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EUROOPAN RAHAPOLITIIKKA

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) muodostuu Euroopan keskuspankista
(EKP) ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista. EKPJ:n
ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Saavuttaakseen
tämän tavoitteen EKP:n neuvosto perustaa päätöksensä kokonaisvaltaiseen
analyyttiseen kehykseen ja toteuttaa sekä tavanomaisia että poikkeuksellisia
rahapoliittisia toimia. EKP:n tavanomaisen rahapolitiikan tärkeimmät välineet
ovat avomarkkinaoperaatiot, maksuvalmiusjärjestelmä ja vähimmäisvarantojen
säilyttäminen. EKP on maailmanlaajuisen finanssikriisin johdosta myös
muuttanut viestintästrategiaansa ja antaa ennusteita korkopolitiikkansa suunnasta
hintavakausnäkymien mukaisesti.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 119–144, 219 ja 282–
284 artikla

— Lissabonin sopimukseen liitetty pöytäkirja (N:o 4) Euroopan
keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP)
perussäännöstä

TAVOITTEET

SEUT:n 127 artiklan 1 kohdan mukaan EKPJ:n ensisijainen tavoite on hintavakauden
varmistaminen. EKPJ tukee unionin yleistä talouspolitiikkaa osallistuakseen unionin
tavoitteiden saavuttamiseen, mikä ei kuitenkaan saa rajoittaa hintatason vakauden
tavoitetta. EKPJ noudattaa avoimen markkinatalouden ja vapaan kilpailun periaatteita
ja suosii tehokasta voimavarojen jakamista (SEUT:n 127 artiklan 1 kohta).

SAAVUTUKSET

A. EKP:n toimintaa ohjaavat periaatteet
1. EKP:n riippumattomuus
EKP:n riippumattomuuden periaate on vahvistettu SEUT:n 130 artiklassa
(”Käyttäessään sille perussopimuksilla ja EKPJ:n ja EKP:n perussäännöllä annettuja
valtuuksiaan tai suorittaessaan niillä sille annettuja tehtäviään ja velvollisuuksiaan
Euroopan keskuspankki tai kansallinen keskuspankki taikka Euroopan keskuspankin
tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen ei pyydä eikä ota
ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta
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eikä miltään muultakaan taholta.”). EKP:n riippumattomuutta ylläpidetään lisäksi
SEUT:n 123 artiklan kielloilla, joita sovelletaan myös kansallisiin keskuspankkeihin:
tilinylitysoikeudet ja muut vastaavat luottojärjestelyt unionin toimielinten tai laitosten,
jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten,
muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä.
EKP:n riippumattomuus ilmenee erityisesti oikeutena valita vapaasti käytettävät
rahapoliittiset välineet. Perussopimuksessa määrätään perinteisten välineiden
käytöstä (perussäännön 18 ja 19 artikla) ja annetaan EKP:n neuvostolle valtuudet
päättää muiden ohjausmenetelmien käyttämisestä (perussäännön 20 artikla).
2. EKP:n avoimuuteen liittyvä periaate
EKP:n uskottavuuden takaamiseksi perussopimuksessa (SEUT:n 284 artikla) ja
perussäännössä (15 artikla) asetetaan sille velvollisuus antaa kertomuksia. EKP
laatii ja julkaisee kertomuksia EKPJ:n toiminnasta vähintään neljännesvuosittain.
EKPJ:n konsolidoitu tase julkistetaan viikoittain. EKP on alusta alkaen julkaissut
kuukausitiedotteita, jotka sisältävät tarkkoja analyyseja taloudellisesta tilanteesta ja
odotettavasta hintakehityksestä. Tammikuussa 2015 kuukausitiedotteen tilalle tuli uusi
Talouskatsaus, joka julkaistaan aina kaksi viikkoa EKP:n neuvoston rahapoliittisen
kokouksen jälkeen. Tammikuusta 2015 lähtien näitä kokouksia on pidetty kuuden
viikon välein. Helmikuun 19. päivänä 2015 EKP julkaisi ensimmäisen kerran selonteon
neuvostonsa rahapoliittisesta kokouksesta ja ryhtyi näin noudattamaan muiden
johtavien keskuspankkien viestintäpolitiikkaa vastaavaa menettelytapaa.
