokratian

vaatimuksista. Kuudestatoista konventin jäsenestä muodostuneen ryhmän mukaan

kansalaiset äänestävät kansallisissa parlamenttivaaleissa sen perusteella, minkälaista
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julkista meno- ja tulopolitiikkaa he ehdokkailta odottavat. Kirjoittajien mukaan

kansalaisten preferenssit eroavat tässä asiassa huomattavasti maakohtaisesti. Näin

ollen kansallisilla parlamenteilla pitää olla täysi määräämisvalta ollakseen

responsiivisia kansalaisilleen.

Toiseksi argumentoidaan, että veropolitiikka on tärkeä talouspolitiikan väline.

Hoitaakseen taloutta, joka toimii eri tavalla joka jäsenmaassa, hallitukset tarvitsevat

toimintavapautta. Kirjoittajat tosin kannattavat yhteistyötä verohallinnon alueella, sillä

he näkevät tässä mahdollisuuden saavuttaa tavoitteita, joihin valtiot eivät yksin

kykenisi.

Yhdessä esityksessä vaaditaan myös unionin budjetin tulopuolesta päättäessä

nykyisen menetelmän säilyttämistä, eli neuvoston yksimielistä päätöstä ja kansallisten

parlamenttien hyväksyntää. Tämä perustellaan demokraattisella legitimiteetillä

selittämättä asiaa sen tarkemmin.

Näiden kolmen kannanoton kirjoittajat vastustavat varainpolitiikan

ylikansallistamista koska näkevät tämän erikoisalueena, jota ei voida käsitellä muiden

asioiden tavoin. Missään tekstissä ei puhuta suoraan demokratian sosio-psykologisen

ulottuvuuden elementeistä, mutta argumentaatiosta ilmenee, että ajattelun pohjalla on

käsitys asiakohtaisista demoksista. Riippumatta Euroopan yhdentymisen muista

alueista veroasioissa ei nähdä olevan yhteisiä intressejä tai preferenssejä eikä

yhteisöllisyyttä. Tämän takia enemmistöpäätökset koetaan muukalaisvaltana, eli

uhkana kansallisten yhteisöjen autonomialle. Ainakin valtiovarainpolitiikassa vain

kansalliset parlamentit voivat edustaa kansalaisia ja toteuttaa kunkin maan kansallisen

yhteisön preferenssejä, joten ylikansallisia päätöksentekomenetelmiä ei hyväksytä.

Myös nämä asiakohtaiset demokset nähdään staattisina ja annettuina eikä käsitellä

esimerkiksi sitä mahdollisuutta, että kansalaiset voisivat aloittaa varainpolitiikan

tarkastelun yhtenäisemmästä näkökulmasta.

Ero luokan ensimmäiseen ryhmään on siinä, että ensimmäisen ryhmän kannattajat

kiistävät yhteisöllisyyden olemassaolon periaatteellisesti ja kaikissa asiayhteyksissä,

joten ylikansallisuus ei ole missään tapauksessa legitiimiä. Päättelyn logiikka on

kuitenkin sinänsä samanlainen: tasolla, jolla ei ole yhteisöllisyyttä, ei voi olla

demokraattisia rakenteita, vaan ainoastaan välillinen vastuullisuus ja legitimiteetti.

Se, että kysymys on asiakohtaisten demosten käsityksestä, on todistettavissa

vertaamalla, mihin pääluokkiin tämän luokan kirjoittajien muut kirjoitukset sijoittuvat.

Koska kannanotot käsittelevät aina vain osaa kaikista aiheista, joista konventin koko

työn aikana puhuttiin, on aineistossa usein samalta kirjoittajalta eri tasa-arvon luokkiin

kuuluvia tekstejä. Yhden henkilön yleinen käsitys unionin demokratisoimisesta ilmenee
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edustamansa luokkien kokonaiskuvasta, koska tavallisesti yhden konventin osallistujan

tekstit löytyvät lähekkäisistä luokista. Tämä todistaa myös luokkien toimivuutta.

Seuraavassa taulukossa näkyvät molempien jäsenmaiden tasa-arvoa kannattavien

ryhmien kirjoittajien muiden luokkien tekstit.

luokat jäsenmaiden tasa-arvoa
kaikilla alueilla
kannattavien muiden
tekstien määrä

jäsenmaiden tasa-arvoa
varainpolitiikassa
kannattavien muiden
tekstien määrä

TA kansalaiset - -
TA kaksois kansalaiset - 4
TA kaksois tasap 3 16
TA kaksois JM 13 12
TA kaksois eikantaa 1 1
(epärelevantit) 1 -
Taulukko 5.3.4. Jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa kannattavien muiden kirjoitusten
analyysiluokat.

Odotetusti molempien ryhmien edustajia kirjoittivat myös sellaisia kannanottoja,

jotka sijoittuvat luokkaan TA kaksois JM , eli he kannattivat toisissa yhteyksissä

unionin kaksoislegitimiteetin säilyttämistä korostaen jäsenmaiden tasa-arvoisuutta.

Vain toisen ryhmän kirjoittajat puolsivat kuitenkin vahvasti myös jäsenmaiden ja

kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapainoa sekä osaksi myös vain kansalaisten

tasa-arvon vahvistamista kaksoislegitiimissä järjestelmässä. He eivät siis

periaatteellisesti ole sitä mieltä, että kansalliset erikoispreferenssit pitää voida panna

toimeen autonomisesti demokratiaa toteuttamiseksi, vaan olettavat, että muilla alueilla

kuin varainpolitiikassa on enemmän yhteisöllisyyttä, joka sallii syvemmän

yhdentymisen.
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5.4. Kansalaisten poliittisen tasa-arvon lisääminen

kaksoislegitimiteetin puitteissa

We need to create a European political space, a European public opinion, a European
sense of oneness. This will entail a European common debate with a common political
language. This is an end worth working for. This is a task which we will achieve over
time. The journey begins with the holding of a European presidential election, an
election to choose the President of the Commission who will need to enjoy the
confidence of the majority of his or her fellow citizens. The process of choosing this
person will integrate Europe emotionally and psychologically.
Irlannin kansallisen parlamentin edustaja John Bruton (Eurooppa-valmistelukunta
2003b.)

Tämän luokan kirjoittajat kannattavat järjestelmää, joka yhdistää kansalaisten ja

jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon. He ovat kuitenkin sitä mieltä, että demokratian

vahvistamiseksi unionin kaksoislegitiimissä järjestelmässä tulee lisätä ennen kaikkea

kansalaisten tasa-arvoa, eli kansalaisten preferenssien suoraa välittämistä unioniin.

Luokan 18 kannanoton kirjoittamiseen osallistui seuraavat 51 konventtilaista:

kirjoittaja kannanottojen määrä
(yksin kirjoitettu)

kannanottojen määrä
(ryhmässä muiden kanssa)

Abitbol - 1
Andriukaitis 1 -
Badinter - 1
Balasz - 1
Basile 1 1

Belohorska - 1
Berès - 1
Bonde - 1
Briesch - 1
Bruton 1 -

Carnero Gonzáles - 1
Cushnahan 1 -
Demetriou - 1
Duff 1 -
Duhamel - 1

Dybkjær - 1
ETSK 2 -
Farnleitner - 1
Gormley - 1
Granrut - 1

Gricius - 1
Haenel - 1
Hain 1 -
Heathcoat-Amory - 1
Hjelm-Wallén - 1

Kaufmann 2 1
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Kauppi - 1
Lamassoure 1 1
Lequiller - 1
Lichtenberger 1 1

Mavrou - 1
Meyer - 1
Nagy - 1
Nazaré Pereira - 1
Oleksy 1 -

Paciotti - 1
Peterle - 1
Rack - 1
Roche - 1
Seppänen - 1

Sivickas - 1
Speroni - 1
Spini 1 -
Stockton - 1
Tiilikainen - 1

Tomlinson 1 -
Trczinski - 1
Tusek - 1
Voggenhuber - 1
Wuermeling - 1
Zieleniec 1 -
Taulukko 5.4.1. Kirjoittajat, jotka kannattavat kansalaisten poliittisen tasa-arvon
lisäämistä kaksoislegitimiteetin puitteissa.
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Kirjoituksissa vaaditaan demokratian perusteella seuraavia rakenteellisia

toimenpiteitä:

luokka määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

VASTUU EP 5 2
VASTUU KP-kontrolli - -
VASTUU KP@EU - -
VASTUU alueet@EU - -
VASTUU vallanjako - -

VASTUU oikeusvaltio 3 1
VASTUU suoratvaalit 2 1
VASTUU läpinäk 6 4
VASTUU ymmärr 1 -

RESP suoradem 5 4
RESP osallist 7 6
RESP delib - -
RESP alue-konsult - -
RESP tehokk - -

POLIS subs - -
Taulukko 5.4.2. Kansalaisten poliittisen tasa-arvon lisääminen kaksoislegitimiteetin
puitteissa: ehdotetut rakenteelliset keinot ja näiden sosio-psykologiset vaikutukset.

Kannanotoissa korostuvat odotetusti suoran legitimiteetin kanavat. Euroopan

parlamentin vahvistamisella tarkoitetaan kahdessa kirjoituksessa sen vahvempaa

roolia komission puheenjohtajan valinnassa, yhdessä kirjoituksessa unionin kolmannen

pilarin yhteisöllistämistä (eli yhteisömenetelmän käyttämistä sen päätöksenteossa) ja

kaksi kertaa yleisesti EP:n vahvistamista. Oikeusvaltiollisuuden lisäämisen kategoria

sisältää kaksi vaatimusta että unionin oikeusasiamiehellä tulisi olla toimielinasema ja

että oikeuden valittaa hänelle tulisi kuulua kansalaisoikeuksiin. Kategorian kolmas

maininta on ehdotus sisällyttää unionin perusoikeuskirja perustuslakiin.

VASTUU suoratvaalit viittaa komission puheenjohtajan suoriin vaaleihin.

Läpinäkyvyyden yhteydessä ajetaan seuraavia toimenpiteitä: neuvoston istuntojen

julkisuutta, kaikkien unionin elinten ja laitosten asiakirjojen julkisuutta26 (kolme tekstiä),

vastuullisuuden parempaa näkyvyyttä, päätöksentekoprosessin eri vaiheiden julkista

dokumentointia, Europolin raportoimista EP:lle ja EP:n kontrollikomitean perustamista

Europolille sekä kaksi kertaa läpinäkyvyyden lisäämistä yleensä. Myös

ymmärrettävyyden lisäämisen vaatimus perustellaan sillä, että se lisäisi läpinäkyvyyttä.

Suoralla demokratialla tarkoitetaan kolme kertaa kansanäänestyksiä laista sekä

kansalaisaloitetta ja kaksi kertaa kansanäänestyksiä perustuslakiehdotuksesta. 38:n
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konventin osallistujan yhteisessä kirjoituksessa ehdotetaan kaksoisenemmistöä

perustuslaki-kansanäänestykselle, sillä olisi ”epädemokraattista”, jos yksittäinen

jäsenmaa pystyisi estämään sen hyväksymisen. (Eurooppa-valmistelukunta 2003c.)

Pelkästään jäsenmaiden tasa-arvoon perustuva menettely torjutaan siis jopa

perustuslaillisissa asioissa. Toinen perustuslaki-kansanäänestystä ehdottava konventin

jäsen, Liettuan parlamentin edustaja Povilas Andriukaitis, pitää valtioittain järjestettyjä

äänestyksiä vaihtoehtona, mutta ei ehdota tiettyä enemmistösääntöä. (Eurooppa-

valmistelukunta 2002j.) Osallistuvaa demokratiaa halutaan toteuttaa konsultoimalla

päätösten valmisteluprosesseissa kansalaisjärjestöjä tai yleensä kiinnostuneita

kansalaisia. Yhdessä ETSK:n esityksessä puhutaan funktionaalisesta

läheisyysperiaatteesta, eli asianosaisten välittömästä osallistumisesta (Eurooppa-

valmistelukunta 2002k). Lisäksi Italian parlamentin edustaja Basile perustelee oikeus-

ja sisäasioiden siirtämistä ensimmäiseen pilariin mm. sillä, että komission laaja

konsultointitoiminta lisää demokratiaa. (Eurooppa-valmistelukunta 2002l.)

Kansallisten parlamenttien ja alueiden rooleja ei käsitellä, sillä näiden edustama

välillinen legitimiteetti kuuluu jäsenmaiden poliittisen tasa-arvoon. Myös lainsäädäntä-

ja toimeenpanovallan vallanjako liittyy tähän, sillä se käsiteltiin konventissa yksinomaan

neuvoston vallanjaon yhteydessä.

Tämän luokan kirjoittajille demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus on selvästi

keskeisessä asemassa. 13 tekstissä 18:sta rakenteellisia ehdotuksia perustellaan

myös kansalaisten tietoisuuteen vaikuttamisella. Se tarkoittaa yhtäältä sitä, että sosio-

psykologista ulottuvuutta pidetään ylipäänsä merkityksellisenä osana demokratiaa, ja

toisaalta sitä, että luokan kirjoittajien usko rakenteiden vaikutuksiin demokratian sosio-

psykologiseen ulottuvuuteen on hyvin vahvaa.

Ennen kaikkea kansalaisten osallistumisen, suoran demokratian ja läpinäkyvyyden

lisäämisen nähdään vaikuttavan myönteisesti siihen, miten kansalaiset kokevat

unionin.

Ajatuksena on yhtäältä, että jos kansalaiset osallistuisivat päätöksenteon

valmisteluihin, he pitäisivät päätöksiä legitiimimpinä (eli hyväksyisivät niitä enemmän),

koska pystyvät suoraan vaikuttamaan niihin. Uskotaan myös, että tällä tavalla syntyy

luottamussuhteita kansalaisten ja elimiin väliin, joten he samaistuvat enemmän unionin

instituutioihin ja kokevat näitä omakseen. Osallistuminen nähdään myös edellytyksenä

siihen, että EU hyväksytään kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Puolan kansallisen

parlamentin edustaja Józef Oleksy sanoo puheessaan, että

26 Tällä hetkellä kansalaisten oikeus tutustua (eri poikkeuksin) unionin asiakirjoihin koskee EP:n,
neuvoston ja komission asiakirjoja. Oikeus luotiin Amsterdamin sopimuksella.
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[…] citizens are becoming more and more distant from the Union business. The feeling
of non-participation causes in turn the lack of interest. It is just a step to negation
therefrom.
(Eurooppa-valmistelukunta 2003d.)

Samanlaisia vaikutuksia odotetaan myös suoran demokratian elementeistä eli

kansanäänestyksistä.

38:n osallistujan yhteisessä esityksessä esitetään lisäksi, että EU-laajuinen

kansanäänestys perustuslaki-ehdotuksesta loisi eurooppalaisen julkisen tilan ja lisäisi

kansalaisten tietoja unionista. Sekä tässä yhteisessä kirjoituksessa että Alain

Lamassouren kirjoituksessa (Eurooppa-valmistelukunta 2003e) esitetään suoraan, että

kansanäänestys yhdistäisi eurooppalaisia tai auttaisi luomaan eurooppalaisen

”hengen”. Toisin sanoin sen nähdään myötävaikuttavan demoksen syntymiseen.

Samanlaisella argumentaatiolla John Bruton kannattaa komission presidentin suoraa

valintaa (ks. sitaatti tämän kappaleen alussa).

Myös läpinäkyvyyden lisäämisestä odotetaan kansalaisten yleisen hyväksynnän

unionille nousevan. Tämä argumentaatio näyttää reagoivan yleiseen syytökseen EU:ta

kohtaan, että kansalaisten kielteinen tai välinpitämätön asenne johtuisi rakenteiden

läpinäkymättömyydestä. Lisäksi kansalaisten hyväksynnän kasvamisella perustellaan

myös EP:n vahvistamista ja oikeusasiamiehen aseman vakauttamista.

Yhteenvetona voidaan todeta kirjoittajien lähtevän siitä, että eurooppalainen

yhteisöllisyys on edellytys yhdentymisen syvenemiseen ja ylipäänsä unionin

olemassaololle. Heidän mielestään tätä yhteisöllisyyttä ei ole tarpeeksi, ja tämä on syy

siihen, että EU:n valtaa ei hyväksytä riittävästi. Tämän vuoksi he haluavat vaikuttaa

kansalaisten tietoisuuteen lähinnä kahdella toisiaan täydentävällä tavalla.

Yhtäältä nähdään, että jos päätöksentekoprosessissa vahvistetaan kansalaisia

välittömästi edustavia rakenteita, he hyväksyvät unionin kokonaisuudessaan

enemmän, eli pitävät sitä legitiimimpänä ja myös luottavat siihen enemmän. Tämän

argumentaation mukaan kansalaiset arvioivat unionia ennen kaikkea tämän

rakenteellisen input-legitimiteetin mukaan ja odottavat EU:lta, että heille tarjotaan

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti.

Toisaalta halutaan muuttaa eurooppalaisten tietoisuutta kansalaisten aktiivisella

osallistumisella, jonka odotetaan tuottavan sosialisoinnin prosesseja. Uskotaan, että

välitön vaikuttaminen saa kansalaiset samaistumaan poliittisiin elimiin, ja että yhteiset

äänestykset edistävät samaistumista toisiin kansalaisiin, eli yhteisöllisyyden kehitystä.

Kirjoittajat lähtevät siis siitä, että eurooppalainen yhteisöllisyyden on mahdollista

kehittyä endogeenisesti siten, että poliittisella aktiviteetilla luodaan suhteita elimiin ja

toisiin kansalaisiin. Myös tämän argumentin lähtökohta on kuva aktiivisista

kansalaisista, jotka haluavat osallistua jos tälle vain luodaan rakenteellisia

mahdollisuuksia.
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5.5. Jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon lisääminen

kaksoislegitimiteetin puitteissa

It is clear that the European integration cannot continue deepening without popular
support. Over the last decades it has been evident that contrary to some expectations,
we have not been witnessing the development of a European political community. The
allegiances of people, their attention and participation still belong to the national political
systems. Thus in order to involve the people we have no other means but to give a
better defined and more visible role to national parliaments.
Viron hallituksen edustaja Henrik Hololei (Eurooppa-valmistelukunta 2002m.)

Tämän luokan kirjoittajat haluavat lisätä jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa ja välillistä

legitimiteettiä unionin kaksoislegitimiteetin puitteissa, jotta demokratia toteutuisi

paremmin. Se tarkoittaa ennen kaikkea välillisen vastuullisuuden lisäämistä ja

kansallisten elinten edustusta unionin päätöksenteossa. 34:n kannanoton 79 kirjoittajaa

ovat seuraavat:

kirjoittaja kannanottojen määrä
(yksin kirjoitettu)

kannanottojen määrä
(ryhmässä muiden kanssa)

AK 2 -
Akcam - 1
Andriukaitis - 2
Arabadjiev - 1
Azvedo - 1

Basile 1 -
Borrell Fontelles - 1
Brejc - 1
Bruton - 1
Bösch - 1

Carey - 1
Chabert - 1
Costa - 1
Dammeyer - 1
Demetriou - 2

Dewael 1 -
Duff - 1
Eckstein-Kovacs - 1
Fayot - 2
Follini - 1

Frendo - 1
Glotz - 1
Gormley - 1
Grabowska - 2
de Gucht 1 -

Haenel 1 1
Hain 2 1
Hallengren - 1
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Hasotti - 1
Heathcoat-Amory - 1

Helle - 3
Hjelm-Wallén 1 1
Hololei 2 -
Hübner 1 1
Hänni - 2

Karins - 1
Kiljunen - 4
Korhonen - 2
Krasts 1 -
Kristensen - 1

Kvist - 1
Laborda - 1
Lamassoure - 1
Lekberg 1 2
Lennmarker - 1

Lequiller - 1
Liepina - 1
van der Linden - 1
Lopes 1 -
MacSharry 1 1

Maij-Weggen - 1
Martini 1 -
Martins - 1
Matsakis - 1
Medalinskas - 1

Moscovici - 1
Nahtigal 1 -
Nazaré Pereira 1 1
Oleksy 2 1
Peterle - 1

Piks - 1
Sant - 1
Severin - 1
Siitonen - 1
Skaarup - 1

Stockton 1 -
Stuart 1 1
Svensson - 1
Szájer - 1
Tekin 1 -

Teufel 2 1
Tiilikainen - 1
Tomlinson - 1
Trzcinski - 1
Vanhanen - 3
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Vastagh 1 1
Vella - 1
Wittbrodt - 1
Zahradil - 1
Taulukko 5.5.1. Kirjoittajat, jotka kannattavat jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon
lisäämistä kaksoislegitimiteetin puitteissa.

Luokan kirjoituksissa kannatetaan seuraavia rakenteellisia uudistuksia:

luokka määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

VASTUU EP - -
VASTUU KP-kontrolli 15 9
VASTUU KP@EU 13 10
VASTUU alueet@EU 6 2
VASTUU vallanjako 2 -

VASTUU oikeusvaltio 1 1
VASTUU suoratvaalit - -
VASTUU läpinäk 6 1
VASTUU ymmärr 4 2

RESP suoradem 1 1
RESP osallist - -
RESP delib - -
RESP alue-konsult 8 4
RESP tehokk 1 1

POLIS subs 7 4
Taulukko 5.5.2. Jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon lisääminen kaksoislegitimiteetin
puitteissa: ehdotetut rakenteelliset keinot ja näiden sosio-psykologiset vaikutukset.

Kannanotoissa keskeinen ajatus on ottaa valtioiden toimielimiä mukaan EU-

politiikkaan. Nämä ovat yhtäältä kansalliset parlamentit ja toisaalta alue- ja

paikallistason hallintoelimiä27.

Melkein puolessa teksteistä eli 15 kappaleessa kannatetaan toimenpiteitä, joilla on

tarkoitus parantaa parlamentaarista kontrollia hallitusten toiminnoille unionissa. Tämän

kontrollin järjestäminen kuuluu tietenkin valtioille, mutta monet konventin osallistujat

haluavat yhtäältä yhtenäistää käytäntöjä ja toisaalta luoda unionin tasolla parempia

edellytyksiä, jotta kansalliset parlamentit pystyisivät valvomaan hallituksiaan

tehokkaammin. Tärkeimpänä korostetaan parlamenttien tiedotusta. Seitsemässä

tekstissä vaaditaan, että komissio tai hallitukset toimittaisivat parlamenteille välittömästi

kaikki lakiehdotukset. Kuusi kertaa ehdotetaan kansallisten parlamenttien välistä

yhteistyötä tietojen vaihtamiseksi; kiistanalaista oli kuitenkin se, pitäisikö tähän

27 Valtion alapuolella olevista hallintotasoista kirjoitettaessa tarkoitetaan yleensä sekä alueita
että kuntia. Puhun tässä paremman luettavuuden vuoksi alueista, joilla tarkoitan valtioita
pienempiä hallintoyksiköitä yleensä, jos ei muuten mainita.
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tarkoitukseen luoda uusi instituutio. Kahdessa tekstissä tätä vastustetaan, yhdessä sitä

puolletaan ja kolmessa ehdotetaan Cosacin28 vahvistamista toimielimeksi. Myös

kansallisten parlamenttien ja EP:n välillä ehdotetaan kahdessa kirjoituksessa

samanlaista yhteistyötä. Ottaen huomioon jäsenmaiden käytäntöjen väliset erot

neljässä tekstissä kannatetaan parhaiden käytäntöjen määräämistä sekä yhdessä

tekstissä eurooppalaisia minimi-standardeja. Lisäksi vaaditaan kahdessa

kannanotossa, että hallitukset konsultoisivat parlamentteja enemmän, ja kaksi kertaa

kansallisten parlamenttien keskustelua komission vuosiohjelmista.

