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Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan puheenjohtaja

V. Giscard d'Estaing luovutti yhdessä varapuheenjohtajien G. Amaton ja
J.-L. Dehaenen kanssa 18. heinäkuuta 2003 virallisesti valmistelukunnan
puolesta täydellisen ehdotuksen sopimukseksi Euroopan perustuslaista
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Italialle.
Tapaamisissaan presidentti Ciampin ja puheenjohtaja Berlusconin kanssa
puheenjohtaja Giscard d'Estaing antoi tunnustusta italialaisten
valmistelukunnan jäsenten ratkaisevalle panokselle, varapuheenjohtaja
G. Amatolle, Italian hallituksen edustajalle G. Finille, Italian senaatin
edustajalle L. Dinille, Italian parlamentin edustajalle M. Follinille sekä heidän
sijaisilleen.
Giscard d'Estaing pyysi puheenjohtajavaltio Italiaa johtamaan
hallitustenvälistä konferenssia korkeimmalla poliittisella tasolla siten, että se
saatetaan päätökseen Italian puheenjohtajakaudella joulukuussa 2003.
Näin Rooman sopimuksen jälkeen syntyisi Rooman perustuslaki. Italian
panos Euroopan unionin perustajajäsenenä olisi ollut ratkaiseva.
Perustuslaki voitaisiin näin ollen allekirjoittaa toukokuussa 2004, juuri
ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja, joiden yhteydessä se saisi
kansan hyväksynnän.
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Tuona päivänä kymmenen uutta valtiota ovat jo unionin täysvaltaisia
jäseniä, ja allekirjoittaminen tapahtuu ajoissa ennen kesäkuussa 2004
pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

II Tämän perustuslain myötä Eurooppa ottaa lopullisen askeleen kohti
poliittista unionia, joka on sekä kansalaisten unioni että jäsenvaltioiden
unioni. Tässä perustuslaissa
Ø vahvistetaan kansalaisten oikeudet, sillä Euroopan unionin
perusoikeuskirja on otettu sen osaksi
Ø tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia antamalla heille uusia
osallistumismahdollisuuksia
Ø vahvistetaan unionin ja jäsenvaltioiden välinen selkeä ja avoin
toimivallanjako ja annetaan kansallisille parlamenteille
mahdollisuudet vaikuttaa. Unionin toimivalta on laaja niissä asioissa,
joissa kansalaiset sitä haluavat:
ð vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
toteuttaminen, mihin kuuluu suurrikollisuuden torjunnan
tehostaminen ja se, että jäsenvaltiot tunnustavat toistensa
erilaiset oikeusjärjestelmät
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ð yhteisen ulko- ja puolustuspolitiikan asteittainen kehittäminen
siten, että nimitetään Euroopan ulkoasiainministeri, joka toimii
ja puhuu Euroopan nimissä maailmalla, ja perustetaan
Euroopan puolustusmateriaalivirasto
ð talouden koordinoinnin parantaminen euron käyttöön
ottaneiden maiden välillä vakauden ja yhteisen rahamme
menestyksen takaamiseksi.
Ø annetaan Euroopalle vakaat, demokraattiset ja tehokkaat
toimielimet:
ð Euroopan parlamentista tulee unionin pääasiallinen lainsäätäjä.
Se säätää lait neuvoston kanssa. EU:n lainsäädäntö on tulosta
kansalaisten valitsemien edustajien ja valtioiden välisestä
sopimuksesta.
ð Neuvostolla on kasvot ja pysyvyyttä. Sen puheenjohtaja järjestää
valtioiden työskentelyn, voi työskennellä pitkäjänteisesti ja
suunnitella tulevaa toimintaa.
ð Komissio, joka on organisoitu täyttämään tehtävänsä
Euroopassa, on aloitteentekijä ja pääasiallinen toimeenpanija.
Komissio ilmentää Euroopan yhteistä etua.
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III Valmistelukunnan ehdotus on onnistunut, sillä se vahvistaa
tarvittavan tasapainon kansojen välillä, valtioiden välillä, uusien ja vanhojen,
toimielinten välillä, unelman ja todellisuuden välillä.
Tämä ehdotus on onnistunut, koska se on loppuun saatettu ja täydellinen
yksityiskohtiaan myöten eikä siihen sisälly vaihtoehtoja.
Ehdotus ajaa yleistä etua. Tässä hengessä valmistelukunnan
puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajien kanssa on pyytänyt
puheenjohtajavaltio Italiaa – ja henkilökohtaisesti Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajaa Silvio Berlusconia – pitämään teksti koskemattomana. Tekstin
edes osittainen asettaminen kyseenalaiseksi johtaisi epäonnistumiseen.
Valmistelukunnan puheenjohtaja luottaa puheenjohtajavaltio Italiaan. Se
pystyy täyttämään tämän tehtävän, ja Euroopan unioni voi 9. toukokuuta
2004 allekirjoittaa Rooman perustuslain.
________________________
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