3. Äänestyssäännöt EKP:n neuvostossa (perussäännön 10 artiklan 2 kohta)
EKP:n neuvoston äänestyksissä on aiemmin noudatettu periaatetta ”yksi henkilö,
yksi ääni”. EU:n perussopimusten mukaisesti EKP:n neuvoston äänestyksissä
oli määrä ottaa käyttöön kiertojärjestelmä, kun euroalueen maiden lukumäärä
ylittäisi 18. Tilanne on ollut tällainen 1. tammikuuta 2015 lähtien eli Liettuan
liityttyä euroalueeseen. Kiertojärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että EKP:n
päätöksentekojärjestelmä säilyy tehokkaana, vaikka siihen osallistuvien määrä kasvaa.
Euroalueen maat on asetettu järjestykseen niiden talouden ja finanssisektorin
koon mukaan, ja järjestyksessä viiden ensimmäisen maan (tällä hetkellä Saksa,
Ranska, Italia, Espanja ja Alankomaat) kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla
on yhteensä neljä äänioikeutta. Kaikki muut pääjohtajat (tällä hetkellä 14) jakavat
keskenään 11 äänioikeutta. Pääjohtajien äänestysvuorot vaihtuvat kuukausittain.
EKP:n johtokunnan jäsenet säilyttävät pysyvän äänioikeutensa.
B. EKP:n rahapoliittinen strategia
1. Yleiskatsaus
EKP:n neuvosto sopi 13. lokakuuta 1998 seuraavista rahapoliittisen strategiansa
tärkeimmistä asiakokonaisuuksista: i) hintavakauden kvantitatiivinen määrittely,
ii) raha-aggregaatin määrittelemän rahamäärän kasvun seuraamisen korostaminen
sekä iii) tulevan hintakehityksen laajapohjainen arviointi. EKP:n rahapoliittinen strategia
perustuu kahteen pilariin (talouden analyysi ja rahatalouden analyysi), jotka määriteltiin
selkeästi uudelleen, kun rahapoliittista strategiaa tarkistettiin 8. toukokuuta 2003.
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EKP ilmoitti tammikuussa 2020 käynnistävänsä rahapoliittisen strategiansa
uudelleenarvioinnin. Uudelleenarvioinnissa keskityttiin hintavakauden kvantitatiiviseen
muotoiluun, rahapolitiikan välineistöön, kahden pilarin strategiaan ja
viestintäkäytäntöihin. Lisäksi siinä tarkastellaan ilmastonmuutoksen, digitalisaation,
globalisaation, rahoitusvakauden ja finanssi- ja rahapolitiikan välisen vuorovaikutuksen
kaltaisten tekijöiden merkitystä EKP:n tehtävien hoitamisen kannalta. Pitääkseen
yhteyttä sidosryhmiin EKP perusti ”EKP kuuntelee mielipidettäsi” -portaalin ja
järjesti sarjan koko euroalueen kansalaisille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja
tiedemaailmalle tarkoitettuja tilaisuuksia. Strategian uudelleenarviointi oli alun perin
määrä saada päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta sitä lykättiin
myöhemmäksi covid-19-pandemian vuoksi, ja se valmistui heinäkuussa 2021.
Nykyisessä strategiassa, jota on määrä arvioida säännöllisesti uudelleen (seuraavan
kerran vuonna 2025), määritellään uudelleen hintavakaustavoite ja kahden pilarin
analyysi. Siinä otetaan myös huomioon ilmastonmuutoksen ja rahoitusvakauden
vaikutukset hintavakauteen.