Myös muita vastuullisuutta koskevia uudistuksia liitetään kansallisten parlamenttien

kontrollimahdollisuuksiin. Viidessä tapauksessa kuudesta läpinäkyvyyden lisäämisellä

tarkoitetaan neuvoston toimintaa, ja se perustellaan demokraattisuuden lisäksi sillä,

että näin parlamentit pystyisivät paremmin valvomaan, mitä hallitukset unionissa

tekevät. Samassa yhteydessä kahdessa tekstissä vaaditaan selkeyttämään neuvoston

vallanjakoa lainsäädäntä- ja toimeenpanevaan valtaan. Yleinen vaatimus on, että

neuvoston toimiessa lainsäätäjänä istunnot olisivat julkisia, ja että tämä jako

lainsäätämisen ja toimeenpanemisen välillä säädettäisiin selkeästi, jotta neuvosto ei

pystyisi itse tapauksesta toiseen valitsemaan, mitkä istunnot mihinkin kategoriaan

kuuluvat.

Melkein yhtä paljon kuin kontrollin lisäämistä eli 13 kertaa ehdotetaan kansallisten

parlamenttien suoraa vaikutusta unionin päätöksentekoprosessiin. Kahdessatoista

näistä kannanotoissa parlamenteille halutaan antaa vastuu läheisyysperiaatteen

toteutumisen valvonnasta. Yleistä kannatusta sai niin sanottu ”hälytyskello-menettely”

(alarm bell procedure), joka tarkoittaa sitä, että yhteispäätösmenettelyssä yksittäisillä

valtiollisilla parlamenteilla on ennen lain hyväksymistä mahdollisuus tehdä

läheisyysperiaatteen perusteella kielteinen lausunto lakiehdotuksesta. Riippuen siitä,

montako parlamenttia näin tekee, laki pitää käsitellä uudelleen ja sen hyväksymiseen

vaaditaan suurempi enemmistö, tai laki hylätään. Toteuttamiseksi ehdotettiin kahdessa

kirjoituksessa uutta instituutiota, joka valvoisi myös unionin toista ja kolmatta pilaria,

kerran valvonnan koordinointia Cosacin kautta ja kerran myös EP:n osallistumista

tähän prosessiin. Läheisyysperiaatteen kontrollin lisäksi kansallisille parlamenteille

ehdotettiin myös osallistumista yhdentymisprosessin perustaviin päätöksiin ja

perustuslakimuutoksiin, osallistumista päätösten valmisteluun ja osallistumista

komission puheenjohtajan valintaan komission legitimiteetin nostamiseksi. Viimeisessä

kannanotossa ehdotetaan myös, että kansalliset parlamentit valitsisivat (tässä kuitenkin

ilman muiden elinten osallistumista) komission puheenjohtajan. Neljässä kannanotossa

28 Cosac eli Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires
perustettiin 1989. Se on kaksi kertaa vuodessa pidettävä kokous, johon osallistuvat jäsen- ja
ehdokasvaltioiden kansallisten parlamenttien EU-asioiden valiokuntien edustajia sekä EP:n
edustajia. Cosacilla ei ole muodollisia kompetensseja, sihteeristöä eikä toimielinasemaa.
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vaaditaan kansallisille parlamenteille sekä osallistumista EU:n päätöksentekoon että

parempia mahdollisuuksia kontrolloida hallitustaan.

Alueita halutaan mukaan unionin politiikkaan lähinnä konsultoimalla niitä

säännöllisesti valmisteltaessa lakiehdotuksia, jotka jollain tavalla koskevat niitä

(kahdeksan tekstiä). Neljä kertaa tämä vaatimus liitetään alueiden komitean

vahvistamiseen ja kaksi kertaa kannatetaan toimielinaseman myöntämistä AK:lle.

Konsultointi toimisi siis komitean kautta eikä suoraan. AK:lla on keskeinen asema myös

niissä kuudessa kirjoituksessa, joissa kannatetaan alueiden osallistumista unionin

päätöksentekoon. Viidessä näistä ehdotetaan, että annettaisiin AK:lle kanneoikeus

unionin tuomioistuimeen läheisyysperiaatetta koskevissa tapauksissa, eli käytännössä

periaatteen toteutumisen valvontafunktio. Lisäksi ehdotetaan kulloinkin kerran

läheisyysperiaatteen kontrollia alueilla ennen lakien hyväksymistä (ex ante), alueiden

lykkäävää vetoa ja alueiden edustusta neuvostossa. Kuudennessa tekstissä alueiden

komitean tarkkailija Patrick Dewael vetoaa siihen, että joissain federatiivisissa

jäsenmaissa alueilla (eli tässä tapauksessa osavaltioilla) on yksinomaisia

vastuualueita. Hän vaatii, että tällöin läheisyysperiaatteen kontrolli tulisi kuulua

osavaltioiden eikä valtioiden tason parlamenteille. (Eurooppa-valmistelukunta 2002n.)

Kuten kansallisten parlamenttien yhteydessä, halutaan siis antaa alueillekin vastuuta

lähes yksinomaan läheisyysperiaatetta koskevissa asioissa. Melkein kaikissa alueita

käsitelevissä kirjoituksissa (viidessä kappaleessa) kannatetaan sekä niiden

konsultoimista että alueiden osallistumista päätöksentekoprosessiin.

Odotetusti myös läheisyysperiaatetta kannatetaan ryhmässä paljon. Seitsemässä

tekstissä sen toteuttamista vaaditaan demokratian perusteella. Huomattavaa on, että

konseptilla tarkoitetaan ennen kaikkea aluetasoa eikä niinkään unionin ja jäsenmaiden

välistä suhdetta. Vain kaksi kertaa läheisyysperiaatteen nähdään kuuluvan

demokratiaan sellaisissa kirjoituksissa, joissa kannatetaan kansallisten parlamenttien

osallistumista unionin politiikkaan. (Muissa läheisyysperiaate otetaan siis annettuna ja

sen valvomista ehdotetaan sopivana toimenpiteenä lisäämään kansallisten

parlamenttien vaikutusta EU:ssa.) Sen sijaan läheisyysperiaate liitetään demokratiaan

viisi kertaa alueiden konsultoinnin yhteydessä ja neljä kertaa alueiden vastuullisuuden

lisäämisen yhteydessä.

Ymmärrettävyyden lisäämistä vaaditaan lähinnä yleisesti unionin rakenteita

koskien; yhdessä tekstissä sen perusteella vastustetaan myös uusien elinten luomista

kansallisten parlamenttien yhteydessä ja toisessa vaaditaan perustuslain luettavuuteen

panostamista.
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Ryhmän kirjoittajille sosio-psykologinen ulottuvuus on merkittävä osa demokratiaa

ja he uskovat vahvasti voivansa vaikuttaa kansalaisten tietoisuuteen rakenteellisilla

uudistuksilla: 34:stä tekstistä 22:ssa rakenteellisia ehdotuksia perustellaan myös tällä

vaikutuksella. Yhteys on vahvin kansallisten parlamenttien roolin kasvattamisen

yhteydessä. Kaikki kirjoittajat, jotka haluavat lisätä kansallisten parlamentin hallitusten

kontrollia tai osallisuutta unionin päätöksentekoon myös vaikuttaakseen sosio-

psykologisiin seikkoihin, näkevät kansallisten parlamenttien olevan ”lähellä

kansalaisia”, yleensä määrittelemättä tätä läheisyyttä sen tarkemmin. Usein todetaan,

että kansalliset parlamentit ovat ”lähempiä kansalaisia”  kuin unionin elimet. Ajatuksena

on, että kansallisiin parlamentteihin samaistutaan enemmän kuin eurooppalaisiin

instituutioihin. Esimerkiksi Puolan eduskunnan edustaja Józef Oleksy sanoo, että

[t]he European Parliament is only partly offsetting the missing influence of national
parliaments on the EU decision-making process, because in public perception its
passport carries less weight than the passport of national parliaments. […] It is those
[national] parliamentarians that citizens identify their hopes and interests with. […
w]ithout an institutionalized role of the national parliaments, it will not be possible to
overcome the deficit of democracy […].
(Eurooppa-valmistelukunta 2002o.)

Viidessä kirjoituksessa korostetaan kansallisten parlamenttien kontrollin merkitystä

erityisesti sellaisilla alueilla, joilla EP ei osallistu päätöksentekoon. Halutaan siis

vahvistaa poliittista vastuullisuutta parlamentarismilla, mutta pidetään kansalliset

parlamentit legitiimimpinä kuin EP, joten EP:n vallan laajentamista ei pidetä ratkaisuna.

Kaikissa tekstissä esitetään, että kansallisten parlamenttien vahvistaminen EU-

politiikassa toisi unionia ”lähemmäksi kansalaisia”, eli se koettaisiin

kokonaisuudessaan legitiimimpänä ja se hyväksyttäisiin paremmin. Uskotaan siis, että

jo olemassa olevaa ”läheisyyttä”  voisi viedä unionille. Kutsun tätä ajatusta legitimiteetin

vienniksi. Kahdessa kirjoituksessa tätä vientiä kuvataan tarkemmin siten, että koska

kansalliset parlamentit ovat lähellä kansalaisia, kansalaiset kiinnostuisivat enemmän

EU:sta, jos valtioidensa eduskunnat olisivat siinä mukana. Näin myös tietoja unionista

lisääntyisivät. Lopputuloksena nähdään siis se, että EU kokonaisuudessaan tulee

kansalaisille merkityksellisemmäksi.

Samalla tavalla halutaan vaikuttaa kansalaisiin myös alueiden roolin

kasvattamisella. Perustellaan, että alueet ovat lähellä kansalaisia, että he samaistuvat

niihin. Alueet näin ollen pystyisivät linkittämään kansalaiset unioniin niin, että luottamus

ja kiinnostus EU:hun lisääntyisivät ja unioni tulisi merkityksellisemmäksi ihmisille.

Samoin läheisyysperiaatteen nähdään tuovan EU:n lähemmäksi kansalaisia.

Pienessä määrässä kirjoituksia kansalaisten samaistumista EU:hun ja yleistä

hyväksyntää halutaan lisätä myös lisäämällä output-legitimiteettiä (eli tekemällä sitä,

mitä kansalaiset haluavat ja tekemällä se hyvin), järjestämällä joka jäsenmaassa

kansanäänestyksiä perustuslaista, sisällyttämällä Euroopan perusoikeuskirja

perustuslakiin ja tekemällä unionia ymmärrettävämmäksi. Läpinäkyvyyden lisäämistä
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perustellaan vain kerran sosio-psykologisella vaikutuksella (siten, että vastuullisuuden

näkyvyys lisäisi unionin hyväksyntää); kaikissa muissa kirjoituksissa läpinäkyvyys

nähdään rakenteellisena edellytyksenä kansallisten parlamenttien kontrolliin.

Ryhmän ajatukset voidaan tiivistää seuraavasti: Euroopan unioni nähdään

perustuvan sekä kansalaisten että jäsenmaiden poliittiseen tasa-arvoon. Edellinen on

kuitenkin vähemmän legitiimi, sillä kansalaiset samaistuvat ennen kaikkea omaan

valtioonsa ja tämän instituutioihin. Jotta unioni olisi kokonaisuudessaan legitiimi ja jotta

kansalaiset hyväksyisivät sen, on siis huolehtiva siitä, etteivät kansalliset toimielimet

menettäisi likaa valtaa unionille. Kansalaisten katsotaan luottavan EU:hun sillä

edellytyksellä, että oman maansa toimielimet vaikuttavat tämän päätöksentekoon. Sen

sijaan ei pidetä mahdollisena sitä, että kansalaiset samaistuisivat suoraan unioniin ja

tällöin hyväksyisivät tämän harjoittaman suoran vallan heihin. EU:n legitimiteetti tulee

siis ratkaisevasti johtua välillisesti valtioista. Tämän vuoksi halutaan välttää se, että

kansallisista instituutioista tulee yhdentymisen myötä voimattomia. Samasta syystä

myös läheisyysperiaate koetaan erittäin tärkeäksi. Jos päätöksentekoprosessit

siirretään unionin tasolle, myös kansallisten parlamenttien ja alueiden tulee olla

aktiivisia tällä tasolla tai ainakin kontrolloida hallitusten toimintaa siellä. Tällä tavalla

viedään kansallisten rakenteiden annetuksi otettua legitimiteettiä unioniin, eli unionista

kokonaisuudessaan tulee legitiimi kansallisten elinten legitimiteetin ansiosta.

Alueiden vaikutusta EU:n päätöksentekoon perustellaan legitimiteetin viennin lisäksi

myös rakenteellisemmin. Koska unionissa alueellisesta vallanjaosta puhutaan

useimmiten EU:n ja jäsenmaiden välisen suhteen yhteydessä, pyritetään alueiden

väliinputoamista välttämään tässä keskustelussa. Tämän vuoksi argumentoidaan

esimerkiksi sillä, että kansalaisten identiteetti on vahvinta maantieteellisesti

alhaisimmalla tasolla, että alueilla on useimmiten vastuu unionin päätösten

soveltamisesta ja että niillä on joskus kompetensseja, jotka valtioilla ei ole, joten valtiot

eivät voi edustaa alueitaan kaikissa asioissa. Lisäksi alueiden suuremmalla

”läheisyydellä”  suhteessa unioniin voidaan tarkoittaa myös paikallisolojen tuntemusta,

jota EU:n päätöksentekijöiden yhteydessä usein epäillään.

Kuten jäsenmaiden ehdotonta tasa-arvoa kannattavien puheenvuoroissa, myös

tämän ryhmän tekstien pohjana on staattinen demos-käsitys. Valtioiden yhteisöt

otetaan annettuna eikä uusien yhteisöjen syntymistä pidetä juuri mahdollisena. Toisin

kuin jäsenmaiden täyttä tasa-arvoa vaativat, pitävät tämän ryhmän kirjoittajat kuitenkin

unionia sinänsä oikeutettuna ja hyväksyvät myös jonkin verran ylikansallisuutta. He

näkevät siis jäsenmaiden välillä enemmän yhdistävää eivätkä pidä kansallisia

intressejä kaiken lähtökohtana. Tästä näkökulmasta EU on hyvä järjestelmä yhteisten

tavoitteiden edistämiseksi. Nämä yhteiset tavoitteet ovat kuitenkin kansallisesti
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syntyvien intressien samanlaisuuksia eivätkä eurooppalaisen yhteiskunnan tahto.

Yhdentymisessä on siis kysymys enemmän yhteistyöstä kuin itsemääräämisestä, ja se

perustuu vain hyvin rajoitetusti eurooppalaiseen yhteisöllisyyteen. Tämän takia

viimeisen kontrollin tulee pysyä valtioilla, joiden elimet edustavat jäsenmaiden

kansalaisia kansallisina ryhminä unionin tasolla. Niin kauan kuin legitiimillä,

kansallisyhteisöön pohjautuvilla instituutioilla on ratkaiseva vaikutus EU:hun, on tämä

itsekin legitiimi. Kaksoislegitiimin unionin kulmakivi on kansallisten elinten unionin

tasolle viety legitimiteetti.
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5.6. Jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapaino

Applying the co-decision procedure as a general rule in the decision making process,
and having the European Parliament and the Council legislating on equal footing, bring
[sic] the citizens much closer to the Union, since it considerably reduces the democratic
deficit.
Romanian hallituksen edustaja Hildegard Puwak (Eurooppa-valmistelukunta 2002p.)

Kannanottojen suurimmassa osassa (53,3 % kaikista teksteistä) tavoitellaan

jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapainoa. Balanssia halutaan

etenkin ensimmäisessä pilarissa ja usein se tarkoittaa käytännössä kansalaisten tasa-

arvon eli suoraan legitimiteetin vahvistamista samalle tasolle jäsenmaita edustavien

rakenteiden kanssa.

97 tekstin kirjoittamiseen otti osaa seuraavat 116 konventin osallistujaa:

kirjoittaja kannanottojen määrä
(yksin kirjoitettu)

kannanottojen määrä
(ryhmässä muiden kanssa)

AK 2 -
Altmeier - 1
Andriukaitis 2 1
Attalides 1 1
Avgerinos - 1

Badinter 1 -
Balázs - 2
Basile 1 1
Belohorska - 2
Berès 1 3

Berger 1 4
Borrell Fontelles - 2
Brejc - 1
Briesch - 1
Brok - 1

Bruton 2 -
Bösch 1 1
Carnero Gonzales - 3
Christophersen - 1
Cushnahan 1 -

Dehaene 1 -
Dini 2 2
Duff 1 4
Duhamel - 3
EAY 1 -

van Eekelen - 1
Einem 3 3
Farnleitner - 2
Fayot - 1
Fogler 1 1
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Gabaglio - 1
Giscard d’Estaing 1 -
Glotz - 1
du Granrut - 1
de Gucht - 2

Hain 1 1
Hamžik - 1
Hasotti 1 -
Helle - 1
Hjelm-Wallén - 1

Hololei 3 -
Hübner 1 -
Hänsch - 2
Ioakimides 1 -
Kalniete - 1

Katiforis 2 -
Kaufmann 4 2
Kauppi - 2
Kavan - 1
Kelam - 1

Kiljunen 1 3
Kirkhope 1 -
Kohout - 1
Kor ok - 1
Korhonen - 1

Kreitzberg - 1
Kristensen 1 -
Kuneva 2 2
Kurzmann 1 -
Kutraite-Giedraitiene - 1

Lamassoure 2 3
van Lancker 1 3
Lenar 1 -
van der Linden - 3
Lopes - 1

López Garrido - 1
MacCormick 1 1
Maclennan of Rogart - 3
Maij-Weggen - 1
Marinho - 2

Martikonis - 1
McAvan - 1
Meri - 1
Meyer 1 1
van Mierlo 1 1

Nagy - 3
Nahtigal 1 -
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Oleksy 3 1
Paciotti - 2
Palacio - 1

Peltomäki - 1
Peterle - 1
Pleuger - 1
Prodi 1 -
Puwak 1 -

Rack - 1
Roche 1 1
de Rossa 1 2
Rupel 3 1
Santer 1 1

Schmit - 1
Senff - 1
Serracino-Inglott - 1
Severin 2 1
konventin sosiaalidemokraatit 1 -

Spini - 1
Stockton 1 -
Szájer 1 1
Szent-Ivanyi - 1
Tekin 1 -

Teufel 1 1
Thorning-Schmidt - 1
Tiilikainen 1 2
Timmermans - 1
Tomlinson 1 2

Wagner - 1
Vanhanen - 1
Vassiliou - 1
Vastagh - 1
de Vries 1 -

Wittbrodt 1 2
Voggenhuber 1 -
Wuermeling 2 1
A. Yilmaz 1 -
M. Yilmaz 1 -
Zieleniec - 2
Taulukko 5.6.1. Kirjoittajat, jotka kannattavat jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen
tasa-arvon tasapainoa.
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Poliittisen tasa-arvon tasapainon puitteissa Euroopan unionin demokratiaa halutaan

parantaa seuraavin rakenteellisin uudistuksin:

luokka kirjoitusten määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

VASTUU EP 82 15
VASTUU KP-kontrolli 26 9
VASTUU KP@EU 19 6
VASTUU alueet@EU 2 -
VASTUU vallanjako 16 2

VASTUU oikeusvaltio 24 7
VASTUU suoratvaalit 4 1
VASTUU läpinäk 30 11
VASTUU ymmärr 24 15

RESP suoradem 2 1
RESP osallist 11 3
RESP delib 7 4
RESP alue-konsult 7 2
RESP tehokk 3 3

POLIS subs 14 7
yht. 271 86 = 31,7%
Taulukko 5.6.2. Jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapaino:
ehdotetut rakenteelliset keinot ja näiden sosio-psykologiset vaikutukset.

Koska tämän luokan kirjoittajien huomio kohdistuu molempiin tasa-arvon muotoihin

ja koska luokka on ylivoimaisesti suurin, rakenteellisten ehdotusten kirjo on paljon

laajempi kuin muiden pääluokkien kirjoituksissa. Voidaan siis eritellä kategorioita

sisäisesti muita pääluokkia enemmän ja tarkastella myös eri kategorioiden yhdistelmiä.

Esitän tasapainon luokan analyysin tulokset ryhmitettynä viiteen sisällölliseen

kokonaisuuteen ja vedän ne sen jälkeen yhteen.

1. Parlamenttien rooli

Poliittinen vastuullisuus järjestetään unionissa ensisijaisesti parlamenttien kautta.

Kuten edellisten pääluokkien käsittelystä kävi ilmi, määrittää käsitys poliittisesta tasa-

arvosta sen, minkä tason parlamentille tämä tehtävä halutaan ensisijaisesti antaa.

Kirjoittajat, jotka haluavat ennen kaikkea vahvistaa jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa,

kannattavat kansallisten parlamenttien roolin vahvistamista, ja kansalaisten tasa-arvo

taas toteutuu Euroopan parlamentin kautta. Molempien tasa-arvon muotojen tasa-

painoa puoltavissa teksteissä ehdotettiin odotetusti vastuullisuuden parantamista

kummankin parlamentin vahvistamisella. Siten on mielekästä tarkastella
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lainsäädäntävaltaa koskevia ehdotuksia kokonaisuutena, jotta muodostuu kuva eri

tasojen parlamenttien työnjaosta.

yhdessä esiintyvät luokat määrä joista perusteluna myös demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

VASTUU EP 51 9

VASTUU EP
ja VASTUU KP-kontrolli
ja VASTUU KP@EU

10

yhteydessä EP:iin
yhteydessä KP-kontrolliin
yhteydessä KP-rooliin EU:ssa
yht. (tekstien määrä)

2
5
3
5

VASTUU EP
ja VASTUU KP-kontrolli

15

yhteydessä EP:iin
yhteydessä KP-kontrolliin
yht. (tekstien määrä)

2
4
4

VASTUU EP
ja VASTUU KP@EU

6

yhteydessä EP:iin
yhteydessä KP-rooliin EU:ssa
yht. (tekstien määrä)

2
3
3

VASTUU KP@EU 3 -

VASTUU KP-kontrolli 1 -
Taulukko 5.6.3. Ehdotukset parlamenttien rooleista: EP:n ja kansallisten parlamenttien
tehtävien yhdistelmät.

