ROOMATSA ETEENPÄIN
TIIVIMPI YHTEISTYÖ –
TOTTA JO NYT

Rooman julistus:
”Toimimme yhdessä, tarvittaessa eri tahtia ja eri intensiteetillä, mutta kulkien samaan suuntaan, kuten tähänkin
asti, noudattaen perussopimuksia ja pitäen ovet avoinna niille, jotka haluavat liittyä mukaan myöhemmin.
Unionimme on yhtenäinen ja jakamaton.”

”Valkoisessa kirjassa todetaan, että kunkin skenaarion lähtökohtana on, että
27 jäsenvaltiota etenevät yhdessä unionina – tämä on perusperiaate. Halukkaat voivat kuitenkin tehdä yhdessä enemmän. Se tehdään täysin selväksi nykyisissä perussopimuksissa, ja nykyiset perussopimukset ovat myös
pitkällä aikavälillä tulevaisuuden perussopimuksia. Tiiviimpää yhteistyötä
tehdään jo nyt. En tarkoita pelkästään euroa ja Schengen-aluetta, vaan myös
esimerkiksi finanssitransaktioveroa, eurooppapatenttia ja Euroopan syyttäjäviranomaista.”
Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker (Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen, 10.3.2017)

Tiiviimpi yhteistyö antaa vähintään yhdeksälle jäsenvaltiolle mahdollisuuden toimia, mikäli kaikki jäsenvaltiot eivät pääse jostain asiasta sopimukseen. Muilla EU-mailla on halutessaan oikeus liittyä yhteistyöhön milloin tahansa. Tällä menettelyllä pyritään pääsemään yli lukkiutuneesta tilanteesta, jossa yksi maa tai pieni maaryhmä, joka
ei halua osallistua, onnistuu estämään aloitteen käsittelyn etenemisen. Tiiviimpi yhteistyö ei kuitenkaan merkitse
toimivallan laajentamista EU:n perussopimuksissa annettua pidemmälle. Mahdollisuus tiiviimpään yhteistyöhön
mainittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999 Amsterdamin sopimuksessa. Vuonna 2009 menettely virallistettiin
Lissabonin sopimuksessa, jossa tiiviimpi yhteistyö ulotettiin myös puolustukseen.

MENETTELY
Jotta päätös luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle voidaan hyväksyä, jäsenvaltioiden määräenemmistön on kannatettava sitä neuvostossa ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä se. Uusien sääntöjen
antaminen edellyttää tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvilta jäsenvaltioilta yksimielistä päätöstä asiasta
ja Euroopan parlamentin kuulemista. Muut jäsenvaltiot voivat liittyä yhteistyöhön milloin tahansa.
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JO SOVITTU
EUROOPPAPATENTTI
Erikoistuneessa patenttituomioistuimessa asioita käsittelevät tuomarit, joilla on runsaasti oikeudellista ja teknistä asiantuntemusta patenttialalla. Yhdistetty tuomioistuin tarkoittaa myös sitä, että asianosaisten ei tarvitse viedä samaa asiaa oikeuden käsiteltäväksi monissa eri maissa, mikä on kallista.
26 jäsenvaltiota
Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Ranska, Italia, Kypros, Latvia,
Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia,
Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta
AVIOEROLAINSÄÄDÄNTÖ
Kansainväliset parit voivat sopia, minkä maan lakia sovelletaan mahdolliseen avio- tai
asumuseroon. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomarit päättävät yhteisten
sääntöjen mukaisesti, minkä maan lakia sovelletaan.
17 jäsenvaltiota
Belgia, Bulgaria, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg,
Unkari, Malta, Itävalta, Portugali, Romania ja Slovenia
TULOSSA
EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTO
Euroopan syyttäjänviraston tehtäväksi tulee huolehtia siitä, että jokainen petosepäily tutkitaan, jotta tekijät tietävät joutuvansa vastuuseen ja oikeuden eteen, jos
he tekevät EU:n talousarvioon kohdistuvan rikoksen. Tällä odotetaan olevan voimakas pelotevaikutus.
20 jäsenvaltiota
Belgia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros,
Latvia, Liettua, Luxemburg, Itävalta, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia ja Suomi
FINANSSITRANSAKTIOVERO
Finanssitransaktioverolla vahvistetaan sisämarkkinoita yhtenäistämällä eri
maissa sovellettavat transaktioverot ja varmistetaan, että rahoitusalalta saadaan
oikeudenmukainen ja tuntuva panos julkisen talouden tuloihin.
10 jäsenvaltiota
Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali, Slovenia, Slovakia
VARALLISUUSSUHTEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
Kansainvälisten parien varallisuussuhteita käsittelevissä säädöksissä vahvistetaan selkeät säännöt eron ja kuoleman varalta, ja ne tekevät lopun esim.
kiinteistöä ja pankkitilejä koskevista rinnakkaisista ja mahdollisesti ristiriitaisista
oikeudenkäynneistä eri jäsenvaltioissa.
17 jäsenvaltiota
Belgia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Luxemburg,
Malta, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Slovenia, Suomi ja Ruotsi
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