2. Hintavakaustavoite
Hintavakaus määritellään heinäkuusta 2021 lähtien inflaatiovauhdiksi (euroalueen
yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) vuotuinen nousu), joka on
keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia. Tavoite on symmetrinen, mikä tarkoittaa, että
sekä tavoitetta hitaampaa että nopeampaa inflaatiota pidetään yhtä kielteisinä. Inflaatio
voi siirtymävaiheessa olla myös kahden prosentin tavoitetta jonkin verran nopeampaa.
3. Kokonaisvaltainen analyyttinen kehys
Nykyistä kahden pilarin strategiaa tarkistettiin heinäkuussa 2021 ja siitä tuli
kokonaisvaltainen analyyttinen kehys, joka koostuu taloudellisesta analyysista sekä
rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysista.
Taloudellisessa analyysissa keskitytään reaali- ja nimellistalouden kehitykseen.
Rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden analyysissa tarkastellaan raha- ja
rahoitustalouden indikaattoreita, jolloin on mahdollista keskittyä rahapolitiikan
välittymismekanismin toimintaan ja siihen, miten rahoitusmarkkinoiden epätasapaino
ja rahataloudelliset tekijät vaikuttavat keskipitkän aikavälin hintavakauteen.
4. Ilmastonmuutos
Vuosina 2020–2021 suoritetussa strategian uudelleenarvioinnissa todettiin, että
ilmastonmuutos vaikuttaa hintavakauteen, joten EKP sitoutui ottamaan mandaattinsa
rajoissa huomioon ilmastonmuutoksen ja vähähiiliseen talouteen siirtymisen
vaikutukset rahapolitiikkaan ja keskuspankkitoimintaan. EKP:n neuvosto hyväksyi
ilmastoaiheisen toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on sisällyttää ilmastotekijät
rahapoliittisiin arvioihin, ohjata ilmastonmuutoksen analysointiin lisää kapasiteettia,
muuttaa rahapolitiikan ohjausjärjestelmää sekä toteuttaa ympäristökestävyyteen
liittyvien tietojen julkistamista ja raportointia.
C. Rahapolitiikan toteuttaminen: välineet ja menettelyt
Koska EKP vahvistaa korkotason, jolla kaupalliset pankit voivat saada rahaa
keskuspankilta, sen rahapolitiikka vaikuttaa epäsuorasti koko euroalueen talouden
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korkoihin ja erityisesti liikepankkien tarjoamiin laina- ja talletuskorkoihin. EKP käyttää
rahapolitiikkansa toteuttamisessa useita välineitä.
1. Perinteiset välineet
a. Avomarkkinaoperaatiot
Avomarkkinaoperaatiot ovat tärkeitä korkojen ohjauksessa, markkinoiden
likviditeettitilanteen hallinnassa ja rahapolitiikan virityksen ilmaisemisessa.
Eurojärjestelmän säännölliset avomarkkinaoperaatiot muodostuvat viikoittaisista
euromääräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (perusrahoitusoperaatiot, MRO)
ja kolmen kuukauden euromääräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista
(pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot, LTRO). MRO-operaatioita käytetään euroalueen
lyhyen aikavälin korkojen ohjaukseen, likviditeettitilanteen hallintaan ja rahapolitiikan
virityksen ilmaisemiseen. LTRO-operaatioiden avulla puolestaan tarjotaan pidemmän
aikavälin lisärahoitusta rahoitusalalle.