Suurin osa kirjoittajia keskittyy EP:n vallan kasvattamiseen tasa-arvoiseksi

kamariksi neuvoston kanssa. Lisäksi suurin ryhmä tavoittelee niin ikään kaksikamarista

järjestelmää, mutta vaatii myös neuvoston vastuullisuuden parantamista vahvistamalla

kansallisten parlamenttien kontrollia. Tällöin eri tasojen parlamenttien välillä vallitsee

selkeä työnjako: kumpikin huolehtii vastuullisuudesta omalla tasollaan. Pieni osa

kirjoittajia kannattaa sekä EP:n vahvistamista että kansallisten parlamenttien

osallistumista unionin päätöksentekoon, eli ylemmän tason lainsäädäntävallan

jakamista kolmelle elimelle. Tämä voi toteutua joko eri tasojen parlamenttien

yhteistyönä tai jakamalla parlamentaariset tehtävät kahteen alueeseen. Joka

tapauksessa se tarkoittaisi kansallisen ja unionin tason kietoutumisen (Verflechtung)

lisäämistä, mikä lienee syynä siihen, että tätä yhdistelmää ehdotetaan suhteellisen

vähän. Konventin yhtenä päätehtävänähän oli tehdä unionia läpinäkyvämmäksi.

Kuitenkin kymmenessä kirjoituksessa kannatetaan kaikkien kolmen parlamentaarisen

funktion vahvistamista. Kuten tuonnempana parlamenttien konkreettisten tehtävien

erittelyssä ilmenee, on näiden kirjoittajien tavoitteena vahva parlamentaarinen kontrolli

siten, että parlamentaarinen vastuullisuus on taattu politiikan kaikilla alueilla. Työnjako

toimisi tämän mallin mukaan siten, että kansalliset eduskunnat kontrolloivat omaa

hallitustaan ja toimivat unionin tasolla lähinnä niillä alueilla, joilla Euroopan parlamentin

valta on alhaista. Tekstejä, jotka keskittyvät pelkästään kansallisten parlamenttien
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roolien vahvistamiseen, on odotetusti vähän, sillä kaikkien tämän luokan kirjoittajien

yleinen suuntahan on jäsenmaiden ja kansalaisten edustamisen tasapainottaminen.

Taulukosta 5.6.3. ilmenevät selkeästi parlamentteja käsittelevien kirjoittajien

käsitykset demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta suhteessa eri tasojen

parlamentteihin. Kansallisten parlamenttien vahvistamisella nähdään olevan enemmän

vaikutusta kansalaisten tietoisuuteen kuin Euroopan parlamentin vallan

kasvattamisella. Niissä ryhmissä, jotka kannattavat molempien tasojen parlamenttien

vahvistamista, kaikki sosio-psykologisen vaikutuksen mainitsevat kirjoittajat näkevät

tämän vaikutuksen olevan ainakin kansallisten parlamenttien vallan lisäämisellä, mutta

ei välttämättä myös EP:n roolin tukemisella. Pelkästään EP:sta kirjoittavien ryhmässä

huoli uudistusten sosio-psykologisista vaikutuksista on hyvin vähäistä. Jo ennen

tarkempaa analyysia siitä, millä tavoin kansalaisten tietoisuuteen halutaan vaikuttaa,

voidaan esittää hypoteesi ilmiön syystä: kansalaisten nähdään samaistuvan enemmän

kansallisiin parlamentteihinsa, joiden vallan kasvattamisen uskotaan tämän vuoksi

lisäävän luottamusta unioniin kokonaisuudessaan (legitimiteetin vienti). Sitä

yllättävämpää on se, että juuri pelkästään kansallisiin parlamentteihin keskittyvät

kirjoittajat eivät perustele ehdotuksiaan sosio-psykologisella vaikutuksella. Heidän

määränsä on kuitenkin niin pieni, että luotettavia päätelmiä on vaikeaa tehdä.
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Tarkastelen seuraavaksi eri parlamenteille ehdotettuja tehtäviä ja näiden oletettuja

vaikutuksia kansalaisten tietoisuuteen erikseen ja aloitan Euroopan parlamenttia

koskevilla kirjoituksilla. EP:lle ehdotettiin tasapainon pääluokan teksteissä seuraavia

uudistuksia:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista
perusteluna
myös
demokratian
sosio-
psykologinen
ulottuvuus

joista samassa
tekstissä myös
kansallisten
parlamenttien
kontrollin
vahvistaminen
(VASTUU KP
-kontrolli)

joista samassa
tekstissä myös
kansallisten
parlamenttien
rooli unionin
tasolla
(VASTUU KP
@EU)

enemmän päätöksiä
yhteispäätösmenettelyllä
(ja QMV:lla) 33 7 13 7

yhteispäätösmenettely ja
QMV koko 1. pilarissa 3 - 2 -

yhteispäätösmenettely
aina kun QMV 5 - 4 -

yhteispäätösmenettely ja
QMV kaikille päätöksille 16 2 4 5

EP:lle aloiteoikeus 3 1 - 1

EP:n budjettivallan
lisääminen 15 1 3 3

YOS:
yhteispäätösmenettely
(ja QMV) 7 2 2 -

YOS: Europolin kontrolli 1 - - -

YOS: muu EP:n
vaikutuksen nostaminen 3 - 3 2

YUTP: kansainvälisten
sopimusten hyväksyntä 5 1 2 2

YUTP: muu EP:n
vaikutuksen lisääminen 4 1 3 1

EP:n vallan lisääminen
talous-, raha-,
sosiaalipolitiikassa,
EKP:n kontrolli 5 - 1 1

yhteispäätösmenettely
Euratomille 2 1 - -
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keskeisten nimitysten
hyväksyntä 2 - 2 1

EP:n vaikutus
perussopimusten
muuttamiseen 2 - 1 1

EP:n vaikutus
joustolausekkeen tai
avoimen koordinaation
mukaisiin päätöksiin 2 - 1 -

vaalijärjestelmän
yhtenäistäminen ja
kansalaisten tasa-arvon
lisääminen 4 3 1 -

eurooppalaisten
puolueiden aseman
vahvistaminen 2 1 2 1

komission
puheenjohtajan / unionin
presidentin valinta 21 4 5 8

EP:n vallan
kasvattaminen lukuun
ottamatta tiettyjä
poliittisia alueita 2 1 - -

ehdotuksia yht. 137 25 49 33
Taulukko 5.6.4. Ehdotukset Euroopan parlamentin vahvistamiseksi.

Ensimmäistä pilaria koskevissa ehdotuksissa hahmotetaan

kaksikamarijärjestelmää, jossa EP ja neuvosto ovat useimmilla alueilla tasa-arvoisia.

Kun ehdotetaan yhteispäätösmenettelyn laajentamista EP:n vahvistamiseksi, esitetään

yleensä samassa yhteydessä, että tällöin olisi lisättävää myös neuvoston

määräenemmistöpäätöksiä (QMV)29. Kansallisten parlamenttien tehtävä tässä

järjestelmässä on ennen kaikkea ministerien kontrolli. Tällä tavalla yhdistetään EU:n eri

poliittisen tasa-arvon ja legitimiteetin muodot: jäsenmaiden tasa-arvo toteutuu

neuvostossa, jonka päätökset tehdään välillisesti legitiimiksi kansallisten parlamenttien

kontrollilla. Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia suoraan ja sen tasavertainen

asema neuvoston rinnalla takaa sen, että yhteiset päätökset ovat muodollisesti

legitiimejä koko unionissa, riippumatta yksittäisten ministerien äänestämisestä. Usein

tasa-arvon kaksi muotoa pyritään tasapainottamaan myös neuvoston sisällä

29 Määräenemmistöpäätösten lisäämistä ilman samanaikaista EP:n vallan kasvua ei ehdota
kukaan, vaan niiden käyttö liitetään tiiviisti parlamentin kontrollin yhteyteen. EP:n katsotaan siis
legitimoivan hallitusten enemmistöpäätökset, sillä siinä on edustettu koko unionin kansalaiset
yksittäisten hallitusten äänestämiskäyttäytymisestä riippumatta.
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kannattamalla kaksinkertaista määräenemmistöä. Vastuullisuus jakaantuu siis kolmelle

eri instituutiolle. Näiden työnjako hahmotetaan selkeimmin niissä esityksissä, joissa

QMV:sta ja yhteispäätösmenettelystä halutaan tehdä yhtälö. Näiden linkittäminen

tarkoittaisi myös yhteispäätösmenettelyn viemistä kolmanteen pilariin, jossa monet

neuvoston päätökset tehdään jo määräenemmistöllä. Useimmat kirjoittajat, jotka

pyrkivät lisäämään EP:n vaikutusta yhteiseen oikeus- ja sisäpolitiikkaan, esittävätkin

tämän alueen siirtämistä kokonaan ensimmäiseen pilariin.

Euroopan parlamentin vahvistamista toisessa ja kolmannessa pilarissa ehdotetaan

kuitenkin vähemmän kuin yhteisön pilarissa, ja YUTP:ssa EP:lle vaadittu rooli rajoittuu

hyväksyntään ja konsultointiin. Kolmatta pilaria koskevissa ehdotuksissa EP:n ja

kansallisten parlamenttien suhde nähdään hyvin samalla tavalla kuin ensimmäisen

pilarin yhteydessä, mutta EP:n vahvistamista toisessa pilarissa vaativat kirjoittajat

esittävät kansallisten parlamenttien roolin kasvattamista hieman muita enemmän.

Suhteessa tekstien määrään ero ei ole suuri. Jos sen kuitenkin näkee EP:lle eri

pilareissa ehdotettujen tehtävien yhteydessä, on ilmeistä, että toisessa pilarissa

poliittinen tasa-arvo nähdään paljolti jäsenmaiden tasa-arvona. Kolmannessa pilarissa

suositeltu balanssi taas on kallistumassa tasapainoisempaan suuntaan. Poliittisen

tasa-arvon muodon nähdään siis olevan riippuvainen asiakysymyksistä.

Kansallisten parlamenttien asemaa korostetaan myös näissä esityksissä, joissa

kannatetaan Euroopan parlamentin konsultoinnin tai pakollisen hyväksynnän

laajenemista esim. tärkeisiin poliittisiin nimityksiin, perussopimusten (tai perustuslain)

muutoksiin, tai hallitustenvälisille alueille kuten avoimen koordinaation menettelyyn30.

Melkein ainoastaan Euroopan parlamenttiin keskittyvät sen sijaan kannanotot, joissa

vaaditaan EP:n budjettivallan kasvattamista, mikä tarkoittaa lähinnä pakollisten ja ei-

pakollisten menojen eron poistamista, jolloin EP pystyisi päättämään kaikista menoista.

Nykyinen rajoitettu budjettivalta nähdään monesti vastuullisuuden vastaiseksi. Tällä

alueella neuvoston kautta toteutuvaa jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa ei siis pidetä

riittävänä legitimiteetin perustana.

Erikoistapaus ovat ne esitykset, joissa vaaditaan Euroopan parlamentin kontrollia

erityisesti unionin raha- ja makrotalouspolitiikalle. Esitetään esimerkiksi, että EKP:n

inflaatiotavoite pitäisi hyväksyttää EP:lla. Näiden esitysten perustana on käsitys, että

makrotaloudellisetkin päätökset ovat luonteeltaan poliittisia, joten päätöksentekijöiden

tulee olla vastuullisia äänestäjille. Kirjoitukset eivät erotu muista kysymyksessä, millä

tavalla vastuullisuus tulisi unionissa järjestää (nimittäin parlamentin kautta), vaan niillä

on erilainen käsitys siitä, mitä kaikki kuuluu parlamentaarisen vastuullisuuden piiriin.

30 Avoimen koordinaation menettely luotiin maaliskuun 2000 Eurooppa-neuvoston kokouksella
Lissabonissa. Strategisena tavoitteena oli tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin talousalue.
Menettelyssä sovitaan yhteisistä tavoitteista, joiden itsenäistä toteuttamista jäsenmaissa
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Tätä asiaa ovat eri tavalla pohtineet myös muut kirjoittajat. 16:ssa kannanotossa

esitetään, että yhteispäätösmenettelyn ja QMV:n tulisi kattaa ”kaikkia”

lainsäädännöllisiä päätöksiä tai olla ”normi”. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että

”kaikella”  tarkoitetaan useimmissa tapauksessa ensimmäistä pilaria. Tätä tukee sekin

tosiasia, että samassa ryhmässä korostetaan myös kansallisten parlamenttien roolia.

Vain viidessä tekstissä yhteispäätösmenettelyä ehdotetaan yksiselitteisesti jokaiselle

unionin legislatiiviselle päätökselle (perussopimusten muuttamista lukuun ottamatta).

Kahdessa kirjoituksessa taas esitetään erikoisalueita, joihin EP:n vallan kasvattamista

ei tulisi ulottaa. Toisessa tämä on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, toisessa

luetellaan esimerkkeinä ”aroista”  asioista mm. epäsuoran verotuksen yhteen

sovittamista ja henkilöiden vapaaseen liikkumiseen liittyviä päätöksiä. (Eurooppa-

valmistelukunta 2002q ja r.)

Jonkin verran puhutaan myös parlamentaarisesta infrastruktuurista, etenkin EP:n

vaalijärjestelmästä. Huomattavaa on, että vaalijärjestelmän yhtenäistämistä vaativat

kirjoittajat esittävät samalla, että uuden yhtenäisen järjestelmän tulisi sitten paremmin

toteuttaa kansalaisten poliittinen tasa-arvo, eli jäsenvaltioiden edustajamäärien tulisi

tarkemmin peilata demograafista tilannetta. He tavoittelevat siis kansalaisten ja

jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon balanssia siten, että nämä jaetaan eri instituutioihin,

eli parlamentille ja neuvostolle erikseen.

Merkityksellistä on, että vaalijärjestelmän uudistamisella tavoitellaan kaikista

rakenteellisista toimenpiteistä selkeimmin kansalaisten hyväksynnän lisäämistä. Tämä

päättely perustuu kuitenkin melko erilaisiin oletuksiin. Kreikan hallituksen edustaja

Panayiotis Ioakimides odottaa vaalijärjestelmän yhtenäistämisestä ja äänestäjien

poliittisen tasa-arvon vahvistamisesta kansalaisyhteiskunnan kehittymistä (Eurooppa-

valmistelukunta 2002s. ja Romanian eduskunnan edustaja Puiu Hasotti näkee sen

johtavan siihen, että kansalaiset kokevat EP:n legitiimimmäksi (Eurooppa-

valmistelukunta 2003f). Irlannin kansanedustaja John Bruton esittää lisäksi, että

vaalipiirien tulisi olla mahdollisimman pieniä, jotta EP olisi ”lähempänä”  kansalaisia.

(Eurooppa-valmistelukunta 2003g.)

Näiden lisäksi Euroopan parlamentin vallan yleisellä kasvattamisella tavoitellaan

ennen kaikkea koko unionin hyväksymisen lisäämistä (tyypillisestä argumentaatiosta

ks. sitaatti tämän luvun alussa). Tämä yhteys nähdään kuudessa tekstissä näistä

15:sta, joissa EP:n vahvistamista perustellaan myös sosio-psykologisilla vaikutuksilla.

Erityisesti parlamentin omaa legitimiteettiä tai hyväksyntää halutaan nostaa paitsi

vaalijärjestelmän muuttamisella myös sillä, että EP valitsee komission puheenjohtajan

valvotaan. Päämääränä on yhtenäistää toimintatapoja ja oppia toisiltaan. (Eurooppa-neuvosto
2000.)
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(kaksi tekstiä). Samalla toivotaan myös kiinnostuksen parlamenttiin kasvavan.

Euroopan parlamentin edustaja Pervenche Berès odottaa toimeenpanovallan

parlamentaarisesta valitsemisesta yhteisen julkisen tilan syntymistä. (Eurooppa-

valmistelukunta 2002t.) (Komission puheenjohtajan valitsemisesta ja muista

toimeenpanovaltaa koskevista ajatuksista ks. alla.) Kahdessa tekstissä perustellaan

yhteispäätösmenettelyn lisäämistä myös sillä, että se tekisi päätöksenteosta

ymmärrettävämmän ja veisi sitä näin lähemmäksi kansalaisia. Alankomaiden

hallituksen edustaja Hans van Mierlo esittää, että parlamentin vallan kasvattaminen

lisäisi unionin tiedostamista ja tämän kautta tietoja EU:sta ja samaistumista siihen.

(Eurooppa-valmistelukunta 2002u.)

Kaiken kaikkiaan EP:n vallan kasvattamista perustellaan hyvin vähän sillä, että se

vaikuttaisi kansalaisten tietoisuuteen. Vain 15:ssa 82:sta kannanotossa (18,3 %)

halutaan vaikuttaa demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen, mikä on lähes

puolet koko tämän luokan keskiarvoa (31,7 %) vähemmän. Niissä teksteissä, joissa

yhteys nähdään, ajattelun logiikka on lähinnä se, että parlamentti voi toimia yhteytenä

kansalaisten ja unionin välillä. Jos sen valtaa lisätään, koetaan ensinnäkin itse

parlamentti enemmän omaksi, ja toiseksi myös koko EU:n järjestelmä. Argumentaatio

on hyvin rakenteellinen: ajatuksena on, että koska Euroopan parlamentti edustaa

kansalasia suoraan, sen aseman kohottaminen johtaa koko unionin hyväksymisen

lisääntymiseen. Tämän näkemyksen mukaan kansalaiset arvioivat EU:ta siis etenkin

sen mukaan, miten suoraa heidän edustuksellinen input päätöksentekoon on.

Vastaavasti EP:n roolin vahvistamisen vaikutus demokratian sosio-psykologiseen

ulottuvuuteen nähdään melkein ainoastaan siten, että koko unionin hyväksyminen

kasvaa, eli että sitä pidetään legitiimimpänä. Yhteisöllisyyden kehittymisestä puhuu

ainoastaan Ioakimides vaalijärjestelmään yhteydessä, ja van Mierlo on ainoa, joka

haluaa EP:n vahvistamisella nostaa unionin merkityksellisyyttä kansalaisille. Voidaan

siis todeta, että EP:n roolin nähdään olevan ratkaisevassa asemassa demokratian

rakenteelliselle ulottuvuudelle sekä sille, miten kansalaiset arvioivat unionia katsoen

sitä rationaalisesti. Emotionaalisista siteistä parlamenttiin tai EU:hun ei puhuta.
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Kirjoittajat, jotka haluavat antaa kansallisille parlamenteille roolin unionin

päätöksenteossa, ehdottavat näille seuraavia tehtäviä:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

läheisyysperiaatteen
kontrolli 11 2

osallistuminen komission
puheenjohtajan valintaan * 6 2

Cosacin vahvistaminen * 5 1

toimeenpanovallan
kontrolli jos ei toteudu
EP:n kautta 3 1

osallistuminen
perussopimusten
muuttamiseen * 2 -

institutionalisoitu yhteistyö
unionin elimien kanssa * 2 -

Europolin kontrolli * 2 -

kaikkien lakien
hyväksyminen * 1 1
Taulukko 5.6.5. Ehdotukset kansallisten parlamenttien tehtävistä unionin tasolla.

Merkitsin asteriskin jokaisen ehdotuksen kohdalle, joka tarkoittaisi yhteistyötä EP:n

kanssa. Näiden ja EP:sta erillään toimivien toimenpiteiden kannatus on yhteensä

varsin tasainen: parlamenttien kietoutumiseen johtavia ehdotuksia on 15, muita 16

kappaletta. Merkittävä ero on kuitenkin niillä teksteillä, joissa kannatetaan myös

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kontrollin vahvistamista, ja niillä,

joissa vaaditaan taulukossa 5.6.4. esitettyjen uudistuksen lisäksi vain EP:n

vahvistamista:
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ehdotettu uudistus kannatus
teksteissä, joissa
myös EP:n
vahvistaminen

kannatus
teksteissä, joissa
myös EP:n ja
kansallisten
parlamenttien
kontrollin
vahvistaminen

kannatus
teksteissä, joissa ei
puututa
parlamenttien
muihin rooleihin

yhdessä EP:n
kanssa (*) 7 6 2

erillään EP:sta 4 11 1
Taulukko 5.6.6. Kansallisten parlamenttien ja EP:n kietoutuminen.

Kirjoittajat, jotka kannattavat myös kansallisten parlamenttien kontrollin tukemista,

suosivat siis selkeästi sellaisia uudistuksia, joilla kansallisten parlamenttien unionin

tason tehtävät pidetään erillään EP:sta. Tällöin EP:n ja jäsenmaiden parlamenttien

tehtävät täydentävät toisiaan. Ajatuksena lienee se, että poliittisilla päätöksillä tulee olla

parlamentaarinen kontrolli, jota kansallisten parlamenttien pitää harjoittaa silloin kun

EP:lla ole siihen valtaa. Muuten niiden tehtävä on valvota omaa hallitustaan. Tämä

argumentaatio erottuu toisesta, jonka mukaan unionin tasoisten päätösten kontrolli

kuuluu EP:lle, jonka valta on tämän vuoksi lisättävää.

Ennen kaikkea kansallisten parlamenttien tehtäväksi ehdotetaan

läheisyysperiaatteen noudattamisen kontrollia jonkinlaisella ex ante

-valvontamekanismilla, joka ei edellytä uuden instituution luomista, vaan jossa

parlamentit toimivat itsenäisesti (ns. hälytyskello-menettely). Kolmessa kirjoituksessa

kannatetaan tämän valvonnan järjestämistä Cosacin kautta. Muut Cosacia koskevat

ehdotukset ovat, että tälle myönnettäisiin toimielinasema ja enemmän vaikutusta

päätöksentekoprosessiin yleensä. Komission puheenjohtajan valinnan yhteydessä

kansallisten parlamenttien osallistumista pidettiin vaihtoehtona neuvoston osalle. Myös

muiden ehdotusten pohjana on ajatus, että jäsenmaiden edustus unionin tasolla olisi

demokraattisempaa, jos se järjestettäisiin hallitusten sijaan entistä enemmän

kansallisten parlamenttien kautta.

Jäsenmaiden parlamenttien osallistuminen unionin päätöksentekoon perustellaan

suunnilleen koko tämän luokan keskiarvon verran sillä, että se vaikuttaisi demokratian

sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Yhteys nähdään kuudessa 19:stä tekstistä (31,6

%).

Kolmessa kirjoituksessa ajatuksena on legitimiteetin vienti valtioista unioniin

kansallisten instituutioiden avulla. Esimerkiksi Liettuan kansanedustajat Dalia Kutraite-

Giedraitiene ja Vytenis Povilas Andriukaitis toteavat, että kansallisten parlamenttien

roolia unionin päätöksenteossa tulee vahvistaa koska
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national parliaments are closer to their citizens –  the more they participate in the work of
the Union, the more citizens will feel that they take part in the European project.
(Eurooppa-valmistelukunta 2002v.)

Odotetaan siis, että kansalaiset kokevat unionin kokonaisuudessaan enemmän

omakseen, jos tämän toimintaan osallistuvat elimiä, joihin he samaistuvat.

Kahdessa kannanotossa esitetään jäsenmaiden parlamenttien osallistumista

komission puheenjohtajan valintaan lisäävän julkista keskustelua EU:n politiikasta.

EP:n ranskalainen edustaja Berès kannattaa yhtenä vaihtoehtona puheenjohtajan

valitsemista kongressilla, joka koostuisi Euroopan ja kansallisten parlamenttien

edustajista, mikä hänen mukaansa edistäisi yhteisen julkisen tilan syntymistä.

