
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2002-1605

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Wellinger, Heidi
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Vuoden 2000 Hallitusten välinen konferenssi - Tie Nizzan sopimukseen: Instituutioiden problematiikan vaikutus
EU-jäsenmaiden lähtötavoitteisiin ja kantojen muodostumiseen

Oppiaine-Läroämne-Subject
Kansainvälinen politiikka
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2002-04-01

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
99+3

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu EU-jäsenmaiden lähtötavoitteita ja kantojen muodostumista vuoden 2000 HVK:ssa. Tarkoituksena on kuvata
instituutioiden problematiikkaan perustuvat neuvotteluissa esille tulleet eri uudistusvaihtoehdot, joiden välillä poliittinen kädenvääntö Nizzan
huippukokouksessa joulukuussa 2000 käytiin. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on selvittää Nizzan institutionaalisiin ratkaisuihin
johtaneita tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään, miten yksittäisten jäsenmaiden suhtautuminen institutionaalisiin uudistuksiin ilmeni
HVK-neuvotteluissa. Tarkastelun kohteena ovat kaikki jäsenvaltiot.
Jäsenmaiden asettamia tavoitteita ja kantojen muodostumista käsitellään tutkimuksessa liberaalin hallitustenvälisyyden viitekehyksessä. Nizzan
sopimuksen institutionaalisiin ratkaisuihin johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi on tarkasteltu jäsenmaiden kantoihin vaikuttaneita motiiveja.
Lähtöoletuksena on, että motiivit perustuvat ensisijaisesti kansalliseen intressiin. Lisäksi jäsenmaiden tavoitteita ja Nizzan tulosta vertaamalla
voidaan tunnistaa neuvotteluita voimakkaimmin hallinneita kantoja sekä eritellä maita ’voittajiin’ ja ’häviäjiin’.
Tutkimuksen teoriaosuuden päälähteenä on liberaalia hallitustenvälisyyttä käsittelevät julkaisut sekä integraatiotutkimusta yleisemmin
käsittelevä kirjallisuus. Empiirisen osan lähteet koostuvat HVK:n virallisista asiakirjoista ja jäsenmaiden julkaisemista kannanotoista HVK:n
alussa tai sen kuluessa.
Tutkimustuloksena havaitaan jäsenmaiden kantojen kahdenlaista jakautumista vuoden 2000 HVK:ssa. Ensimmäisen unionimaita jakavan tekijän
muodostaa yksittäisen maan koko. Instituutioita koskevissa uudistus- kysymyksissä maat jakautuvat selkeästi pieniin ja suuriin. Tämä jako
perustuu suoraan instituutioiden ja laajentumisen niille asettamien haasteiden problematiikkaan. Toinen jako perustuu maiden
integraatiomyönteisyyteen, jonka pohjalta voidaan muodostaa kolme ryhmää. Ryhmien integraatiomyönteisyys määräytyy niiden ylikansallisten
elinten vahvistamisen ja määräenemmistöpäätösten lisäämisen kannatuksen mukaan. Erot jäsenmaiden integraatiomyönteisyydessä perustuvat
erilaisiin kansallisiin intresseihin, jotka määrittelevät maiden kantoja institutionaalisten uudistusten suhteen. Nizzan sopimuksen instituutioita
koskevat maltilliset ratkaisut ovat johdettavissa yhtäältä suurten ja pienten maiden vaikeasti yhteen sovitettavista eturistiriidoista ja toisaalta
integraatiomyönteisyyden vaihtelevuudesta politiikka-alueilla maiden kesken.
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