Vähemmän säännöllisiä avomarkkinaoperaatioita ovat hienosäätöoperaatiot ja
rakenteelliset operaatiot. Hienosäätöoperaatioita käytetään markkinoiden likviditeetin
odottamattomien heilahtelujen vaikutusten hallintaan, erityisesti korkovaikutusten
tasaamiseen. Rakenteellisten operaatioiden tarkoituksena on lähinnä säädellä pitkällä
aikavälillä eurojärjestelmän rakenteellista asemaa rahoitusalaan nähden.
b. Maksuvalmiusjärjestelmä
Maksuvalmiusjärjestelmän avulla pyritään lisäämään tai vähentämään yön yli -
likviditeettiä, ja eoniakorko (Euro Overnight Index Average) mittaa pankkien
välisten euromääräisten yön yli -markkinoiden efektiivistä korkoa. Eurojärjestelmä
tarjoaa luottolaitoksille kaksi eri maksuvalmiusjärjestelmää: maksuvalmiusluoton avulla
keskuspankilta voidaan saada yön yli -likviditeettiä riittäviä hyväksyttyjä vakuuksia
vastaan, ja talletusmahdollisuutta käyttäen voidaan tehdä keskuspankkiin yön yli -
talletuksia.
c. Vähimmäisvarannot
EKP voi perussäännön 19 artiklan 1 kohdan mukaan vaatia jäsenvaltioihin
sijoittautuneita luottolaitoksia pitämään vähimmäisvarantoa Euroopan keskuspankissa
ja kansallisissa keskuspankeissa. Vähimmäisvarannon tehtävänä on tasata lyhyitä
markkinakorkoja sekä luoda rakenteellista likviditeettivajetta pankkijärjestelmään
(tai lisätä olemassa olevaa vajetta) eurojärjestelmään nähden, mikä helpottaa
rahamarkkinakorkojen ohjaamista likviditeetin säännöllisen jaon avulla. EKP:n
neuvosto vahvistaa laskentamenetelmän ja määrittelee vaaditun summan.
2. Poikkeukselliset rahapoliittiset toimet ja rahoituskriisiin vastaaminen
a. Rahapoliittiset suorat kaupat (OMT)
Elokuussa 2012 EKP ilmoitti voivansa toteuttaa rahapoliittisia suoria kauppoja
(OMT) valtion joukkovelkakirjojen jälkimarkkinoilla rahapolitiikan välittymismekanismin
tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja rahapolitiikan yhtenäisyyden
turvaamiseksi. OMT-ohjelma suunniteltiin niin, että sen ehtona on Euroopan
rahoitusvakausvälineen (ERVV) tai Euroopan vakausmekanismin (EVM)
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makrotalouden sopeutusohjelma tai varautumisohjelma. OMT-ohjelmaa ei ole
ilmoituksen jälkeen koskaan käytetty, mutta se on edelleen osa EKP:n välineistöä.
b. Ennakoiva viestintä
Heinäkuusta 2013 lähtien EKP on kertonut ennakoivasti korkopolitiikkansa tulevasta
suunnasta. Ennakoiva viestintä on ollut merkittävä muutos EKP:n viestintästrategiassa,
sillä sen mukaisesti tietoja on annettu paitsi siitä, miten EKP arvioi kulloistakin
taloudellista tilannetta ja keskipitkän aikavälin hintavakausriskejä, myös siitä, mitä sen
arviot merkitsevät sen tulevan rahapolitiikan suunnan kannalta.
c. Pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot
Kesäkuussa 2014 EKP ilmoitti kohdennetuista pidempiaikaisista rahoitusoperaatioista
(TLTRO), joiden tarkoituksena oli parantaa pankkien luotonantoa euroalueen
luottolaitoksille alun perin kahden vuoden ajan. Toinen sarja kohdennettuja
pidempiaikaisia rahoitusoperaatioita (TLTRO II) käynnistettiin maaliskuussa 2016 ja
kolmas sarja (TLTRO III) maaliskuussa 2019. Vastauksena covid-19-pandemiaan
EKP:n neuvosto päätti helpottaa huomattavasti jäljellä olevien TLTRO III -operaatioiden
ehtoja ja alentaa tilapäisesti sovellettavia korkoja. Vuosien 2020 ja 2022 kesäkuun
välisenä aikana pankeilla on mahdollisuus ottaa lainaa jopa 50 peruspistettä
alle talletuskoron, mikäli ne antavat lainaa reaalitalouteen. Lisäksi päätettiin
toteuttaa toukokuun 2020 ja joulukuun 2021 välisenä aikana yksitoista ylimääräistä
pandemiaan liittyvää pidempiaikaista rahoitusoperaatiota (PELTRO), joiden korko on
perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 25 peruspisteellä.