(Eurooppa-valmistelukunta 2002t.) Andriukaitis ehdottaa järjestelmää, jossa ehdokkaat

kiertäisivät kansalliset parlamentit; nämä äänestäisivät yksitellen ja laittaisivat näin

ehdokkaat järjestykseen. EP äänestäisi sitten lopuksi listan kahdesta ensimmäisestä

ehdokkaasta. Prosessiin liittyvä keskustelu jäsenmaiden eduskunnissa toisi hänen

mielestään EU-politiikkaa lähemmäksi kansalaisia. (Eurooppa-valmistelukunta 2003h.)

Molemmat uskovat siis, että kansallisten parlamenttien aktiivisuus unionin tasolla tekisi

tätä merkityksellisemmäksi kansalaisille koska eduskunnat itse merkitsevät

kansalaisille enemmän kuin unionin rakenteet. Ratkaiseva ero näiden ehdotuksien

välillä on siinä, tarvitaanko yhteinen julkinen tila, jossa puhutaan yhteisistä asioista, vai

tekeekö myös kansallisesti rajoitettu keskustelu unionia legitiimimmäksi.

Viimeisessä kannanotossa brittiläinen meppi Timothy Kirhope esittää järjestelmää,

jossa EP:n ja neuvoston hyväksyttyä laki kansalliset parlamentit hyväksyisivät sen

määräenemmistöllä tai yksimielisesti sisällöstä riippuen. Tuloksena hän odottaa, että

unioni tulisi yleisesti lähemmäksi kansalaisia. (Eurooppa-valmistelukunta 2003i.)

Kaikkien kuuden kirjoituksen perusajatuksena on siis oletus, että kansalaiset

samaistuvat oman maansa eduskuntiin enemmän kuin unionin instituutioihin, ja että

tätä valmiiksi olemassa olevaa luottamusta ja merkityksellisyyttä tulisi hyödyntää

nostettaessa EU:n hyväksyntää kokonaisuudessaan.
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Ensisijaisesti kansallisten parlamenttien tehtävänä nähdään kuitenkin olevan

hallitusten kontrolli. Tämän parantamiseksi ehdotetaan seuraavia rakenteellisia

toimenpiteitä:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

hallituksen kontrollin
yleinen parantaminen 8 3

yhteistyö EP:n kanssa 6 2

parempi tiedottaminen 5 2

enemmän läpinäkyvyyttä
neuvostossa 3 3

tiedonvaihto Cosacin
kautta 3 1

parhaiden käytäntöjen
levittäminen 3 3

konsultointi
päätöksentekoprosessin
aiemmassa vaiheessa 2 1

keskustelu EU:n
tulevaisuudesta 2 2

imperatiivinen mandaatti
ministereille neuvostossa 2 -

joustolausekkeen
mukaisten päätösten
kontrolli 2 -

kolmannen pilarin asioiden
siirtäminen ensimmäiseen
pilariin 1 -

yksimieliset päätökset
neuvostossa jos EP ei
mukana 1 -

enemmän kontrollia
YUTP:ssa 1 -

Cosac tarkkailijana
neuvostossa 1 -

EU-instituutioiden valvonta 1 1
Taulukko 5.6.7. Ehdotukset kansallisten parlamenttien hallituksen kontrollin
vahvistamiseksi.
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Ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on ensimmäiseksi kansallisten

parlamenttien tietotason parantaminen ja toiseksi niiden vaikutuksen hallitukseen

lisääminen. Tietojen lisäämiseen tähtäävät seuraavat vaatimukset: neuvoston työn

läpinäkyvyyden lisääminen (YOS-asioiden yhteisöllistäminen, istuntojen tarkkailu

Cosacilla ja ennen kaikkea julkiset istunnot), hallitusten ja komission tiedottamisen

parantaminen, tietojen vaihto kansallisten parlamenttien keskellä ja EP:n kanssa sekä

kansallisten järjestelyiden parhaiden käytäntöjen levittäminen. Tiedot

päätöksentekoprosessista ja hallituksen toiminnasta ovat tietysti edellytys siihen, että

eduskunta pystyy vaikuttamaan niihin. Tämän lisäksi vaikutusta pyritään kasvattamaan

taulukossa esitetyillä muilla ehdotuksilla.

Valtioiden parlamenttien kontrollin parantamisesta odotettu vaikutus kansalaisten

tietoisuuteen on hieman yli tämän luokan keskiarvon: yhdeksässä 26:sta kannanotosta

(34,6 %) esitetään tällainen argumentaatio. Kuudessa tekstissä ajatuksena on

legitimiteetin vienti unionille ja kansalaisten linkittäminen unioniin eduskuntiensa

välityksellä. Esitetään, että koska kansalliset parlamentit ovat ”lähempänä kansalaisia”,

niiden kontrollin kasvattaminen johtaisi siihen, että EU:sta tulisi ihmisille

merkityksellisempi, että se hyväksyttäisiin ja siihen luotettaisiin paremmin. Odotetaan,

että kansalaisista tuntuisi enemmän siltä, että heidät otetaan huomioon, tai, kuten

Ioakimides, seurauksena olisi jopa yhteisöllisyyden kehitys: ”[national parliaments]

have the capacity to convey/transmit the European dimension to the domestic press

and public, thus approaching the notion of the European demos.”  (Eurooppa-

valmistelukunta 2002s.) Legitimiteetin vienti nähdään siis kahdella eri tavalla. Yhtäältä

sen katsotaan toimivan rakenteellisesti siten, että kansalaiset hyväksyvät unionin koska

heille merkitykselliset ja heitä kansallisesti edustavat parlamentit vaikuttavat EU:n

päätöksentekoon. Toisaalta muutama kirjoittaja esittää, että myös itse samaistumista

voi siirtää unioniin sen myötä, että kansalliset parlamentit toimivat siellä. Näiden lisäksi

kahdessa tekstissä esitetään yleisesti, että jäsenmaiden parlamenttien hallituksen

kontrollin parantaminen veisi unionin ”lähemmäksi kansalaisia”  selittämättä tarkemmin

prosessin mekanismia. Yhdeksännessä kannanotossa Kyproksen hallituksen edustaja

Michael Attalides vaatii enemmän avoimuutta neuvoston toimintaan sillä perusteella,

että kansalaisten etäisyys unioniin johtuu suurelta osin puutteellisista mahdollisuuksista

kontrolloida neuvosto. Hänen kannanotossaan ilmenee konventissa usein esitetty

ajatus rakenteellisen demokratian ja tämän sosio-psykologisen ulottuvuuden suhteesta:
Part of the ’remoteness’  of the European Union results from the fact that the Council of
Ministers works without the access for the press and public which the European and
National Parliaments have. […] It is not clear whether at the moment Ministers are
subject to the same scrutiny in relation to EU business as in relation to national
business. This is probably the source of much of the feeling that the EU operates
behind closed doors or that ‘Brussels’  is remote and bureaucratic.
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The Council of Ministers is one of the EU institutions that is inherently democratic since
in it are represented the democratic governments of the member countries. However in
citizens’  eyes it may lack in democratic legitimacy due to lack of comprehension of its
rules of procedure and voting system, and lack of transparency. […]
National parliaments are clearly in apposition to increase their supervision of their own
governments, and this would enhance the sense of democratic control in each member
country.
(Eurooppa-valmistelukunta 2002w.)

Kuten monet muut konventin osallistujat Attalides uskoo, että muodollisen demokratian

vahvistaminen saa aikaan sen, että ihmiset hyväksyvät EU:n paremmin.

Huomattavaa on, että ajatus demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta

puuttuu kokonaan juuri niistä kirjoituksista, joissa on erityisen vahva käsitys

parlamentaarisesta vastuullisuudesta. Niissä vaaditaan yksimielinen päätöksenteko

neuvostossa silloin kun EP:lla ei ole osaa prosessissa, kansallisten parlamenttien

kontrollia YUTP:ssa, ministerien imperatiivisia mandaatteja neuvostossa ja enemmän

kontrollia jäsenmaiden parlamenteille joustolausekkeella tehdyissä päätöksissä.

Kirjoittajina ovat Itävallan kansanedustajat Reinhard Eugen Bösch, Caspar Einem ja

Gerhard Kurzmann sekä saksalainen Euro-edustaja Sylvia-Yvonne Kaufmann. Samat

kirjoittajat esittävät muissakin yhteyksissä erittäin vahvoja vaatimuksia

parlamentaariselle kontrollille. Heidän perusajatuksena on se, että kaikilla

lainsäädäntätoiminnalla tulee olla mieluiten EP:n tai, jos tämä ei ole mahdollista,

valtioiden parlamenttien kontrolli. Näiden kirjoittajien demokratiakäsitys on kuitenkin

pelkästään rakenteellinen. Tämä lienee syynä siihen, että he vaativat kyllä Euroopan

parlamentin vahvistamista, mutta eivät kansallisten parlamenttien osallistumista unionin

päätöksentekoon. Kuten on tullut ilmi, jäsenmaiden eduskuntien vallan kasvattaminen

liitetään vahvemmin kuin EP:n rooli sosio-psykologisiin asioihin. Jos kansalaisten

tietoisuus ei kuitenkaan ole ehdotusten motivaationa, on demokraattinen vastuullisuus

parhaiten toteutettavissa pitämällä molemmat tasot erillään ja järjestelmä

mahdollisimman selkeänä.



93

Parlamenttien yhteydessä tulivat jo esille erilaisia vaihtoehtoja komission

puheenjohtajan valinnalle. Seuraavassa yleiskatsaus ehdotetuista menettelyistä:

ehdotettu valintamenettely määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

EP ja Eurooppa-neuvosto
jollain tavalla 3 1

1. EP,
2. Eurooppa-neuvosto 5 1

1. Eurooppa-neuvosto,
2. EP 2 -

vain EP 5 1

EP ja kansalliset
parlamentit 6 1

suorat vaalit 4 1
Taulukko 5.6.8. Ehdotukset komission puheenjohtajan valintamenetelmästä.

Suurin osa kirjoittajista kannattaa komission puheenjohtajan valitsemista yhdessä

Eurooppa-neuvostossa ja EP:ssa. Erilaisia käsityksiä on kuitenkin näiden roolijaosta.

Kahdessa tekstissä ehdotetaan nykyisen järjestelmän säilyttämistä, eli ehdokkaan

valitsemista Eurooppa-neuvostolla ja tätä seuraavaa äänestystä EP:ssa. Viidessä

kannanotossa järjestys halutaan kääntää toisin päin siten, että ensin Euroopan

parlamentti valitsee ehdokkaan, joka hyväksyttäisiin tämän jälkeen Eurooppa-

neuvostossa. Kolmessa tekstissä järjestykseen ei oteta kantaa. Kuudessa

kirjoituksessa kannatetaan Eurooppa-neuvoston korvaamista kansallisten

parlamenttien edustajilla. Yhteistä kaikille näille vaihtoehdoille on vaatimus, että

komission puheenjohtajalla tulee olla kaksoislegitimiteetti. Pelkästään kansalaisten

suoraan legitimiteettiin perustuu sen sijaan ehdotus, että EP valitsisi puheenjohtajan

yksin sekä ehdotus suorista kansanvaaleista.

Tarkoitus vaikuttaa demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen on vain pienellä

osalla kirjoittajia, jotka jakautuvat tasaisesti vaihtoehtojen välillä. Ainoastaan nykyisen

järjestelmän jatkamista ei perustella kertakaan tällä tavalla. Valintaa Euroopan

parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa sekä pelkästään EP:ssa kannatetaan sosio-

psykologisin perustein sen vuoksi, että se vahvistaisi parlamenttia. EP:n osallistumisen

puheenjohtajan valitsemiseen nähdään lisäävän komission, mutta ennen kaikkea EP:n

merkityksellisyyttä kansalaisille, minkä toivotaan myös nostavan kiinnostusta

Eurooppa-vaaleihin. EP:n merkityksellisyyden katsotaan siis riippuvan sen vallasta,
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etenkin sen vaikutuksesta toimeenpanovaltaan. Argumentaation pohjalla on yhtäältä jo

esillä ollut rationaalinen päättely, että EU pidetään sitä legitiimimpänä, mitä enemmän

valtaa kansalaisia suoraan edustavilla elimillä on. Toisaalta perustana lienee myös

valtioiden parlamentarismin malli. Useinhan väitetään, että alhainen kiinnostus

Euroopan parlamenttiin johtuu siitä, että tämä ei valitse unionin ”hallitusta”. Esitetään,

että kansalaiset eivät pidä EP:a oikeana parlamenttina, koska se ei toimi kuten

kansalliset parlamentit.

EP:n ja kansallisten parlamenttien yhteistä valintaa kansalaisläheisyydellä

perusteleva esitys on edellä jo referoitu Andriukaitisin ehdotus (s. 89). Siinä sosio-

psykologinen vaikutus perustuu valtiollisten eduskuntien osallistumiseen, jonka

tarkoitus on edistää keskustelua unionin politiikasta jäsenmaissa ja tehdä näin EU-

aiheista merkityksellisempiä ihmisille. Sen sijaan Irlannin kansanedustajan John

Brutonin tavoitteena on saada suorilla kansanvaaleilla aikaan unionin laajuista

keskustelua, joka edistäisi eurooppalaisen identiteetin eli yhteisöllisyyden kehittymistä:
[I]t is […] important to associate Europe’s citizens themselves directly with the Union. To
achieve this, […] the people of Europe should elect the President of the European
Commission, in the same way that the people of the United States elect the president of
the United States. In such an election, people all over Europe would have to think about
their choice with care. The merits of respective European Presidential candidates would
be debated in cafes in Palermo, in wine-bars in London and in pubs in Killarney. To
some degree at least, the same conversation would be taking place all over Europe.
This would create what is describes in the Laeken declaration as a “European public
area”, a single European political society.
[…] Such a discussion would be a uniquely useful way of building a sense of common
European identity and of building a common European political space, leading to a
common European allegiance alongside national allegiance.
(Eurooppa-valmistelukunta 2002x.)

Kaikissa näissä argumentaatioissa itse komission puheenjohtajan suhteella

kansalaisiin ei ole juuri merkitystä, vaan hänen valintamenettelyään käytetään

välineenä muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. EP:n osallistumisella valintaan

halutaan nostaa tämän profiilia. Kansallisten parlamenttien osallistumisen tavoitteena

on nostaa kansalaisten kiinnostusta unionin politiikkaan ja suorilla vaaleilla halutaan

edistää yhteisöllisyyden kehitystä. Sen sijaan kukaan ei esitä, että puheenjohtajan

valintamenettelyn tulisi olla sellainen, joka saisi ihmiset samaistumaan enemmän itse

komissioon. Merkillistä on myös se seikka, että puheenjohtajan valinnan lisäksi ainoa

yhteys, jossa puhutaan komission demokraattisuudesta, on kansalaisten osallistuminen

lakiehdotusten valmisteluun. Esimerkiksi yhteispäätösmenettelyn laajentamista

perustellaan sitä vastoin pelkästään parlamentin vahvistamisella tai tämän ja

neuvoston tasapainottamisella. Yhdessäkään kirjoituksessa ei mainita sitä, että

samalla nousisi myös komission vaikutusvalta. Komission demokraattisen legitimiteetin

nähdään siis perustuvan ennen kaikkea sen toimintatapoihin sekä lisäksi komissaarien

rekrytointitapaan ja vastuullisuuteen. Komission vaikutusalan laajuutta sen sijaan ei

määritellä demokratian perustein. Yhteenvetona voidaan sanoa, että sekä demokratian
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rakenteellisen laadun että sen sosio-psykologisen ulottuvuuden katsotaan olevan

riippuvaisia ennen kaikkea lainsäädäntävallan roolista.

Unionin toimeenpanovalta jakautuu komission ja neuvoston välillä. Saksan ja

Ranskan hallitukset ehdottivat yhteisessä initiatiivissa näiden yhtenäistämistä siten,

että sama henkilö olisi sekä komission että eksekutiivisen neuvoston puheenjohtajana

(ns. ”kaksoishatutettu”  puheenjohtaja tai co-regency). Tätä mallia kannatetaan viidessä

aineiston tekstissä. Muina vaihtoehtoisina toimeenpanovallan muotoina ehdotetaan

kulloinkin yhdessä kirjoituksessa edustuksellista presidenttiä ja neuvoston muuttamista

hallitukseksi, jossa on pääministeri ja pysyvät ministerit, komission muuttumista

apoliittiseksi hallinnoksi ja toimeenpanovallan keskittämistä neuvostoon sekä unionin

ulkoasiainministerin virkaa, joka yhdistäisi korkean edustajan ja ulkosuhteiden

komissaarin virat. Mitään näistä ehdotuksista ei perustella sosio-psykologisella

vaikutuksella. Kaiken kaikkiaan toimeenpanovallan uudistuksia ei siis juuri mielletä

sopivaksi välineeksi vaikuttaa kansalaisten tietoisuuteen.

2. Politiikan kolmen vallan roolit

Unionissa ei ole vain toimeenpanovalta jaettu kahden elimen välillä, vaan

toimeenpano- ja lainsäädäntävalta yhdistyvät sekä komissiossa että neuvostossa.

Lisäksi Euroopan tuomiovalta kattaa vain osan unionin toimialueista. Monet konventin

osallistujat olivat sitä mieltä, että EU:ta demokratisoidakseen kolmen vallan toimikuvat

tulisi selkeyttää ja lähentää niitä perinteiseen vallanjaon malliin. Lainsäädäntä- ja

toimeenpanovallan suhteelle ehdotetaan seuraavat uudistukset:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

toimeenpano- ja
lainsäädäntävallan selkeä
erottaminen neuvostossa 13 2

kolmannen pilarin
siirtäminen ensimmäiseen 1 -

komissiolle vain
toimeenpaneva funktio 2 -
Taulukko 5.6.9. Ehdotukset lainsäädäntä- ja toimeenpanovallan jaosta.

Vaikka vallanjako neuvostossa koetaan tärkeäksi, kirjoitukset jäävät tässä

yhteydessä hyvin yleiselle tasolle ja ainoastaan Hasotti puuttuu tarkemmin
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konkreettiseen toteuttamiseen. Hän ehdottaa neuvoston jakamista kahteen siten, että

toisena kamarina toimiva lainsäädännöllinen neuvosto koostuisi pysyvistä jäsenistä ja

lähinnä koordinoivassa toimeenpanevassa neuvostossa istuisivat edelleenkin

käsiteltävän aiheen ministerit. (Eurooppa-valmistelukunta 2003f.) Järjestelmä lähentyisi

siis kaksikamarijärjestelmää, jossa vallat ovat persoonalisesti erilleen. Muut kirjoittajat

eivät ilmeisesti kannata neuvoston kokoonpanon muuttamista, mutta eivät selitä, millä

tavalla he haluavat erottaa neuvoston vallat toisistaan.

Vallanjakoa perustellaan vain kahdessa kirjoituksessa sillä, että se vaikuttaisi

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Toisessa kannanotossa esitetään,

että rakenteellisen demokratian edistäminen yleensä toisi unionin ”lähemmäksi

kansalaisia”, ja vallanjako on yksi näitä rakenteellisia toimenpiteitä, jotka tämän

perusteella ehdotetaan. Toisessa esityksessä nähdään selkeämmän vallanjaon

lisäävän ensimmäiseksi unionin poliittisen järjestelmän ymmärrettävyyttä, mikä omalta

osaltaan edistää kansalaisten samaistumista EU:hun. Toiseksi esitetään, että unionin

rakenteellisen järjestelmän tulisi muistuttaa enemmän muita demokratioita (eli

kansallisvaltioita), jotta kansalaiset tunnistaisivat ja arvostaisivat sen demokraattiseksi.

Tämä taas johtaisi siihen, että he olisivat kiinnostuneempia unionista, osallistuisivat

enemmän sen prosesseihin ja kehittäisivät eurooppalaisen identiteetin. (Eurooppa-

valmistelukunta 2002y.)

Kokonaisuudessaan lainsäädäntä- ja toimeenpanovallan jaolla ei siis juuri nähdä

olevan merkitystä yhteydessä demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen.
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Unionin oikeusvaltiollisuuteen otettiin enemmän kantaa:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

unionin perusoikeuskirjan
sisällyttäminen
perustuslakiin ja sen
tekeminen sitovaksi 17 7

EY:n tuomioistuimen
vastuualueen
laajentaminen 5 -

kansalaisten
kanneoikeuden
tuomioistuimeen
laajentuminen 2 -

oikeusvaltiollisuuden
yleinen lisääminen 1 -
Taulukko 5.6.10. Ehdotukset tuomiovallan uudistuksista.

Kansalaisten perusoikeuksien oikeudellinen sitovuus oli selkeästi tärkein

tuomiovaltaa koskeva tavoite. Tuomioistuimen uudeksi vastuualueeksi ehdotetaan

kolmessa tekstissä unionin kolmatta pilaria ja kulloinkin yhdessä tekstissä toista pilaria

ja unionin koko toimialuetta. Yleisesti unionin tuomiovallan nähdään kuitenkin ulottuvan

vain Euroopan yhteisöihin.

Perusoikeuksien perustuslaillisesta asemasta odotetaan paljon vaikutuksia

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Kolmessa kannanotossa esitetään,

että tämä saisi eurooppalaiset samaistumaan enemmän unioniin ja kehittämään

yhteistä identiteettiä. Yksi kirjoittaja uskoo, että oikeuksien takuu nostaisi kansalaisten

luottamusta yhdentymiseen ja toinen on sitä mieltä, että sen johdosta ihmiset

tiedostaisivat unionin paremmin. Kahdessa esityksessä perustellaan, että

demokratisoiminen yleisesti lisäisi kansalaisten hyväksyntää, ja kansalaisoikeudet ovat

osa demokratiaa. Yhteinen käsitys on, että perusoikeudet vaikuttavat oleellisesti ja

myönteisesti siihen, miten kansalaiset näkevät EU:n kokonaisuudessaan. Huomattavaa

on, että perusoikeuksista odotetaan suhteellisesti kaikkein eniten yhteisöllisyyden

kehityksen edistämistä. Ajatuksena lienee ns. ohut kansalaisidentiteetti, joka perustuisi

jaettuihin oikeuksiin. Jotta nämä oikeudet voivat tuottaa yhteisöllisyyttä, täytyy niitä

tehdä merkityksellisimmäksi antamalla niille perustuslaillinen status.
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3. Alueiden rooli ja vallan vertikaalinen jako

Alueiden rooliin otetaan tämän luokan kirjoituksissa suhteellisen vähän kantaa.

Yhteensä vain yhdeksässä kannanotossa vaaditaan alueiden aseman vahvistamista,

joista kahdessa tekstissä ehdotetaan alueille roolia unionin päätöksentekoprosessissa

(eli vastuullisuutta) ja seitsemässä alueiden konsultaation, eli responsiivisuuden

lisäämistä.

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

läheisyysperiaatteen
valvonta AK:n kautta 1 -

alueille kanneoikeus EY:n
tuomioistuimeen koskien
läheisyysperiaatteen
noudattamista 1 -

alueiden konsultaation
yleinen lisääminen 5 2

konsultaatio komissiossa
aina kun lakien
toimeenpano kuuluu
alueille 1 -

toimielinasema AK:lle 1 -
Taulukko 5.6.11. Ehdotukset alueiden roolin vahvistamiseksi.

Tässä luokassa ei juuri ole kannatusta sille, että alueille myönnettäisiin rooli EU:n

päätöksentekoprosessissa. Kaksi tähän kuuluvaa ehdotusta koskeekin pelkästään

läheisyysperiaatteen valvovia tehtäviä, eli ne kuvaavat hyvin rajoitetun aseman.

Alueiden vaikuttamista päätöksentekoon ilman päätöksentekokompetenssia

ehdotetaan jonkin verran enemmän, mutta tekstit pysyvät hyvin yleisellä tasolla.

Vain alueiden konsultaation lisäämisestä odotetaan kahdessa kannanotossa

vaikutusta kansalaisten asennoitumiseen, molemmissa legitimiteetti-viennin avulla.

Toisessa näistä sen nähdään lisäävän kansalaisten hyväksyntää unionille yleensä ja

toisessa, alueiden komitean esityksessä korostetaan, että alueet toimivat linkkinä

unionin ja kansalaisten välillä, joten niiden osallistuminen EU:n tasolla parantaisi

ihmisten suhteita unioniin (Eurooppa-valmistelukunta 2002z).
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Odotettu vaikutus demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen on vähäistä, jos

sen vertaa läheisyysperiaatteen vahvistamisesta odotettuun vaikutukseen:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

läheisyysperiaatteen
yleinen vahvistaminen 8 4

läheisyysperiaatteen
vahvistaminen ja sen
noudattaminen alueille asti 1 1

läheisyysperiaatteen
vahvistaminen ja sen
noudattaminen kuntiin asti 5 2
Taulukko 5.6.12. Ehdotukset läheisyysperiaatteen vahvistamiseksi.

Läheisyysperiaatteen ”vahvistamista”  ei kirjoituksissa paljon tarkemmin

konkretisoida. Yleensä sillä tarkoitetaan sellaisen aseman antamista periaatteelle, että

sen määritelmä on selkeä ja sen noudattaminen varmistetaan. Silti kukaan ei esitä

konkreettisempaa määritelmää läheisyysperiaatteen epämääräiselle konseptille. Myös

periaatteen noudattamisen valvontaan puututaan tässä yhteydessä vähän. Kahdessa

tekstissä ehdotetaan tätä roolia kansallisille parlamenteille, yhdessä vaaditaan alueille

kanneoikeutta tätä koskevissa asioissa (vrt. taulukko 5.6.11.). Huomattavaa on, että

kansallisten parlamenttien tehtävien yhteydessä näille halutaan 11:ssa kannanotossa

antaa läheisyysperiaatteen noudattamisen kontrolli (ks. taulukko 5.6.5). Itse periaatteen

vahvistamista vaaditaan siis vain kahdessa näistä kirjoituksista, vaikka se käytännössä

onkin jäsenmaiden parlamenttien kontrollin todennäköinen seuraus.

Läheisyysperiaatteen ja alueiden roolin vahvistamisella on vahva yhteys:

seitsemästä tekstistä, joissa vaaditaan alueiden konsultoinnin lisäämistä, ehdotetaan

viidessä myös läheisyysperiaatteen vahvistamista. Lisäksi toinen alueiden roolia

unionin tasolla vaativa kirjoittaja haluaa myös vahvistaa läheisyysperiaatetta. Yhteys on

vahvin niillä teksteillä, jotka kannattavat läheisyysperiaatteen noudattamista

kuntatasolle asti. Tarkoituksena lienee unionin ison koon tasapainottaminen

hajottamalla valtaa mahdollisimman paljon –  tai kielteisesti ilmaistuna vallan

keskittämisen estäminen. Kirjoittajat eivät kuitenkaan mainitse, että EU:n valta kasvaisi

hyvin merkityksellisesti, jos se pystyisi antamaan määräyksiä valtionsisäisestä

alueellisesta vallanjaosta.
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Läheisyysperiaatteella nähdään olevan vahva vaikutus siihen, miten kansalaiset

kokevat EU:n: yhteensä seitsemässä kannanotossa (50 %) periaatteen vahvistamista

perustellaan demokratian rakenteellisen ulottuvuuden lisäksi myös sen sosio-

psykologisella ulottuvuudella. Kolmessa tekstissä vahvistetun läheisyysperiaatteen

odotetaan lisäävän unionin hyväksyntää ja uskottavuutta kokonaisuudessaan.

Kahdessa esityksessä alempien hallintotasojen uskotaan toimivan linkkinä

kansalaisten ja EU:n välillä. Yhdessä katsotaan läheisyysperiaatteen kuuluvan

demokratiaan, joka kaikissa toteuttamismuodoissa lisää EU:n hyväksymistä. Lopulta

yhdessä kirjoituksessa perustelu esitetään toisin päin siten, että koska kunnat ovat

kaikkein lähimpänä kansalaisiaan, on demokraattista päättää mahdollisimman paljon

asioista kunnissa. (Eurooppa-valmistelukunta: 2002y.)

Yhteinen on käsitys, että ihmiset samaistuvat enemmän alempiin hallintotasoihin,

jotka ovat heidän identiteettinsä kannalta tärkeitä. Vallan keskittämisen unioniin taas

tulkitaan olevan pääsyitä unionilta puuttuvaan hyväksyntään. Tämän vuoksi uskotaan,

että ihmiset hyväksyisivät EU:n kokonaisuudessaan paremmin, jos he olisivat varmoja

siitä, että merkityksellisimmäksi kokemillaan yksiköillä tulee jatkossakin olemaan

ratkaisevaa määräämisvaltaa. Jälleen tarkoituksena on siis viedä jo olemassa olevaa

legitimiteetti unionin tasolle ja samalla vakuuttaa kansalaisia siitä, että olemassa oleva

legitimiteetti ja poliittinen valta yhdistyvät.

4. Läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys

Konventissa oli laaja yhteisymmärrys siitä, että unioni on liian läpinäkymätöntä ja sen

toiminta liian vaikeata ymmärtää. Sen lisäksi, että nämä ominaisuudet haittaavat

demokratian rakenteellista toimivuutta, niitä pidettiin myös pääsyinä siihen, että

kansalaiset eivät koe unionia riittävästi omakseen. Samanlainen käsitys esitetään myös

Eurooppa-neuvoston Laekenin julistuksessa. Kirjoituksissa tehdään johdonmukaisesti

paljon ehdotuksia puutteiden korjaamiseksi. Näistä erityisesti läpinäkyvyyttä lisäävistä

toimenpiteistä monet yhdistetään jo muissakin yhteyksissä esitettyihin vaatimuksiin.
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ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

neuvoston
lainsäädännölliset istunnot
julkiseksi 16 3

unionin elinten asiakirjat
julkiseksi 7 3

päätöksenteon yleisen
läpinäkyvyyden lisääminen 5 2

EP:n vallan laajentaminen 3 1

vastuullisuuden
näkyvyyden lisääminen 2 -

parempi hallitusten
kontrolli kansallisilla
parlamenteilla 2 1

komission puheenjohtajan
valinta kansallisilla
parlamenteilla

1 -

vain politiikkoja (ei
virkamiehiä) neuvoston
edustajina 1 1

Euratomin
päätöksentekoprosessi
julkiseksi 1 1
Taulukko 5.6.13. Ehdotukset läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Päätöksenteon läpinäkyvyydellä tavoitellaan kahta eri asiaa: yhtäältä se käsitellään

edellytyksenä kansallisten parlamenttien hallitustensa kontrolliin, toisaalta tarkoitetaan

vastuullisuuden näkyvyyttä kansalaisille. Näitä ei kuitenkaan pidetä aina erillisinä, vaan

neuvoston paremman eduskunnallisen kontrollin katsotaan tekevän prosesseja

läpinäkyvämmiksi myös kansalaisille. Tällöin käsitys on, että kansalliset instituutiot

saavuttavat kansalaiset unionia paremmin, koska niihin samaistutaan enemmän eli ne

koetaan merkityksellisemmiksi. Tämän takia viestintä niiden ja ihmisten välillä toimii

paremmin, joten kansallisissa parlamenteissa käsitellyt asiat ovat kansalaisille

näkyvämpiä. 30:stä unionin läpinäkyvyyttä vaativista kirjoituksista 16 esittää myös

valtiollisten parlamenttien kontrollin kohottamista. Näistä useimmissa tarkoitetaan

läpinäkyvyydellä ensisijaisesti läpinäkyvyyttä kansalaisille ja mahdollisesti toiseksi

myös eduskunnille.
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Tärkeimpänä toimenpiteenä pidetään neuvoston lainsäädännöllisten istuntojen

julkista pitämistä31. Huomattavaa on kuitenkin, että tätä ehdotetaan vain neljässä näistä

13 kirjoituksesta, joissa vaaditaan neuvoston lainsäädännöllisen ja toimeenpanevan

vallan selkeämpää erottamista toisistaan. Toisinpäin katsottuna vain neljä 16:sta

julkista lainsäätämistä vaativista kirjoittajista on sitä mieltä, että neuvoston vallanjako

olisi selkeytettävä. Asioiden ei siis nähdä liittyvän yhteen tai edellyttävän toisiaan. Myös

Euroopan parlamentin vastuualueen laajentamisella tavoitellaan lisää julkisuutta

päätöksentekoprosessille, sillä parlamentin istunnothan ovat julkisia. Kannanotoissa

ehdotetaan tällä argumentaatiolla kolmannen pilarin siirtämistä Euroopan yhteisöjen

piiriin, yhteispäätösmenettelyn käyttöä unionin kauppapolitiikassa ja EP:n yleistä

vahvistamista. Toinen keskeinen vaatimus on kaikkien unionin toimielinten ja muiden

laitosten asiakirjojen julkistaminen. Lisäksi kansallisten parlamenttien valvonnan

yleisellä vahvistumisella halutaan edellä esitetyllä tavalla parantaa EU:hun liittyvien

aiheiden viestittämistä kansalaisille.

11:ssä näistä 30:stä tekstissä (38,7 %) on tarkoituksena myös vaikuttaa

kansalaisten tietoisuuteen, mikä on enemmän kuin koko luokan keskiarvo. Useimmat

kirjoittajat odottavat tuloksena läpinäkyvyyden lisäämisestä, että unioni tulee yleisesti

”lähemmäksi kansalaisia”  (neljä tekstiä), että EU ja sen päätökset hyväksytään

paremmin (kolme tekstiä) sekä koetaan merkityksellisemmäksi (yksi teksti). Esimerkiksi

Alankomaiden eduskunnan edustajat René van der Linden ja Wim van Eekelen

perustelevat EU:n päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen julkaisemista internetissä sillä,

että tämä synnyttäisi laajemman julkisen keskustelun lakiehdotuksista ja näin lisäisi

päätösten hyväksyntää. (Eurooppa-valmistelukunta 2002ä.) Yhdessä kannanotossa

kansallisten parlamenttien kontrollin vahvistaminen läpinäkyvyyden saavuttamiseksi

perustellaan myös näiden roolilla samaistumisen kohteena. Yhdessä tekstissä

esitetään läpinäkyvyyden muiden demokratisoimisen toimenpiteiden rinnalla edistävän

yhteisen identiteetin kehittämistä. (Eurooppa-valmistelukunta 2002y.) Vielä suurempia

odotuksia on Kreikan hallituksen edustajalla Panayotis Ioakimidesella: ”Access to the

documents of the Council will render the citizens dynamic contributors in the integration

process.”  (Eurooppa-valmistelukunta 2002s.) Hän ei siis odota pelkästään muutoksia

ihmisten asennoitumisessa vaan myös heidän toimijuudessaan. Suurimmassa osassa

kannanotoista tarkoituksena on kuitenkin ennen kaikkea saada aikaan se, että ihmiset

31 Neuvoston julkisia istuntoja myös vastustetaan kahdessa kannanotossa. Irlannin
kansanedustaja John Bruton kiistää, että nämä edistäisivät unionin demokratiaa, sillä suuri osa
neuvoston päätöksiä ovat ns. A-asioita, joista päätetään käytännössä virkamiesten
valmistelevissa kokouksissa ja jotka ministerit vain muodollisesti hyväksyvät käsittelemättä niitä
sen enempää. (Eurooppa-valmistelukunta 2002x.) Turkin kansanedustaja Ayfer Yilmaz taas
pitää läpinäkyvyyden lisäämistä sinänsä tärkeänä, mutta vaatii neuvoston julkisuuden
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pitävät unionin legitiimimpänä sillä perusteella, että he pystyvät näkemään, miten

päätökset syntyvät.

Järjestelmän ymmärrettävyys koettiin myös ongelmalliseksi. Monessa tätä

käsittelevissä kannanotossa todetaan, että EU:n toimintaa ymmärtävät vain

asiantuntijat. Ratkaisuksi ehdotetaan seuraavat toimenpiteet:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

päätöksentekoprosessin
ymmärrettävyyden
lisääminen 12 9

perustuslain kirjoittaminen
ymmärrettävällä tavalla 11 8

EU:hun liittyvien termien ja
kielenkäytön
selkeyttäminen 5 3

rakenteen yleinen
selkeyttäminen 3 2

kansalaisten tiedottamisen
parantaminen 2 2

ei pysyvää puheenjohtajaa
Eurooppa-neuvostolle 1 -

EP.n uuden
vaalijärjestelmän
ymmärrettävyydestä
huolehtiminen 1 1
Taulukko 5.6.14. Ehdotukset poliittisen järjestelmän ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Päätöksentekoprosessin ymmärrettävämmäksi tekemisellä tarkoitetaan neljässä

tekstissä menettelyjen määrän vähentämistä, kahdessa tekstissä niiden

yksinkertaistamista ja kerran yhteispäätösmenettelyn lisättyä käyttöä. Muissa

kirjoituksissa vaatimus esitetään konkretisoimatta sitä. Alankomaiden hallituksen

edustaja Gijs de Vries vastustaa ehdotusta pysyvästä puheenjohtajasta Eurooppa-

neuvostolle vedoten järjestelmän ymmärrettävyyteen, sillä hänen mielestään kaavaillun

puheenjohtajan (eli unionin presidentin) tehtäviä jouduttaisiin ottamaan komission

puheenjohtajalta pois, mikä aiheuttaisi hämmennystä. (Eurooppa-valmistelukunta

rajoittamista kolmannessa pilarissa käsiteltyjen asioiden arkuuden vuoksi. (Eurooppa-
valmistelukunta 2002å.)
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2003j.) EP:n uutta yhtenäistä vaalijärjestelmää itseään ei vaadita ymmärrettävyyden

syistä (ks. ed.), mutta esitellessään ehdottamaansa järjestelmää Bruton esittää

vaalijärjestelmän ymmärrettävyyden yleisesti vaatimuksena demokratian edistämiseksi.

(Eurooppa-valmistelukunta 2003g.) Kielen selkeyttämistä vaativat kirjoittajat tarkoittavat

ennen kaikkea unionin toiminnasta käytettyä termistöä. Berès ja Hänsch päivittelevät

tilannetta ja kuvaavat sen seurauksia:
The problem of European terminology is not to be underestimated. The vast majority of
Europeans do not know the European institutions, nor what they do. In the present state
of affairs, this misunderstanding is understandable and logical! […] Look at the names
of European institutions, or their methods and programmes. The terms that are used are
often ununderstandable. […] This produces reactions marked by misunderstanding or
even rejection. What European citizen can be expected to know the meaning of DG 7,
or COREPER, or the second pillar or opting out, or to distinguish between the European
Council, the Council of Europe and the Council of the European Union? It will take a
revolution to change the European lexicon, to make it more simple, transparent and
democratic, to give each element of the European Union an natural, logical, user-
friendly name.
(Eurooppa-valmistelukunta 2002ö, korostukset poistettu.)

Tässä argumentaatiossa näkyy myös ymmärrettävyyden koettu merkitys unionin

hyväksymiseen. Euroopan unionin toiminnan ymmärrettävyydellä katsotaan olevan

suuri merkitys sille, miten kansalaiset suhtautuvat EU:hun. 15:ssä kirjoituksessa 24:sta

(62,5 %) ymmärrettävyyttä perustellaan myös sen vaikutuksella demokratian sosio-

psykologiseen ulottuvuuteen, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin tässä luokassa

keskimäärin. Seitsemässä tekstissä esitetään, että ymmärrettävyyden lisääminen tekisi

unionista yleisesti ”lähemmäksi kansalaisia”, neljässä ollaan sitä mieltä, että se johtaisi

EU:n hyväksymisen kasvuun. Kuudessa kirjoituksessa todetaan, että kansalaiset

kokisivat unionin merkityksellisemmäksi, jos ymmärtäisivät tätä paremmin. Sanotaan,

että parempi ymmärrettävyys johtaisi siihen, että kansalaiset luottaisivat, kiinnostuisivat

ja osallistuisivat enemmän EU:hun ja olisivat tietoisempia siitä. AK:n tekstissä

uskotaan, että kansalaiset samaistuisivat sellaisten prosessien kautta enemmän

unioniin, joten syntyisi ”a sense of belonging”. (Eurooppa-valmistelukunta 2002z.)

Vaikutukset nähdään siis kahdella tavalla. Yhtäältä ymmärrettävyyttä pidetään

edellytyksenä sille, että kansalaiset hyväksyvät EU:n tai luottavat siihen. Toisaalta

paremman ymmärrettävyyden katsotaan tekevän unionia merkityksellisemmäksi

ihmisille, mikä tarkoittaa myös sitä, että he samaistuvat siihen entistä enemmän. Toisin

päin katsottuna EU:n vaikeaselkoisuuden nähdään siis olevan syy siihen, että

kansalaiset eivät tiedosta unionia riittävästi.
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5. Responsiivisuus

Responsiivisuuden kategorioista alueiden konsultointi käsiteltiin jo edellä alueiden

roolin ja vertikaalin vallanjaon yhteydessä. Esittelen seuraavaksi suoran demokratian,

osallistuvan demokratian, deliberaation ja output-legitimiteetin eli tehokkuuden

käsityksiä poliittisten tasa-arvojen tasapainon luokalla.

Suoran demokratian muodoilla ei tässä luokassa ole juuri merkitystä; niitä

mainitaan vain kahdessa kannanotossa. Yhdessä kirjoituksessa ehdotetaan

kansanäänestyksiä unionin laista ja toisessa tämän lisäksi myös kansalaisaloitteita.

Jälkimmäisessä kirjoituksessa kansalaisten suoralla vaikutuksella lakeihin nähdään

olevan myös vaikutusta demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Esitetään,

että se lisäisi julkista keskustelua ja kannustaisi kansalaisia sitoutumaan unioniin.

(Eurooppa-valmistelukunta 2002y.)

Osallistuvaa demokratiaa kannatetaan enemmän:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

asianosaisten
konsultaation lisääminen 10 2

oikeus esittää mepeille
lakiehdotus 1 1
Taulukko 5.6.15. Ehdotukset osallistuvan demokratian lisäämiseksi.

Osallistuvalla demokratialla ymmärretään ennen kaikkea pakollista tai yleistä

asianosaisten lausuntojen hakemista lakien valmistelun yhteydessä. Kuudessa tätä

ehdottavista teksteistä osallistuminen halutaan tehdä mahdollisimman avoimeksi

kaikille asianosaisille tai kiinnostuneille, etenkin kansalaisyhteiskunnan järjestöille.

Neljässä mainitaan erityisesti työmarkkinaosapuolten vaikuttaminen ja yhdessä lisäksi

talous- ja sosiaalikomitean osallistumisen vahvistaminen.

Kannanottoja perustellaan yllättävän vähän niiden sosio-psykologisella

vaikutuksella. Ehdotettua kansalaisoikeutta esittää lakialoitteita EP:n jäsenelle

perustellaan yleisesti sillä, että se ”lähentäisi”  unionia kansalaisiin. (Eurooppa-

valmistelukunta 2003i.) Caspar Einem nimeää työmarkkinaosapuolten ja

kansalaisyhteiskunnan pakolliselle konsultaatiolle syyksi sen, että se antaisi
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asianosaisille tunteen, että heitä otetaan huomioon ja heillä on mahdollisuus vaikuttaan

päätöksiin, mikä lisäisi päätösten legitimiteettiä. (Eurooppa-valmistelukunta 2002aa.)

Hänen mielestään tällainen toimintatapa korvaisi läheisyysperiaatteen institutionaalisen

valvontamekanismin. Berès ja Hänsch puhuvat yhteisessä esityksessään myös

funktionaalisesta läheisyysperiaatteesta ja vaativat asianosaisten osallistumisen

lisäämistä. Heidän mukaansa tämä kehittäisi yhteisen julkisen tilan, sekä

yhteisöllisyyttä ja identiteettiä. (Eurooppa-valmistelukunta 2002ö.)

Pieni ryhmä luokan kirjoittajia yhdistää julkisen keskustelun Euroopan unionin

asioista sinänsä demokratiaan:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

vuoropuhelu EU:n
politiikasta edistäminen
jäsenmaissa 3 2

vuoropuhelun EU:n
politiikasta edistäminen
unionin tasolla 2 1

vuoropuhelun EU:n
politiikasta edistäminen
sekä jäsenmaissa että
unionin tasolla 2 1
Taulukko 5.6.16. Ehdotukset julkisen keskustelun lisäämiseksi.

Julkisesta keskustelusta on olemassa kaksi erilaista käsitystä. Toiset kirjoittajat

näkevät keskustelun tarvetta ensisijaisesti jäsenmaiden areenoilla. Heidän mielestään

vuoropuhelun lisääminen ja ylläpitäminen on ennen kaikkea kansallisten parlamenttien

tehtävä. Tästä näkökulmasta vuoropuhelun tarkoituksena on ankkuroida unionin

päätöksenteko valtioissa. Kirjoittajat vaativat eduskunnilta unionin politiikan selittämistä

kansalaisille sekä näiden mielipiteiden kuuntelemista ja eteenpäin välittämistä. Toisen

näkemyksen mukaan keskustelua tarvitaan myös, tai erityisesti unionin tasolla. Tätä

kannattavat kirjoittajat pitävät tärkeänä sitä, että vuoropuhelusuhde syntyy suoraan

EU:n ja kansalaisten väliin.

Ehdotukset debatin konkreettiselle toteuttamiselle jäävät kuitenkin hyvin yleiseksi.

Yhdessä kannanotossa ehdotetaan unionin päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen

julkistamista odottaen tästä keskustelun virikkeitä (Eurooppa-valmistelukunta 2002ä),

toisessa vaaditaan kansallisilta parlamenteilta vuoropuhelun järjestämistä tiedottamalla

enemmän unionin päätöksistä ja antamalla kansalaisyhteiskunnan osallistua enemmän
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(Eurooppa-valmistelukunta 2002bb). Unionin elimiltä taas toivotaan suurempaa

ponnistusta vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa. (Eurooppa-valmistelukunta

2003k.)

Julkisen keskustelun elvyttämisellä halutaan vaikuttaa ihmisten suhteeseen unioniin

–  eikä siis ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan poliittisten

elinten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta, joka toteutuu julkisena debattina.