d. Omaisuuserien osto-ohjelmat
Vuodesta 2009 lähtien on toteutettu useita omaisuuserien osto-ohjelmia, joiden
tarkoituksena on ollut kasvun ylläpitäminen euroalueella ja jotka ovat vastanneet
tavoitetta saavuttaa keskipitkällä aikavälillä inflaatiovauhti, joka on lähellä kahta
prosenttia mutta jää kuitenkin sen alle. Nämä koostuvat yrityssektorin osto-ohjelmasta
(CSPP), omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmasta (ABSPP) ja
kolmannesta katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta (CBPP3). Muihin, nyt
jo päättyneisiin ohjelmiin kuuluvat arvopaperimarkkinaohjelma (SMP), katettujen
joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP) ja toinen katettujen joukkolainojen osto-
ohjelma (CBPP2). Omaisuuserien kuukausittaiset netto-ostot olivat aluksi keskimäärin
60 miljardia euroa (maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2016) ja kasvoivat myöhemmin
80 miljardiin euroon kuussa (huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2017). Omaisuuserien
netto-ostoja vähennettiin sen jälkeen vähitellen 15 miljardiin euroon kuussa (lokakuusta
joulukuuhun 2018). Joulukuussa 2018 EKP:n neuvosto päätti lopettaa omaisuuserien
netto-ostot tarkoituksenaan jatkaa erääntyvien omaisuuserien pääomien maksujen
uudelleeninvestoimista ja pitää kumulatiiviset netto-ostot kutakin omaisuuserien osto-
ohjelmaa vastaavalla tasolla. Syyskuun 12. päivänä 2019 omaisuuserien netto-ostot
käynnistettiin uudelleen 20 miljardilla eurolla kuukaudessa 1. marraskuuta 2019 alkaen
odottaen niiden jatkuvan niin pitkään kuin se on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän
vaikutuksen tehostamiseksi ja päättyvän vähän ennen kuin ne alkavat nostaa EKP:n
ohjauskorkoja.
Covid-19-pandemian johdosta EKP:n neuvosto päätti lisätä nykyisiä omaisuuserien
netto-ostoja 120 miljardin euron lisämäärärahalla vuoden 2020 loppuun mennessä.
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Lisäksi käynnistettiin julkisen ja yksityisen sektorin omaisuuserien ostoa varten
uusi väliaikainen pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP), jonka määrärahat olivat
alun perin 750 miljardia euroa ja jonka oli määrä jatkua vuoden 2020 loppuun.
EKP:n neuvosto päätti 4. kesäkuuta 2020 kasvattaa PEPP-ohjelmaa 600 miljardilla
eurolla yhteensä 1 350 miljardiin euroon. Joulukuun 10. päivänä 2020 PEPP-
ohjelmaa kasvatettiin vielä 500 miljardilla eurolla yhteensä 1 850 miljardiin euroon.
PEPP-ohjelman netto-ostojen määräaikaa jatkettiin ainakin vuoden 2022 maaliskuun
loppuun. Lisäksi PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin
maksettava pääoma päätettiin sijoittaa uudelleen ainakin vuoden 2023 loppuun
saakka. PEPP-ohjelmaan sisällytettiin huomattavaa joustavuutta, joka sallii ostovirtojen
kohdentamisessa tapahtuvat vaihtelut ajan kuluessa, omaisuusluokkien kesken ja
lainkäyttöalueiden välillä. PEPP-ohjelman netto-ostojen jakamista ohjasi pääoma
kantojen mukaan laskettuna.