Tämän debatin toiseen ulottuvuuteen, kansalaisten väliseen vuoropuheluun, ei juuri

puututa, vaan julkisen keskustelun tarkoituksena nähdään olevan kansalaisten

preferenssien välittäminen poliittiselle koneistolle (eli responsiivisuus) ja tämän

koneiston päätösten välittäminen kansalaisille.

Tämän vuorovaikutuksen parantamisen katsotaan lisäävän unionin hyväksymistä ja

siihen samaistumista. Julkista keskustelua kansallisen parlamenttien välityksellä

kannattavat kirjoittajat odottavat tästä eduskuntien linkki-funktion vahvistamista.

Toisaalta unionin asioiden käsittelemisen elimessä, johon kansalaiset samaistuvat,

odotetaan saavan heidät luottamaan unioniin enemmän, toisaalta laajemmasta

keskustelusta toivotaan enemmän hyväksyntää siinä käsitellyille päätöksille. Näiden

esitysten mukaan hyväksyntää unionille voidaan siis tuottaa kansallisilla areenoilla, ja

viedä sitä unioniin. Unionin tason keskustelun taas katsotaan sitovan kansalaisia

enemmän suoraan EU:hun. Esimerkiksi Suomen hallituksen edustaja Teija Tiilikainen

argumentoi, että
[t]he conditions for democracy at the European level could […] be improved by creating
better conditions for a European-wide political debate. People do not commit
themselves to political institutions directly. Commitment takes place through political
movements and the media.
(Eurooppa-valmistelukunta 2003l.)

Vastaavasti konventin varapuheenjohtaja Deheane toteaa, että poliittisten toimijoiden

ja kansalaisten välinen vuorovaikutus on edellytys sille, että kansalaiset kiinnostuisivat

enemmän unionista. Kiinnostuksen puute on hänen mielestään EU:n keskeinen

ongelma ja johtaa ratkaisevasti siihen, että ihmisten tiedot unionista sekä heidän

osallistumisensa siihen ovat niin alhaisia. (Eurooppa-valmistelukunta 2003k.)

Molempien tavoitteena on siis tehdä EU:sta ihmisille merkityksellisemmäksi, kun

legitimiteetin vientiä kannattavat tavoittelevat etenkin unionin hyväksymisen

lisääntymistä.

Viimeinen tapa toteuttaa responsiivisuutta on poliittisen järjestelmän tehokkuus eli

output-legitimiteetti. Tämän lisäämistä edistääkseen demokratiaa kannattavat kolme

kirjoittajaa.
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ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

kansalaisten tarpeiden
huomioiminen 1 1

lakien laadun
parantaminen ja hallinnon
tehokkaampi järjestäminen 1 -

poliittinen aktiivisuus niillä
alueilla, joilla kansalaiset
haluavat unionin toimivan 1 1

varojen tehokkaampi
allokaatio 1 1
Taulukko 5.6.17. Ehdotukset unionin tehokkuuden lisäämiseksi.

Tehokkuutta koskevien esitysten määrä on hyvin pieni, mutta ehdotetuilla

toimenpiteillä katsotaan olevan vahva vaikutus unionin hyväksymiseen. Puolan

hallituksenedustaja Danuta Hübner määrittelee kansalaisläheisyyttä siten, että ihmiset

vakuuttuvat päätösten tarpeellisuudesta ennen kuin kysyvät, mitä he siitä

konkreettisesti hyötyvät. Tämän vuoksi hän toteaa, että unionin politiikan suurten

linjojen tulisi vastata kansalaisten yleisiä tarpeita, jotka hänen mukaansa ovat

elämänlaatu ja julkinen turvallisuus. Viestittämällä näitä tavoitteita kansalaisille

saavutettaisiin hänen mielestään parempaa hyväksyntää unionille, koska kansalaiset

näkisivät sen yleisempiä saavutuksia. Lisäksi hän kannattaa demokratian edistämistä

parantamalla lakien sisältöä ja hallinnon tehokkuutta, kuitenkaan odottamatta näistä

muutoksia ihmisten asennoitumisessa. (Eurooppa-valmistelukunta 2002cc.) Päätösten

sisällön vaikutukseen niiden hyväksyntään uskoo sen sijaan Iso-Britannian

kansanedustaja Lord Tomlinson. Hänen mukaansa unionin budjettivarojen käyttämistä

niin, että rahoilla saadaan mahdollisimman paljon arvoa, lisäisi budjetin legitimiteettiä

kansalaisten silmissä. (Eurooppa-valmistelukunta 2003m.) Näiden molempien

konventin osallistujien mielestä kansalaisten hyväksyntä unionille riippuu siis muun

muassa politiikan tuloksista. Hieman toisenlaisen päättelyn esittää Slovenian

hallituksen edustaja Matjaž  Nahtigal. Hänen mielestään hyväksymistä edistää se, että

julkinen mielipide otetaan huomioon, mikä taas tarkoittaa unionin toiminnan

keskittämistä niihin alueisiin, joilla kansalaiset sitä odottavat, ja kansalaisten

vaatimusten mukaisten päätösten tekemistä. Näitä preferenssiä voitaisiin selvittää

Eurobarometrien avulla. (Eurooppa-valmistelukunta 2002dd.) Myös Nahtigal tavoittelee

siis ihmisten hyväksyntää sen perusteella, mitä EU tekee, mutta pitää ratkaisevana

ensisijaisesti poliittisen aktiivisuuden alueita.
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6. Yhteenveto

Jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapainon puitteissa demokratian

lisäämiseksi ehdotettuja toimenpiteitä perustellaan muita luokkia vähemmän

vaikutuksella kansalaisten tietoisuuteen. Vain 49 kirjoituksessa (35,1 %) 97:stä

puhutaan demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta. Rakenteelliset ehdotukset

voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten vahvasti niillä tavoitellaan myös

vaikutusta demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Selkeästi keskiarvoa (31,7

% ehdotuksista) enemmän liitetään seuraavat kategoriat kansalaisten tietoisuuteen:

• VASTUU tehokk* 100 %

• VASTUU ymmärr 62,5 %

• RESP delib* 57,1 %

• POLIS subs 50,0 %

• RESP suoradem* 50,0 %

• VASTUU läpinäk 38,7 %

Suunnilleen keskiarvon verran yhteyttä nähdään seuraavissa kategorioissa:

• VASTUU KP-kontrolli 34,6 %

• VASTUU KP@EU 31,6 %

• VASTUU oikeusvaltio 29,2 %

• RESP alue-konsult* 28,6 %

• RESP osallist 27,3 %

Selkeästi keskiarvoa vähemmän sosio-psykologisiin seikkoihin halutaan vaikuttaa

seuraavien kategorioiden toimenpiteillä:

• VASTUU EP 18,3 %

• VASTUU suoratvaalit* 25,0 %

• VASTUU vallanjako 12,5 %

• VASTUU alueet@EU* 0 %

Asteriskilla merkitettyjen kategorioiden kohdalla ei voida tehdä yleistäviä

johtopäätöksiä, sillä niissä kirjoituksia on yhteensä hyvin vähän (alle kymmenen

kappaletta). Muista kategorioista huomiota herättävät lähinnä kaksi seikkaa:

Ensinnäkin kansallisten parlamenttien vahvistamisella katsottiin olevan paljon

enemmän vaikutusta siihen, miten ihmiset kokevat unionin, kuin EP:n roolin

kohentamisella. Samalla jälkimmäisen nähtiin kuitenkin huomattavasti useammin

parantavan unionin demokratiaa. Kirjoittajat erottavat siis aika selkeästi demokratian

rakenteellisen ja sosio-psykologisen ulottuvuuden. Euroopan parlamenttia he haluavat

vahvistaa lähinnä muodollisista syistä –  useimpien ehdotusten pohjalla on ajatus, että

päätettäessä asioista unionin tasolla myös parlamentaarisen kontrollin tulee olla siellä.
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Sosio-psykologinen vaikutus kuvataan EP:n yhteydessä lähinnä siten, että parlamentin

vahvistaminen lisää unionin hyväksymistä yleensä, koska kansalaiset arvioivat unionia

sen parlamentaarisen vastuullisuuden mukaan. Myös kansallisten parlamenttien roolin

kohentamisesta odotetaan, että kansalaiset hyväksyisivät EU:ta enemmän. Toisin kuin

EP:n yhteydessä, hyväksymistä ei täällä kuitenkaan pidetä muodollisen

demokratisoimisen seurauksena, vaan sen katsotaan johtuvan siitä, että jo valmiiksi

legitiiminä pidetyt toimijat otetaan mukaan unionin politiikkaan. Kutsun tätä ilmiötä

legitimiteetin vienniksi. Sitä kannattavat kirjoittajat eivät näe unionin hyväksymisen

perustuvan eurooppalaiseen yhteisöllisyyteen, vaan ennen kaikkea kansalaisten ja

unionin välisiin luottamussuhteeseen. Heidän mielestään luottamus EU:hun ei edellytä

luottamusta muiden jäsenmaiden kansalaisiin vaan ennen kaikkea varmuutta siitä, että

omat (kansalliset) preferenssit otetaan huomioon. Lähestymistapaa voidaan kuvata

pragmaattiseksi: todetaan, että eurooppalaista yhteisöllisyyttä ei ole, ja pyritään tämän

olosuhteen puitteissa löytämään keskipitkällä aikavälillä toimivia ratkaisuja kansalaisten

hyväksynnän nostamiseksi. Se ei sulje yhteisöllisyyden kehittymistä kokonaan pois,

mutta asettaa tämänhetkiset prioriteetit eri tavalla.

Toiseksi huomattavaa on, että eniten vaikutusta unionin tiedostamiseen odotetaan

yleisimmistä ja epämääräisimmistä asioista, eli ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden

lisäämisestä sekä läheisyysperiaatteen vahvistamisesta. Etenkin unionin

vaikeaselkoisuutta pidetään yhtenä pääsyynä sen etäisyydelle kansalaisiin, eli

järjestelmän ymmärtämisen katsotaan olevan edellytys sille, että se hyväksytään.

Samoin ajatellaan vastuullisuuden läpinäkyvyydestä. Läheisyysperiaatteen vaikutus

taas mielletään hieman samalla tavalla kuin kansallisten parlamenttien roolin

vahvistamisen efekti. Kansalaisia halutaan vakuuttaa siitä, että niillä hallintoyksiköillä,

joita he pitävät merkityksellisimpinä, tulee jatkossakin olemaan itsemääräämisvaltaa.

Tämän on myös tarkoituksena taata se, että kansalaisten tarpeet otetaan huomioon

eivätkä paikalliset yhteisöt joudu unionin päätöksentekoprosessissa pieneksi

vähemmistöksi. On kuitenkin huomionarvoista, että yhdessäkään kannanotossa ei

esitetä konkreettisia sääntöjä läheisyysperiaatteen toteuttamiseksi, vaan vaaditaan

ainoastaan sen aseman ja noudattamisen varmistamista. Paljon ehdotettu (ja

perustuslakiehdotuksessa toteutettu) hälytyskello-valvontamekanismi kansallisten

parlamenttien kautta lisäisi kyllä lakiehdotusten tarkastelua läheisyysperiaatteen

kannalta, mutta tämä ei ole ainakaan eksplisiittisesti näiden ehdotusten perusteena.

Sitä paitsi toimiva valvontamekanismi edellyttäisi konseptin nykyistä huomattavan

konkreettisemman määritelmän, mihin ei lainkaan oteta kantaa. Sen sijaan aineiston

perusteella läheisyysperiaate uhkaa jäädä epämääräiseksi käsitteeksi, jolla halutaan

lähinnä ottaa kansalaisilta pelko vallan keskittämisestä unionille. Tällä tavalla ei
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kuitenkaan myötävaikuteta vertikaalisen vallanjaon läpinäkyvyyteen tai

ymmärrettävyyteen.

Valitettavasti juuri kaikkein vahvimmin demokratian sosio-psykologiseen

ulottuvuuteen liitetyistä ehdotuksista puolet esiintyy niin vähän kirjoituksissa, että niistä

ei voida sanoa mitään luotettavaa. Ainakin suoran demokratian elementtejä liitetään

kuitenkin myös kaksoislegitimiteetin edellisissä luokissa vahvasti siihen, miten

kansalaiset kokevat unionin. Erityyppisten kansalaisäänestysten vaikutuksiin

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen uskotaan siis erilaisissa poliittisissa

suuntauksissa, mutta tämä ryhmä ei ole missään kovin suuri.
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5.7. Kaksoislegitiimin järjestelmän läpinäkyvyyden ja

ymmärrettävyyden lisääminen

Acknowledging the importance of transparency in the EU-institutions for democratic life
in the European Union and the need for narrowing the gap between the citizens and the
EU.
Tanskalainen euro-edustaja Jens-Peter Bonde (Eurooppa-valmistelukunta 2003n,
korostus poistettu.)

Kymmenessä kirjoituksessa keskitytään pelkästään poliittisen järjestelmän

läpinäkyvyyden tai ymmärrettävyyden lisäämiseen. Kirjoittajat eivät ilmeisesti halua

muuttaa unionin kaksoislegitiimistä luonnetta siten, että unioni perustuisi vain toiseen

legitimiteetin muotoon, eli pelkästään jäsenmaiden tai kansalaisten poliittiseen tasa-

arvoon. He eivät kuitenkaan ota kantaa näiden muotojen suhteeseen, joten nämä

kannanotot on käsiteltävä erikseen kaksoislegitimiteetin muista luokista.

Kirjoittajina ovat seuraavat konventin osallistujat:

kirjoittaja kannanottojen määrä
(yksin kirjoitettu)

Bonde32 1
Hjelm-Wallén 1
Kaufmann 1
Maij-Weggen 1
Puwak 1

de Rossa 1
Södermann 1
Tekin 1
Tiilikainen 1
M. Yilmaz 1
Taulukko 5.7.1. Kirjoittajat, jotka kannattavat läpinäkyvyyden tai ymmärrettävyyden
lisäämistä kaksoislegitimiteetin puitteissa.

32 Jens-Peter Bonden toimittaman esityksen on allekirjoittanut yli 200 muuta konventin
osallistujaa. En ottanut näitä huomioon, sillä esitys on Bonden tekemä ja allekirjoitukset
osoittavat ainoastaan sen tukemista eikä osallistumista itse esityksen tekoon. Allekirjoittaneiden
laskeminen kirjoittajaksi olisi vääristänyt tuloksia, koska muiden aineiston kannanottojen
kirjoittajat eivät keränneet tukijoiden allekirjoituksia omille esityksilleen.
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Kirjoittajista seitsemän vaatii unionin läpinäkyvyyden parantamista ja kolme

ymmärrettävyyden lisäämistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan seuraavia

toimenpiteitä:

ehdotettu rakenteellinen
uudistus

määrä joista perusteluna myös
demokratian sosio-
psykologinen ulottuvuus

asiakirjojen julkisuuden
lisääminen 4 3

neuvoston
lainsäädännölliset istunnot
julkiseksi 3 1

läpinäkyvyyden yleinen
lisääminen 2 1

unionin ja jäsenmaiden
vallanjaon selkeyttäminen

pilarien osittainen
poistaminen

menettelyjen
selkeyttäminen

lainsäädäntä- ja
toimeenpanovallan jaon
selkeyttäminen

nimikkeiden
selkeyttäminen

sopimusten luettavuuden
parantaminen

2

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-
Taulukko 5.7.2. Ehdotukset läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi.

Vaatimukset läpinäkyvyyden lisäämisestä keskittyvät asiakirjojen ja neuvoston

lainsäädännöllisten istuntojen julkisuuteen, jotka ovat muissakin luokissa

läpinäkyvyyden kannalta tärkeimmät aiheet.

Neljä seitsemästä kirjoittajasta perustelee ehdotuksiaan myös demokratian sosio-

psykologisella vaikutuksella. Etenkin asiakirjojen julkisuuden laajentamisella kaikkiin

unionin elimiin ja laitoksiin katsotaan olevan vaikutusta kansalaisten tietoisuuteen.

Kaksi kirjoittajaa odottaa sen lisäävän luottamusta unioniin, yksi perustelee sen sillä,

että se yleisesti lähentäisi unionia kansalaisiin (ks. sitaatti luvun alussa). Myös

neuvoston julkisen kokoontumisen sen lainsäädännöllisessä roolissa nähdään
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nostavan ihmisten luottamusta unioniin. Läpinäkyvyyden yleinen lisääminen

perustellaan myös yleisesti kansalaisläheisyyden kasvattamisella.

Ymmärrettävyyden lisäämiseksi kaksi konventin osallistujaa ehdottaa unionin ja

jäsenmaiden välisen vallanjaon selkeyttämistä. Loput ehdotukset löytyvät kaikki

yhdestä Teija Tiilikaisen puheesta (Eurooppa-valmistelukunta 2002ee). Menettelyjen

selkeyttämisellä hän tarkoittaa menettelyjen järjestelmän uudistamista siten, että eri

menettelyt erottuvat enemmän toisistaan. Pilarirakenteessa hän näkee tärkeän

läpinäkyvyyden esteen, mutta ei kannata pilarien kokonaista purkamista tai täydellistä

samanlaisuutta niiden välillä. Sen sijaan hän haluaa poistaa pilarit jos tämä parantaisi

unionin toimivuutta.

Kukaan lisää ymmärrettävyyttä vaativista kirjoittajista ei katso tämän vaikuttavan

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen, mikä on melko yllättävää verrattuna

muihin luokkiin. Kirjoitusten määrä on kuitenkin liian pieni, jotta tästä voitaisiin vetää

pitemmälle meneviä johtopäätöksiä.
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5.8. Empiirisen analyysin tulosten yhteenveto

Vedän tässä kappaleessa empiirisen analyysin tulokset yhteen ja vertaan eri luokkia

toisiinsa. Keskityn kolmeen seikkaan: Millä keinoin eri luokkien kannanotoissa halutaan

vaikuttaa demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen? Minkälaisia tuloksia näillä

keinoilla tavoitellaan? Minkälaisia käsityksiä demokratian sosio-psykologisesta

ulottuvuudesta Euroopan unionissa on näiden ehdotusten pohjana? Toisin sanoin

miten nähdään sen tila, kehitys- ja kehittämismahdollisuudet ja miten kansalaisten

toimijuus hahmotetaan?

Euroopan unionin kansalaisten mahdollisimman pitkälle menevää poliittista tasa-

arvoa vaativien kirjoitusten tapauksessa ei voida vetää sellaisia johtopäätöksiä, jotka

kiteyttäisivät kokonaisen ajattelutavan, sillä kirjoituksia on vain kaksi kappaletta. Tästä

pienestä määrästä on kuitenkin pääteltävä ainakin se, että kyseisillä ehdotuksilla ei

unionissa ole juuri kannatusta. Politiikan toimijat eivät siis halua ylikansallista

eurooppalaista liittovaltiota eivätkä näe kansalaisten odottavan kehitystä sellaiseen

suuntaan.

Myös jäsenmaiden täydellistä poliittista tasa-arvoa vaativien ryhmä on suhteellisen

pieni. Koko unionin muuttaminen yksimielisyyteen perustuvaksi hallitustenväliseksi

järjestelmäksi ehdotetaan vain viidessä prosentissa kannanotoista33. Nämä tekstit

muodostavat kuitenkin sisällöltään niin yhtenäisen ryhmän, että niiden pohjana olevaa

käsitystä demokratian toteutumisesta Euroopassa on pidettävä itsenäisenä

ajattelutapana.

Tämän ryhmän demokratia-käsityksessä demokratian sosio-psykologinen

ulottuvuus on aivan keskeinen. Se on ainoa luokka, jossa tähän seikkaan viitataan

jokaisessa kannanotossa. Lisäksi se on myös ainoa, jossa sosio-psykologinen

ulottuvuus ymmärretään poikkeuksetta yhteisöllisyytenä, jonka puuttumisesta kirjoittajat

ovat yksimielisiä. He eivät kuitenkaan halua muuttaa tätä asiaintilaa, vaan päinvastoin

ottavat sen lähtökohdaksi siihen, miten rakenteita olisi muutettava. Yhteisöllisyys on

siis heidän mielestään staattinen ja eksogeeninen. Se on luonnollisesti olemassa

kansallisvaltioissa, joten demokraattinen legitiimisyys on järjestettävä valtioiden

instituutioiden (etenkin eduskuntien) kautta. Vain näiden katsotaan voivan edustaa

kansalaisia. Yhteisöllisyyden muuttumisen mahdollisuutta ei mainita lainkaan.

Demokratia ymmärretään annetun yhteisön itsemääräämisenä, joten yhteisöllisyys on

33 En käsittele tässä jäsenmaiden tasa-arvoa erityisesti varainpolitiikassa kannattavia
kirjoituksia, sillä demokratian rakenteiden asiasidonnaisuus ja ajankohtaisten demosten ilmiö ei
ole tämän työn aiheena.
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demokratian A ja O ja sen ensisijainen olemassaolo on täysin ehdoton vaatimus, johon

kaikki rakenteet on alistettava. Yhteisöllisyys on siis tälle ryhmälle kirjoittajia ulkoinen

eli riippumaton kehysehto, jonka puuttuessa minkälainen demokratia ei ole mahdollista.

EU:ssa tämä tarkoittaa sitä, että ylikansallinen poliittinen toiminta ei ole oikeutettavissa.

Samanlainen lähtökohta, mutta erilaisia johtopäätöksiä esitetään niissä

kirjoituksissa, joissa halutaan lisätä jäsenmaiden poliittista tasa-arvoa kaksoislegitiimin

järjestelmän puitteissa.

Tässä luokassa eniten vaaditut rakenteelliset uudistukset ovat samalla niitä, joilla

tavoitellaan eniten myös vaikutusta demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen.

Ne ovat kansallisten parlamenttien roolin vahvistaminen sekä oman hallituksen

kontrolloinnissa että unionin tasolla. Kokonaisuudessaan 54,0 prosentissa luokan

teksteistä ehdotetaan vaikuttamista ihmisten tietoisuuteen. Tärkein

vaikuttamismekanismi on legitimiteetin vienti kansallisvaltioista unioniin: esitetään, että

kansalaiset hyväksyisivät unionin paremmin, luottaisivat siihen vahvemmin sekä

pitäisivät sitä merkityksellisempänä, jos kansallisilla parlamenteilla ja alueilla olisi

enemmän vaikutusta EU:n toimintaan. Perusteluna tälle argumentaatiolle on se, että

kansalaiset samaistuvat ennen kaikkea oman maansa instituutioihin. Kirjoittajat

uskovat hyvin vähän siihen, että unionin rakenteisiin voitaisiin luottaa näiden omien

ominaisuuksien perusteella. Sen sijaan uskotaan, että niiden hyväksyntää voidaan

nostaa antamalla kansalaisille elimille enemmän kontrollia niiden toimintaan.

Ratkaiseva ero kansallisten ja unionin rakenteiden välillä on siis se, että edellisiin

samaistutaan ja jälkimmäisiin ei. Syynä tähän on yhteisöllisyyden puute unionin tasolla.

Kuten edellä käsitelty ryhmä pitävät myös tämän ryhmän kirjoittajat yhteisöllisyyden

staattisena eivätkä usko siihen, että annettujen kansallisten yhteisöjen rinnalle voisi

kehittyä eurooppalainen yhteenkuuluvuudentunne. He pitävät kuitenkin Euroopan

yhdentymisen hyödyllisenä ja haluavat tämän vuoksi lisätä kansalaisten hyväksyntää

sille. Tämä hyväksyntä voi heidän mielestä tosin perustua vain rakenteellisiin seikkoihin

eikä voi olla affektiivinen. Ryhmän näkemyksen mukaan kansalaiset hyväksyvät

unionin toiminnan sillä ehdolla, että tämä ei vaaranna niiden instituutioiden vaikutusta

ja intressejä, joihin heillä on affektiiviset suhteet. Nämä instituutiot ovat ensisijaisesti

eduskunnat.

Yhteisöllisyyden puutteen johdosta Euroopan unionilta evätään siis mahdollisuus

tulla omaan legitimiteettiinsä perustuva demokratia. Näin myös demokratian sosio-

psykologinen ulottuvuus toimii oikein vain kansallisella tasolla. Unionin hyväksyntä

perustuu ainoastaan välilliseen suhteen sen ja kansalaisten välillä, mikä taas riippuu

kansallisten elimien välityksestä. Hyväksyntä ei siis ole EU:n omaa, vaan ennen

kaikkea kansallisten parlamenttien nauttimaa hyväksyntää, jota nämä lainaavat
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unionille sillä ehdolla, että viimeinen kontrolli pysyy niiden käsissä. Samalla EU:lle

viedyllä hyväksynnällä ei ole omaa positiivista sisältöä, vaan se määritetään lähinnä

kielteisesti siten, että unionin toiminta hyväksytään niin kauan, kuin se ei ole

ristiriidassa kansallisten yhteisöjen preferenssien kanssa. EU:n legitimiteetti ei siis

tämän näkemyksen mukaan perustu siihen, mitä unioni tekee, vaan siihen, että se ei

pysty tekemään kielteiseksi koettuja asioita. Tämän ratkaisevan rajan portinvartijoiksi

kaavaillaan omaa positiivista legitimiteettiä nauttivat kansalliset parlamentit, joiden

katsotaan olevan vallan nollasummapelissä unionin kanssa. Kansallisten yhteisöjen

tasa-arvo pysyy siis etusijalla, sillä tätä edustavat instituutiot pystyvät valvomaan

ylikansallisia prosesseja. Samalla se johtaa siihen, että kansalaisia eurooppalaisina

edustaville elimille ei ole suunnitteilla suoria kanavia kansalaisiin, vaan niiden

oikeutuksen halutaan jatkossakin jäävän riippuvaiseksi kansallisten rakenteiden

välityksestä. Itse kansalaisten välisiin suhteisiin uskotaan yhtä vähän kuin

mahdollisuuteen suoraan suhteeseen näiden ja EU:n välillä.

Käsityksen pohjana on siis kuva kansallisesta kansalaisesta ja pelkästään

rakenteellisesta yhdentymisestä, jonka oikeutus perustuu kansallisiin demokratioihin.

Yhteisöllisyys nähdään staattisena ja eksogeenisena.

Molempien näiden ryhmien mukaan yhteisöllisyys on siis ulkoa annettu olotila, joka

joko on tai ei ole, ja jonka olemassaolosta riippuu demokratian mahdollisuus.

Ratkaiseva ero on siinä, että toisen näkemyksen mukaan valtioiden yhteisöllisyyteen

perustuvaa kansallisten elimien legitimiteetin voi viedä unionin tasolle. Ensisijaisesti

välilliseen legitimiteettiin perustuvaa demokratiaa pidetään siis mahdollisena ja myös

tarpeellisena, sillä yhdentymisestä katsotaan olevan hyötyä. Tätä ennen esitetty ryhmä

sen sijaan kieltää kaikkien demokraattisten rakenteiden oikeutuksen unionin tasolla

demoksen puutteen vuoksi. Molemmilla on yhteinen käsitys siitä, että Euroopan

yhdentyminen perustuu valtioiden päällekkäisiin intresseihin eikä mihinkään syvemmille

menevien yhteisyyksiin.

Kokonaan toisenlainen käsitys on kaksoislegitimiteettiä kannattavien kahdella

muulla ryhmällä. Näiden kirjoittajien näkemyksessä yhteisöllisyys on vähemmän

absoluuttista ja sekä sen muuttumista että siihen vaikuttamista pidetään mahdollisena.

Koko aineiston suurimman ryhmän muodostavat kirjoitukset, joissa kannatetaan

kansalaisten ja jäsenmaiden poliittisen tasa-arvon tasapainoa. Näissä demokratian

sosio-psykologiseen ulottuvuuteen halutaan vaikuttaa ennen kaikkea lisäämällä unionin
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ymmärrettävyyttä, läheisyysperiaatteen noudattamista sekä läpinäkyvyyttä34.

Huomattavaa on, että nämä eivät kuitenkaan ole kaikkia kokonaisuudessa eniten tukea

saavia rakenteellisia ehdotuksia. Kirjoittajat erottavat siis demokratian rakenteellisen ja

sosio-psykologisen ulottuvuuden toisistaan. Näistä ensimmäistä pidetään myös

tärkeämpänä. Kaikista teksteistä vain 38,1 prosentissa puhutaan rakenteellisten

toimenpiteiden vaikutuksesta ihmisten tietoisuuteen, mikä on vähiten kaikista luokista.

Eniten tavoitellut muutokset demokratian sosio-psykologisessa ulottuvuudessa ovat

(tässä järjestyksessä) unionin hyväksynnän nostaminen, legitimiteetin vienti, unionin

merkityksellisyyden lisääminen ja eurooppalaisen yhteisöllisyyden kehittäminen.

Toisin kuin edellä esitetyssä luokassa tarkoittavat tämän luokan kirjoittajat unionin

hyväksymisellä suoraa suhdetta kansalaisten ja EU:n välillä. He uskovat, että ihmiset

pitäisivät unionin legitiimimpänä, ennen kaikkea jos tämä olisi ymmärrettävämpi ja

läpinäkyvämpi sekä perustuisi nykyistä enemmän läheisyysperiaatteeseen. Asenteen

unionia kohtaan katsotaan siis riippuvan tämän ominaisuuksista ja toimintatavoista.

Samalla kannatetaan kuitenkin myös legitimiteetin vientiä jäsenmaista EU:hun.

Ajatellaan, että positiivisen hyväksynnän rinnalle tarvitaan myös kielteiseen päättelyyn

perustuvaa hyväksyntää, jota tavoitellaan niin ikään läheisyysperiaatteella, mutta myös

kansallisten parlamenttien lisätyllä hallitusten kontrollilla sekä niiden toiminnalla itse

unionin tasolla. Tältä osin kirjoittajat näkevät prosessit siis samalla tavalla kuin ne, jotka

haluavat kaksoislegitimiteetin puitteissa vahvistaa jäsenmaiden tasa-arvoa.

Kirjoituksissa positiivisen ja negatiivisen hyväksynnän mekanismit täydentävät toisiaan.

Molemmat ovat melko rakenteellisia, eli uskotaan kansalaisten hyväksynnän ja

luottamuksen perustuvan rakenteellisiin seikkoihin.

Tämän lisäksi kirjoittajat haluavat kuitenkin vaikuttaa myös syvemmin ihmisten

tietoisuuteen. Ensimmäiseksi tavoitellaan sitä, että EU tulisi merkityksellisemmäksi

kansalaisille. Tämän uskotaan saavutettavan ennen kaikkea lisäämällä unionin

ymmärrettävyyttä. Toisin sanoin kansalaisten välinpitämättömyyden syynä pidetään

sitä, etteivät he pysty ymmärtämään unionia. Tällainen päättely perustuu kuvaan

periaatteessa kiinnostuneesta kansalaisesta, jota liian vaikeaselkoiset prosessit estävät

ymmärtämästä politiikkaa. Ei siis nähdä tarvetta unionin laajamittaisempaan

uudistamiseen, vaan halutaan ensinnä tuoda olemassa olevat rakenteet kansalaisten

tietoisuuteen. Toiseksi pyritään myös eurooppalaisen yhteisöllisyyden kehitykseen.

Uskotaan, että sitä voidaan edistää ennen kaikkea sisällyttämällä Euroopan unionin

perusoikeuskirja uuteen perustuslakiin eli tekemällä siitä sitovan. Tavoiteltu

yhteisöllisyys on siis melko ohut ja rationaalinen kansalaisidentiteetti, joka perustuu

yhteisiin oikeuksiin.

34 En tässä huomioi sellaisia ehdotuksia, joita on niin vähän, että niiden perusteella ei voida
tehdä luotettavia johtopäätöksiä.
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Voidaan siis todeta, että tämän luokan käsitys demokratian sosio-psykologisesta

ulottuvuudesta on melko eriytetty siten, että sen katsotaan toimivan eri tavalla

jäsenmaissa kuin unionissa. Jäsenmaissa olevaa syvempää yhteisöllisyyttä ei haluta

muuttaa, vaan hyödyntää unionissa viemällä sen tuottamaa legitimiteettiä myös EU:n

tasolle. Lisäksi pyritään läheisyysperiaatteen korostamisella estämään se, että ihmiset

tuntevat kansallisten yhteisöjensä olevan uhattuna. Näiden perinteisten yhteisöjen

rinnalla halutaan edistää myös sitä, että kansalaiset sitoutuisivat suoraan unioniin.

Tämä sitoutuminen kuvataan kuitenkin paljon rakenteellisemmaksi ja

rationaalisemmaksi kuin vastaavat kansalliset prosessit. Samalla lähdetään siitä, että

kansalaiset ovat periaatteessa valmiita tähän, eli samaistumisen puutteen katsotaan

johtuvan unionin rakenteellisista epäkohdista. Tavoitteena on yhtäältä EU:n

hyväksyminen ja siihen luottaminen tämän oman toiminnan ja rakenteellisten

ominaisuuksien perusteella, ja toisaalta myös samaistuminen sekä unioniin että

rajoitetusti muiden jäsenmaiden kansalaisiin. Yhdistävänä tekijänä tässä nähdään

yhteiset instituutiot. Kansalaiset nähdään kiinnostuneina politiikan seuraajina, jotka

ovat valmiita hyväksymään kaikkien eurooppalaisten poliittinen tasa-arvo tietyin

rajoituksin.

Tämän käsityksen mukaan demokratian sosio-psykologinen ulottuvuus voi siis

EU:ssa toimia päällekkäisinä ja erilaatuisina kerroksina. Perinteiset affektiivisiin siteisiin

perustuvat kansalliset yhteisöt voidaan säilyttää ja samalla kehittää unionin tasolle

ohuempi ja rationaalisempi kansalaisidentiteetti. Kerrokset toimivat rinnakkain eivätkä

ole toistensa kanssa ristiriidassa. Sosio-psykologisella tasolla pyritään siis, samoin kuin

rakenteellisella tasolla jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisten tasa-arvon tasa-

painoon, ja kumpaakin pidetään tärkeänä.

Kaksoislegitimiteettiä puoltavien kirjoitusten pienimmän ryhmän muodostavat ne

kannanotot, joissa vaaditaan erityisesti kansalaisten poliittisen tasa-arvon lisäämistä.

Samalla tämä on näistä kolmesta luokasta se, jossa rakenteellisilla uudistuksilla

tavoitellaan eniten vaikutusta myös demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen.

Yhteys nähdään 72,2 %:ssa teksteistä. Eniten kansalaisten tietoisuuteen halutaan

vaikuttaa toimenpiteillä, joiden tarkoitus on lisätä unionin läpinäkyvyyttä ja suoran sekä

osallistuvan demokratian elementtejä. Nämä ovat myös kokonaisuudessa eniten

ehdotetut rakenteelliset muutokset, eli tämän konventtilaisten ryhmän ajattelussa

demokratian eri ulottuvuudet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Jättäen huomiotta kannanotot,

joissa vaikutuksen mekanismeja ei lähemmin selitetä, ovat tärkeimmät tavoitteet

kansalaisten hyväksynnän nostaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Hyväksynnän

edistämisen kuvataan toimivan melko rakenteellisesti siten, että instituutioiden

suurempi läpinäkyvyys sekä lisätty suora kansalaisvaikutus johtaisivat siihen, että
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ihmiset kokisivat unionin kokonaisuudessaan legitiimimmäksi. EU:n hyväksynnän

katsotaan siis perustuvan kansalaisten arvioon siitä, miten paljon inputia heillä

päätöksiin on. Toisin sanoin hyväksyntä tai legitimiteetti on melko rationaalinen suhde

yksittäisen kansalaisen ja unionin välillä. Kahdessa kannanotossa esitetään kuitenkin

erilainen ajatus, jonka mukaan Eurooppa-laajuiset äänestykset, jotka välittömästi

tuottaisivat päätöksen, kehittäisivät yhteisöllisyyttä. Toisessa yhteisöllisyyden

kehityksen odotetaan seuraavan kansalasialoitteista ja kansanäänestyksistä

(Eurooppa-valmistelukunta 2003e), toisessa komission puheenjohtajan suorista

kansanvaaleista (Eurooppa-valmistelukunta 2003b). Jälkeisessä kirjoituksessa Irlannin

kansanedustaja John Bruton perustelee argumenttinsa siten, että yhteisessä

äänestyksessä kaikki eurooppalaiset pohtisivat samaa asiaa, mikä yhdistäisi heidät.

Näissä kannanotoissa tavoitellaan siis muutosta kansalaisten välisissä suhteissa.

Kansallisiin yhteisöihin ei kirjoituksissa oteta kantaa eli niitä koskeviin muutoksiin ei

katsota olevan tarvetta. Kansallisista yhteisöistä ei odoteta myötävaikutusta unionin

omalle sosio-psykologiselle ulottuvuudelle, mutta niiden ei myöskään katsota olevan

ristiriidassa unionin oman legitimiteetin kanssa. Myös tämän ryhmän kirjoittajat näkevät

siis ihmisten lojaliteetit monikerroksisina, mutta toisin kuin edellisessä ryhmässä jotkut

kannanottajat pitävät mahdollisena sitä, että myös unionin tason yhteisöllisyys voisi

perustua affektiivisempiin siteisiin.

Kansalaisten poliittisen tasa-arvon lisäämistä painostavien ensisijainen demokratian

sosio-psykologista ulottuvuutta koskeva tavoite on siis nostaa kansalaisten

hyväksyntää unionille lisäämällä heidän suoraa vaikutustaan politiikkaan. Toiseksi

halutaan myös kehittää eurooppalaista yhteisöllisyyttä mahdollistamalla kansalaisten

yhteistä poliittista toimintaa. Molempien ajatusten pohjalla on käsitys aktiivisesta

kansalaisesta, joka haluaa äänestämällä ja osallistumalla vaikuttaa suoraan

politiikkaan. Samalla kirjoitukset lähtevät siitä, että kansalaiset hyväksyvät

periaatteessa poliittisen tasa-arvon toisten jäsenmaiden kansalaisten kanssa, sillä

tämä on edellytys ainakin suoran demokratian elementtien myönteiselle vaikutukselle

demokratian sosio-psykologiseen ulottuvuuteen. Sekä hyväksyntää EU:lle että

yhteisöllisyyttä muiden kansalaisten kanssa voidaan odottaa vain, jos suorat vaalit

pidetään ylipäänsä legitiiminä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että kaavailtu sosialisoinnin

mekanismi toimii vain, jos yhteisöllisyyttä on jo joltakin osin olemassa. Kirjoituksissa

tätä ei tematisoida, vaan suoran demokratian elementtien myönteistä vastaanottoa

pidetään ilmeisenä. Ihmiset nähdään siis aktiivisina kansalaisina, jotka ovat valmiita

osallistumaan unionin tasolla yhtenä eurooppalaisena subjektina. Tämä erottuu

edellisen luokan kansalaisten tasa-arvon lisäämisen ajatuksista siten, että ihmisiä

pidetään paljon aktiivisimpina toimijoina.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että aineistosta ilmenee viisi eri käsitystä

demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta unionin tasolla ja siihen

vaikuttamisesta.

Ensinnäkin käsitykset jakautuvat staattisiin ja dynaamisimpiin käsityksiin. Pienempi

ryhmä kirjoittajia käsittää sosio-psykologisen ulottuvuuden staattisena, kansallisena

yhteisöllisyytenä, joka on absoluutti ja tämän vuoksi täysin eksogeeninen, eli tulee

rakenteiden edellä. Tästä käsityksestä vedetään kaksi erilaista johtopäätöstä.

Joidenkin kirjoittajien mielestä se tarkoittaa sitä, että yhteistyö valtioiden yläpuolella on

legitiimi vain, jos se perustuu autonomisten kansallisten yhteisöjen poliittiseen tasa-

arvoon, eli yksimielisyyteen. Nämä kirjoitukset muodostavat luokan TA JM. Toiset

hyväksyvät ylikansallisuuden pragmaattisista syistä, mutta epäävät tältä oman

oikeutuksen. Tässä näkemyksessä kansalaisten hyväksyntä EU:lle on negatiivinen ja

perustuu kansallisten rakenteiden unionille vietyyn legitimiteettiin. Tämän ajatustavan

kannattajien kirjoitukset muodostavat luokan TA kaksois JM , eli he vaativat

jäsenmaiden tasa-arvon lisäämistä kaksoislegitimiteetin puitteissa. Lisäksi myös

jäsenmaiden ja kansalaisten poliittisen tasa-arvon tasapainoa kannattavat kirjoittajat

puoltavat legitimiteetin vientiä valtioista unioniin yhtenä unionin tukipilarina.

Suurempi osa konventin osallistujista on sitä mieltä, että jäsenmaiden annetun

kansallisen yhteisöllisyyden rinnalle on mahdollista endogeenisesti kehittyä myös

unionin tason sosio-psykologinen ulottuvuus, josta heillä on siis dynaamisempi ja

relatiivisempi käsitys. Lisäksi he jakavat tämän ulottuvuuden kahdeksi osaksi.

Enimmäkseen se nähdään rakenteellisena suhteena EU:n ja yksittäisen kansalaisen

välillä siten, että kansalaisten hyväksyntä ja luottamus unioniin riippuu tämän

rakenteellisista ominaisuuksista. Toisin kuin omien lähtökohtieni mukaan konventin

enemmistö ei siis oleta, että unionin hyväksyntä on mahdollista vain yhteisöllisyyden

perustalla.

Toiseksi sosio-psykologinen ulottuvuus ymmärretään myös yhteisöllisyytenä, eli

suhteena kansalaisten välillä, ja tässä luokat erottuvat toisistaan. Kansalaisten ja

jäsenmaiden tasa-arvon tasapainoa tavoittelevat kuvaavat ohutta, rationaalista

kansalaisidentiteettiä, joka perustuu yhteisiin perusoikeuksiin. Pienempi ryhmä

kirjoittajia, jotka haluavat nostaa ennen kaikkea kansalaisten tasa-arvoa

kaksoislegitiimissä järjestelmässä, uskovat syvempien suhteiden kehittyvän

kansalaisten välille sosialisoinnilla siten, että nämä osallistuvat yhteisiin äänestyksiin.

Näitä esityksiä on kuitenkin vain kaksi. Yhteenkuuluvuudentunteeseen perustuvaa,

emotionaalista yhteisöllisyyttä ei siis tavoitella lähes ollenkaan.
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Taulukko 5.8.1. Käsitykset demokratian sosio-psykologisesta ulottuvuudesta.

Huomattavaa on, että demokratian sosio-psykologinen ulottuvuutta pidetään

merkittävimpänä poliittisen tasa-arvon jatkumon ääripäiden ryhmissä, eli niissä

esityksissä, joissa puolletaan joko jäsenmaiden täydellistä tasa-arvoa tai kansalaisten

tasa-arvon nostamista kaksoislegitimiteetin puitteissa. Kaikkein vähiten merkitystä sille

annetaan puolestaan tasa-arvojen tasapainoa ajavassa ryhmässä. Kansalaisten

tietoisuus on siis tärkeintä niille, jotka haluavat pisimmälle meneviä rakenteellisia

muutoksia. Sen sijaan rakenteellisista ehdotuksistaan pragmaattisin ryhmä on myös

sosio-psykologisilla asioilla hyvin pragmaattisella kannalla.

Syynä tähän ovat esitysten pohjana olevat erilaiset toimijuuden käsitykset. Eri

luokkien kirjoittajien käsitykset kansalaisten poliittisesta aktiivisuudesta voidaan

kärjistetysti kuvata seuraavanlaiseksi:

TA JM

ja TA kaksois JM :  kansallinen kansalainen, poliittisesti aktiivinen

omassa maassaan

TA kaksois tasap: kiinnostunut politiikan seuraaja

TA kaksois kansalaiset : aktiivinen osallistuja myös unionin tasolla

Jos kansalaiset nähdään ennen kaikkea politiikan seuraajina ja vastaanottajina, ei ole

tarvetta sen enempää radikaalisiin rakenteellisiin muutoksiin kuin laajempaan



123

vaikuttamiseen kansalaisten tietoisuuteen. Tärkeintä on se, että kansalaiset hyväksyvät

olemassa olevat rakenteet ja että rakenteet toimivat. Nämä ajatukset lähentävät

minimidemokratian mallia.

Jos kuva kansalaisista taas on ristiriidassa olemassa olevien rakenteiden kanssa,

koetaan, että kansalaiset toivovat pitemmälle meneviä uudistuksia. Silloin on enemmän

tarvetta muuttaa rakenteita ja näin vaikuttaa siihen, että näillä on jatkossa enemmän

hyväksyntää. Tämä on sekä niiden tavoite, jotka kannattavat enemmän jäsenmaiden

tasa-arvoa, että suuremman kansalaisten tasa-arvon kannattajien päämäärä. Heidän

mielestään rakenteita tulee mukauttaa kansalaisten tuntemuksia vastaavaksi. Jos

oletetaan, että kansalaiset samaistuvat ainoastaan oman maansa ihmisiin ja haluavat

enemmän kansallista autonomiaa, on johdonmukaista vaatia suurempaa jäsenmaiden

poliittista tasa-arvoa. Jos taas katsotaan kansalaisten kaipaavan enemmän tilaisuuksia

toimia aktiivisesti ja vaikuttaa unionin tasolla, on syytä luoda mahdollisuuksia siihen.

Näiden viimeisten ajatusten pohjana on siis vahvempi demokratiakäsite.

Voidaan siis todeta, että seuraavista käsityksistä muodostuu yhtälö:

• kansalaisten poliittinen aktiivisuus tai passiivisuus sekä poliittinen taso,

johon tämä kohdistuu

• demokratian sosio-psykologisen ulottuvuuden koettu merkitys.

• rakenteellisten muutosten laajuus eli poliittisen tasa-arvon tasapainon

siirtäminen

Toinen yhtälö on havaittavissa toivotun poliittisen tasa-arvon ja demokratian sosio-

psykologisen ulottuvuuden oletetun luonteen välillä. Kirjoittajat, jotka kannattavat

enemmän jäsenmaiden tasa-arvoa, pitävät sosio-psykologista ulottuvuutta

emotionaalisena yhteisöllisyytenä, joka on staattinen, eli kansallisvaltioihin sidottu.

Kansalaisten tasa-arvon lisäämisen kannattajat taas näkevät tämän lisäksi dynaamisen

ja rationaalisemman sosio-psykologisen dimension, joka voi kehittyä unionin tasolla.

Ratkaiseva ero näiden ryhmien kannanottojen välillä on siis siinä, että jälkimmäisen

mielestä unionilla voi olla oma sosio-psykologinen ulottuvuus, joka voi olla toisenlainen

kuin valtioissa. Kahta kirjoittajaa lukuun ottamatta kukaan aineiston kirjoittajista ei usko

affektiiviseen yhteisöllisyyteen EU:ssa. Tästä vedetään kuitenkin erilaisia

johtopäätöksiä. Joidenkuiden mielestä se tarkoittaa ylikansallisen demokratian

mahdottomuutta; mutta useimmat katsovat unionin demokratian voivan perustua

toisenlaiseen, ohuempaan yhteisöllisyyteen tai jopa pelkkään rationaaliseen

suhteeseen EU:n ja yksittäisen kansalaisen välillä. Mahdollisena pidetään myös

jäsenvaltioiden yhteisöllisyyteen perustuvan legitimiteetin vientiä unioniin.

Pohjimmiltaan kyse on jälleen erilaisista demokratiakäsityksistä. Erottava kysymys

kuuluu, miten syvä yhteisöllisyys on tarpeellista, jotta demokratia on mahdollinen.
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6. Pohdinta

Ylivoimaisesti suurimmassa osassa aineiston teksteistä ei käsitellä Euroopan unionin

demokratian ydinongelmaa: sitä, että unionin ylikansallisten päätöksentekoprosessien

oman legitimiteetin puute johtuu ratkaisevasti siitä, että eurooppalaisilla ei ole

yhteisöllisyyttä. Yhteenkuuluvuudentunteen puutteen vuoksi ihmisten unionin tason

enemmistöpäätösten hyväksyntä on heikko.

Eurooppalaisen yhteisöllisyyden puutteelle annetaan keskeinen asema ainoastaan

niissä kirjoituksissa, joissa tämän perusteella halutaan muuttaa unioni

hallitustenväliseksi järjestöksi. Sellaiset ehdotukset eivät kuitenkaan ole realistisia,

joten niitä ei voida pitää ongelman ratkaisuna.

Muissa kirjoituksissa keskitytään ennen kaikkea siihen, miten voitaisiin parantaa

kansalaisten unionin hyväksyntää.

Toinen ehdotettu keino tähän tarkoitukseen on legitimiteetin vienti jäsenmaista

unioniin, lähinnä vahvistamalla kansallisten parlamenttien valvontaa. Tämä ei

kuitenkaan koske ongelman ydintä: EU tarvitsee nimenomaan omaa, positiivista

legitimiteettiä. Täydellinen valvontakaan ei estä sitä, että unionissa tehdään myös

sellaisia päätöksiä, jotka ovat yksittäisten jäsenmaiden tai kansalaisten preferenssien

vastaisia. Korostamalla kansallisten parlamenttien roolia kansallisten intressien

valvojina saadaan aikaan lähinnä se, että unionin toimintaa tarkastellaan entistäkin

enemmän kansallisen edun näkökulmasta. Toisin sanoen EU:n oma legitimiteetti

pikemminkin pienenee. Tämän lisäksi poliittisen vastuullisuuden järjestäminen

kansallisten parlamenttien valvonnan kautta ei ole toteutettavissakaan. Ensinnäkin

neuvosto toimii laajalti ylikansallisesti eli kollektiivisesti. Sen päätöksenteko ei siis

toimisi, jos sen jäsenillä olisi kovin tiukat neuvottelumandaatit, eivätkä sellaiset

mandaatit olisi tehokkaita, koska päätöksistä voidaan äänestää. Unionin laajentuessa

äänestäminen on myös käytännössä entistä tarpeellisempaa päätösten

aikaansaamiseksi. Neuvoston valvonnan demokraattinen arvo on siis ennen kaikkea

päätöksenteon läpinäkyvyydessä. Kuten esitin tarkastellessani unionin rakenteita

(kappale 2.1.1.), yksittäisten neuvoston jäsenten suurempi vastuullisuus kotimaissaan

ei kuitenkaan tee neuvostosta kokonaisuudessaan demokraattista.

Toiseksi kansallisten parlamenttien valvontaa haluttiin vahvistaa myös antamalla

niille päätöksentekovaltaa itse unionissa. On kuitenkin hyvin kyseenalaista, onko

kansallisilla parlamenteilla edes mahdollisuuksia suorittaa tällaisia tehtäviä tehokkaasti.

Esimerkiksi Suomen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen kommentoi perustuslakiin

sisällyttyä hälytyskellomenetelmää näin:
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Eduskuntaa uhkaa ”EU-tsunami”, kun EU:n komissiosta eduskuntaan lähetettävien
säädösehdotusten määrä moninkertaistuu unionin uuden perustuslain myötä, sanoi […]
Seppo Tiitinen […]. ”Täällä me sitten ohjaamme ne likaviemäriin”  […] Käytännössä
likaviemäriksi joutuu Tiitisen mukaan eduskunnan suuri valiokunta, jonka pitää penkoa
tärkeät asiakirjat paperivuoresta. […] Monissa uusissa EU-maissa uudistukseen ollaan
kuitenkin Tiitisen mukaan tyytyväisiä, koska niissä hallitukset eivät välttämättä ole
jakaneet EU-asioita yhtä auliisti parlamenttien kanssa kuin Suomessa. ”Siellä ollaan
onnesta sykkyrällä, kun pääsevät EU-ehdotuksia syynäämään. Kyllä se onni siitä
haihtuu, kun ne näkevät, mitä sieltä tulee”, Tiitinen nauriskeli.
(Pekonen 2005.)

Legimiteetin vienti ja välillinen vastuullisuus ovat siis jo rakenteellisesti

kyseenalaisia menetelmiä parantaa unionin demokraattisuutta. Sosio-psykologisesta

näkökulmasta katsottuna taas on hyvin kyseenalaista, miten unionin hyväksyntä

nousisi, jos valtioiden instituutioista tehtäisiin entistä vahvempia kansallisten etujen

valvojia.

Toinen paljon ehdotettu keino parantaa kansalaisten EU:n hyväksyntää perustuu

käsitykseen, että ihmiset hyväksyisivät unionin paremmin, jos EU-tason rakenteet

olisivat demokraattisempia. Legitimiteetin katsotaan siis perustuvan suoraan

suhteeseen unionin ja kansalaisten välillä. Tämäkään argumentti ei koske ongelman

ydintä, sillä demokraattiset rakenteethan tarkoittavat myös enemmistöpäätöksiä. Niin

kauan, kuin eurooppalaiset eivät näe toisiaan tasa-arvoisina poliittisina toimijoina, niin

muodollisesti demokraattisimpiakaan instituutioita ei koeta legitiimeiksi.

Mielestäni kaikkien esitettyjen ratkaisujen keskeinen puute on liiallinen luottamus

ihmisten rationaalisuuteen. Konventin osallistujat yliarvioivat niin rakenteiden

tuntemusta ja tiedostamista kuin näiden vaikutusta kansalaisten asenteisiin.

Jos esimerkiksi ehdotetaan EU:n horisontaalisen tai vertikaalisen vallanjaon

uudistamista, jotta parannettaisiin kansalaisten EU:n hyväksyntää, edellyttää tämä sitä,

että kansalaiset ovat ylipäänsä tietoisia unionin vallanjaosta ja tämän merkityksestä.

Tämä oletus on kuitenkin varsin heikolla pohjalla. EU:n ymmärrettävyys oli kyllä

konventissa paljon esillä, ja perustuslakiehdotus lievensikin ongelmaa jonkin verran,

mutta tämä ei muuta sitä, että unioni tulee aina olemaan monimutkaisempi kuin

valtioiden järjestelmät. Jos otetaan huomioon se, että keskivertokansalaisen tiedot jopa

oman maansa poliittisesta järjestelmästä ovat suhteellisen vähäiset, on todettava, että

järjestelmän hyväksyminen perustuu toisiin asioihin kuin rakenteellisiin yksityiskohtiin.

Jotta rakenteellinen uudistus voisi ylipäänsä vaikuttaa myönteisesti ihmisten

asenteisiin, täytyy heidän ensin tiedostaa uudistus ja sen merkitys. Tässä kohdassa on

Euroopan unionin demokratisoimisen vaikein ongelma. Näyttää siltä, että hyvää

tarkoittavat reformit eivät saavutakaan kansalaisia, eli nämä eivät koe niitä
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merkityksellisiksi. Näin ollen uudistukset eivät myöskään voi vaikuttaa ihmisten

suhtautumiseen. Paljonkaan ei ole muuttunut sen jälkeen, kun Slater kirjoitti 1982, että
there is a continuing high level of apathy towards the European Community. This apathy
shows all the signs of being on the increase. Direct elections the European Parliament
have not appeared to bring Community institutions very much closer to their public.
There is little public understanding of or interest in the Community. Clearly, the work of
the Community is not something that has captured the imagination or interest of the
public. A difficult problem for the Community is that where it has attracted public
attention, the publicity is all too often negative. […] Few people are prepared to make
personal sacrifices for European integration. The alternative public reactions seem to
range between apathy and irritation. A high level of diffuse support for European
unification seems to have little relevance for public attitudes towards more concrete
aspects of European integration.
(Slater 1982/1994: 158.)

23 vuotta myöhemmin on todettava, että Slaterin kuvaama asiaintila on vielä

vaikeutunut. ”Yleistä tukea”  eli niin sanottua permissive consensusta ei 90-luvulta

lähtien ole enää ollut (Hix 1999: 134–137) ja kielteiset asenteet unionia kohtaan ovat

yleistyneet. Monesti ne toimivat varaventtiilinä ihmisten yleiselle tyytymättömyydelle

politiikkaa kohtaan.

Ennen kuin pyritään vaikuttamaan rakenteellisin muutoksin ihmisten

suhtautumiseen on siis kiinnitettävä huomio niihin syihin, miksi unionin rakenteita ei

kansalaisten taholta koeta relevanteiksi, vaan se huomio, joka niihin kiinnitetään, on

pikemminkin negatiivista. Nämä syyt ovat demokratian sosio-psykologisessa

ulottuvuudessa.

Niin kauan kuin eurooppalaisilla ei ole yhteenkuuluvuudentunnetta eivätkä he

tämän vuoksi koe unionia merkitykselliseksi järjestelmäksi, he eivät tule kiinnostumaan

rakenteellisista muutoksista. Ainakin sellaiset eivät tule johtamaan myönteisempään

suhtautumiseen unionia kohtaan. (Warleigh 2003: 109.) Tämä on näin, koska ihmiset

eivät sitoudu poliittiseen järjestelmään rationaalisesti sen perusteella, että se on

muodollisesti demokraattinen. Ihmiset sitoutuvat järjestelmään, koska he kokevat

kuuluvansa siihen yhteisöön, jolle järjestelmä perustuu. Kansalaisten kannalta

demokraattinen poliittinen järjestelmä koostuu sekä rakenteista että

kansalaisyhteiskunnasta, sillä hehän jakavat vallan päättää itseään koskevista asioista

muiden kanssa. Tämä vaatii luottamusta ja solidaarisuutta, eikä demokraattisia

rakenteita koeta legitiimeiksi ilman näitä. Vain jos rakenteiden ja yhteisön muodostama

kokonaisuus peilaa ihmisten arvoja ja identiteettiä, voidaan siihen sitoutua ja

järjestelmästä tulee merkitykselliseksi ja myönteiseksi koettu paikka, jossa elää. Tällöin

rakenteista tulee itsestään selviä, eikä niiden oikeutusta tarvitse jatkuvasti perustella.

Kansalaisten hyväksynnän kannalta rakenteet ovat unionissa siis toissijaisia. Jos

järjestelmän periaatteellinen hyväksyntä ja emotionaalinen samaistuminen toisiin

kansalaisiin puuttuu, ei sitä voida korvata esimerkillisillä instituutioilla. Päinvastoin

yhteisöllisyyden puute johtaa siihen, että rakenteiden olemassaolon legitimiteetti on
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heikko ja kansalaisten tyytymättömyys kohdistuu koko järjestelmään. Suuri osa

kansalaisten kritiikistä unionin demokratiaa kohtaan johtuu juuri tällaisesta yleisestä

turhautuneisuudesta. Tässä tilanteessa mielikuvat unionista ovat kielteisiä, joten

rakenteiden uudistukset eivät muuta kokonaiskuvaa.

Vaikka EU ei ole valtio, näyttää vertaus valtioiden kanssa hyvin rakenteiden ja

yhteisöllisyyden merkitykset järjestelmän legitimiteetin kannalta. Valtiot nauttivat

ihmisten yhteisöllisyydelle perustuvaa periaatteellista hyväksyntää, minkä vuoksi ei

juuri kuulla arvostelua siitä, että valtioidenkin demokraattisuudessa olisi parantamisen

varaa. Kansalaiset eivät myöskään koe ongelmalliseksi sitä, että valtioiden

oikeusjärjestelmän prosessit ovat useimmille vain hämärästi tunnettuja, tai että valtiot

säätävät yksityiskohtaisia määräyksiä esimerkiksi myyntituotteiden ominaisuuksista.

Euroopan unionin harjoittamaa valtaa sen sijaan ei hyväksytä samalla tavalla itsestään

selvyytenä, joten sen on jatkuvasti puolustettava olemassaoloaan. Unionin asema on

tässä kuitenkin varsin hankala, sillä merkityksellisyyden puuttuessa kansalaiset eivät

ole kovin kiinnostuneita tutustumaan EU:n rakenteisiin eivätkä näe esimerkiksi sitä, että

unioni on joiltain osin rakenteellisesti demokraattisempi kuin yleensä ajatellaan.

Samaistumisen puute on sen sijaan mahdollistanut sen, että EU on saanut kielteisen

imagon ja kansalaiset ovat taipuvaisia kohdistamaan ylipäätään politiikkaa kohtaan

tuntemaansa kaunan unioniin (vrt. Hofmann 2004). Tällaisessa tilanteessa ihmisten

hyväksyntää ei voida saavuttaa uudistamalla rakenteita, koska he joko eivät

välinpitämättömyyden vuoksi tunnista uudistusten merkitystä tai he eivät hyväksy

järjestelmää sinänsä.

Tämä eurooppalaisten turhautuneisuus ja varautuneisuus unionia kohtaan on EU:n

demokratisoimisen pääongelma. Ongelma tunnistettiin myös tulevaisuuskonventissa,

mutta tästä ei vedetty sen ytimeen pureutuvia johtopäätöksiä. Suurin osa konventin

osallistujista uskoi, että kansalaiset muuttavat asenteitaan, jos rakenteita

demokratisoitaisiin. Tässä päättelyssä yliarvioitiin suuresti rakenteellisten muutosten

merkityksellisyyttä kansalaisille.

Samalla aliarvioitiin yhteisöllisyyden merkitystä. Useimmat aineiston kirjoittajat eivät

katsoneet asiaa siitä näkökulmasta, että unionin prosessien demokratisoimisen

myönteinen vaikutus EU:n legitimiteetille edellyttäisi ihmisiltä ensiksi muiden

eurooppalaisten hyväksymistä poliittisesti tasa-arvoiseksi kansalaisiksi. Vasta tällaista

hyväksymistä tuottava yhteisöllisyys oikeuttaa sitä, että yhteisön tasolla ylipäänsä

tehdään poliittisia päätöksiä. Se siis oikeuttaa järjestelmän olemassaolon ja antaa sille

periaatteellisen merkityksellisyyden, joka kestää myös ristiriitoja kuten yksittäisiä

epämieluisia päätöksiä.
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Yhteenvetona voidaan siis todeta, että konventin osallistujilla oli varsin rationaalinen

kuva kansalaisista. Enemmistö heistä oletti, että ihmiset arvioivat unionia tämän

muodollisen demokraattisuuden perusteella. Uskottiin, että unionia pidetään legitiiminä,

jos tämä kansalaisten rationaalinen arvio on myönteistä. Toisin sanoen useimmat

konventin osallistujat odottivat, että ihmiset hyväksyvät kansalaisten poliittisen tasa-

arvon, jos poliittiset prosessit täyttävät demokratian muut muodolliset kriteerit.

Tällaiseen ihmiskuvaan perustuvassa demokratiakäsityksessä kansalaisten

yhteisöllisyys ei tietenkään ole kovin tärkeätä. Demokratian sosio-psykologista

ulottuvuutta pidetään pitkälti hyväksymisenä.

Demokratian pääasiana pidettiin siis rakenteita. Tämä heijastuu selkeästi konventin

keskustelussa esitettyihin konkreettisiin uudistusehdotuksiin. Eniten tukea saaneet

ehdotukset eivät koske yhdentymisen peruskysymyksiä, vaan pyrkivät parantamaan

unionin demokraattisuutta muokkaamalla rakenteita samaan suuntaan kuten

aiemmissakin reformeissa. Näiden rakanteiden syvempää perustaa ei mietitty.

Muodollisen demokratian unionin tasolla katsottiin siis olevan itseisarvo eikä väline

yhteisön kollektiiviseen itsehallintaan.

Kaikilla kirjoittajilla oli rationaalinen ihmiskuva lukuun ottamatta jatkumon ääripäiden

ryhmiä. Näihin kuului kuitenkin vain muutamia edustajia. Voidaan siis päätellä, että

eurooppalainen yhteisöllisyys ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole tulossa EU:n

agendaan. Tulos on yllättävä, kun ajatellaan, että eurooppalaisen yhteisöllisyyden roolit

ja ongelmat ovat merkittävässä osassa unionin demokraattisuutta käsittelevässä

kirjallisuudessa.

Vaikka kirjoittajat olivat lähes yksimielisiä eurooppalaisen demokratian sosio-

psykologisen ulottuvuuden rationaalisuudesta, oli heillä kuitenkin hyvin erilaisia

käsityksiä siitä, mihin unionin demokratian sosio-psykologisen ulottuvuuden tulisi

perustua. Voidaan sanoa, että vaikka useimmat uskoivat kansalaisten rationaaliseen

arviointiin, käsitykset tämän arvioinnin kriteereistä erosivat paljonkin toisistaan. Ei ollut

yhteistä kantaa siitä, voiko EU:n hyväksyntä perustua yksinomaan unionin omiin

ominaisuuksiin, tarvitaanko tämän rinnalle legitimiteetin vientiä jäsenmaista, vai onko

hyväksyntä mahdollista ainoastaan pohjautuen valtioiden legitimiteettiin. Huomattavaa

on, että näiden positioiden välillä ei käyty suoraa keskustelua lainkaan, vaan

vuorovaikutus keskittyi rakenteellisiin ehdotuksiin.

Kysymys sosio-psykologisen ulottuvuuden pohjasta määrittää poliittisen tasa-arvon

jaon unionissa. Mitä enemmän EU:n omaan legitimiteettiin uskotaan, sitä paremmin

kansalaisten poliittinen tasa-arvo hyväksytään. Kysymyksen ratkaisemattomuus

ilmenikin konventissa siten, että oli huomattavasti eroavia käsityksiä siitä, miten

poliittinen tasa-arvo olisi EU:ssa järjestettävä. Tasa-arvon kysymys taas heijastuu
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kaikkiin muihin käsiteltäviin asioihin aina tukien jakamisesta ulkopolitiikkaan, sillä

unionin järjestelmän vakiintumattomuus aiheuttaa sen, että kaikkiin asiakysymyksiin

liittyy kysymys vallan jaosta.

Lopulta yhteisymmärryksen puute tasa-arvon järjestämisessä kielii siitä, ettei ole

yhteistä käsitystä EU:n olemuksesta ja päämäärästä. Ilman tätä on kuitenkin

mahdotonta saavuttaa yhteistä käsitystä siitä, mitä demokratian tulisi unionissa

tarkoittaa. Vaikka tulevaisuuskonventille asetettiin paljon odotuksia, puuttui siltä siis

edellytykset pohtia demokratian ongelman ydintä, koska ytimestä ei ole yhteistä

tulkintaa. Ilman tätä ei kuitenkaan ole mahdollista kehittää kestävää demokratiamallia

unionille.

Kun kaikkein perustavimmanlaatuiset asiat tulkitaan näin eri tavoin, ei yhteistä

näkemystä voida odottaa kehittyvän lähitulevaisuudessakaan. EU:lta puuttuu visio

yhteisestä tiestä, koska demokratian demos-puolesta ei ole yhteistä käsitystä. Tämä

tarkoittaa myös sitä, että sopiminen yhdentämisen perustavemmanlaatuisista

ratkaisuista vaikeutuu.

Olen väittänyt, että kansalaisten tietoisuutta ei ainakaan ilman muita toimenpiteitä

voida muuttaa uudistamalla unionin rakenteita. Tutkielmani osoittaa lisäksi, että

päätöksentekijöiden käsitykset rakenteiden uudistuksista sekä unionin demokratian

sosio-psykologisesta ulottuvuudesta eroavat huomattavasti toisistaan.

Johdonmukaista, demokratiaongelman peruskysymyksiin tarttuvaa

demokratisointiprosessia ei siis lähiaikoina ole odotettavissa, koska se vaarantaisi

unionin herkän poliittisen tasapainon.

Samalla lähtökohtanani on ollut, että muutos ihmisten asenteissa on avain EU:n

demokratisoimiseen. Näitä asenteita tutkitaan kyllä säännöllisesti, mutta esimerkiksi

Eurobarometrien mekaaniset kyselyt eivät anna niistä kovin syvällistä kuvaa. Lisäksi ei

tiedetä paljoakaan asenteiden syntymisestä ja muuttumisesta. Juuri tämä olisi kuitenkin

tarpeellista jotta saataisiin selville, miten unionin demokratiaongelmaa voitaisiin

lieventää tavalla, joka johtaisi kokonaisvaltaisesti kestävään demokratiaan.

On siis syytä suunnata katse muihin demokratian sosio-psykologiseen

ulottuvuuteen vaikuttaviin seikkoihin. Jos lähdetään edelleen siitä, että legitimiteetti ei

perustu rationaalisiin prosesseihin, voidaan kysyä millaiset ei-rationaaliset prosessit

vaikuttavat siihen, millaisena ihmiset unionin kokevat. On oletettavissa, että EU:n

imago on sekä kontrolloimattomien prosessien tulos että tarkoituksellisten

vaikuttamispyrkimysten kohteena. Lisäksi nämä prosessit eivät toimi

yhdensuuntaisesti, vaan monella eri tavalla päällekkäin ja rinnakkain. Vaikutusten

lähteitä ovat ainakin eri jäsenmaiden tiedotusvälineiden välittämät kuvat unionista sekä
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kansallisten ja eurooppalaisten poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen toiminta.

Tutkittaessa kansalaisten asenteiden muodostumisprosesseja tämän tutkielman

tulokset antavat lähtökohtia siihen, mistä näkökulmista ilmiöitä kannattaa tarkastella.

Eurooppalaisen demokratian onnistuminen riippuu ihmisistä. Mutta, kuten Zürn

(2000:110) toteaa, tämä ei todellakaan ole mitään uutta.
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