Joulukuussa 2021 EKP:n neuvosto päätti lopettaa PEPP-ohjelman mukaiset
omaisuuserien netto-ostot maaliskuun 2022 lopussa. Tuolloin APP-ohjelman
mukaisten netto-ostojen määrä oli noussut 40 miljardiin euroon vuoden 2022 toisella
neljänneksellä ja 30 miljardiin euroon kolmannella neljänneksellä. Lokakuusta 2022
alkaen EKP:n neuvosto päätti jatkaa APP-ohjelman mukaisia omaisuuserien netto-
ostoja 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. Maaliskuussa 2022 APP-ohjelman mukaista
netto-osto-ohjelmaa tarkistettiin alaspäin 40 miljardiin euroon huhtikuussa, 30 miljardiin
euroon toukokuussa ja 20 miljardiin euroon kesäkuussa, mikä antoi ymmärtää,
että netto-ostot päättyisivät kolmannella neljänneksellä, mikäli keskipitkän aikavälin
inflaationäkymät eivät heikkene edes netto-ostojen päättymisen jälkeen. Kesäkuussa
2022 EKP:n neuvosto päätti lopettaa netto-ostot 1. heinäkuuta alkaen. Tarkoituksena
on jatkaa APP-ohjelman mukaisesti ostettujen erääntyvien arvopapereiden pääoman
maksujen täysimääräistä uudelleeninvestoimista pitempään ja PEPP-salkun osalta
vähintään vuoden 2024 loppuun saakka.
e. Väline rahapolitiikan välittymisen turvaamiseksi (TPI)
TPI-välineestä ilmoitettiin heinäkuussa 2022 rahapolitiikan tehokkaan välittymisen
tukemiseksi samalla kun EKP jatkaa rahapolitiikan normalisointia. TPI on tarkoitettu
käytettäväksi lisätoimenpiteenä PEPP-ohjelman uudelleeninvestointien jälkeen.
Sen avulla voidaan tarvittaessa torjua välittymismekanismiin kohdistuvia riskejä
valikoivasti ostettaessa jälkimarkkinoilta arvopapereita, jotka on laskettu liikkeeseen
oikeudenkäyttöalueilla, joiden rahoitusolosuhteet ovat heikommat kuin mikä olisi
perusteltavissa maakohtaisten perustekijöiden perusteella. TPI sisältää neljä
kelpoisuusvaatimusta: 1) EU:n finanssipolitiikan kehyksen noudattaminen; 2) ei
vakavia makrotalouden epätasapainoja; 3) kestävä julkinen velka ja 4) terve ja kestävä
makrotalouspolitiikka. Eurojärjestelmä hyväksyy saman (pari passu -lauseke) kohtelun
kuin yksityiset tai muut velkojat.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

EKP on suoraan vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille. Tämä vastuuvelvollisuus
toteutuu pääasiassa neljällä tavalla.
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SEUT:n 284 artiklan 3 kohdan ja EKPJ:n perussäännön 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti
EKP:n pääjohtaja esittää vuosittain kertomuksen Euroopan parlamentille. Parlamentti
antaa yleensä päätöslauselman EKP:n vuosikertomuksesta. EKP antaa parlamentin
päätöslauselmista palautetta.
Pysyvä käytäntö on, että EKP:n pääjohtaja osallistuu neljä kertaa vuodessa
parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) kokoukseen tehdäkseen
selkoa EKP:n rahapoliittisista päätöksistä ja vastatakseen valiokunnan jäsenten
kysymyksiin (rahapolitiikkaa koskeva vuoropuhelu). Kokoukset ovat avoimia
yleisölle, ja tarkat kirjalliset kokousselostukset julkaistaan parlamentin ja EKP:n
verkkosivustoilla. ECON-valiokunta turvautuu ennen kutakin rahapolitiikkaa koskevaa
vuoropuhelua rahapoliittisen asiantuntijaryhmän apuun saadakseen riippumatonta
neuvontaa ja asiantuntijatietoa.
Euroopan parlamentin työjärjestyksen 140 artiklassa määrätään, että jäsenet voivat
esittää Euroopan keskuspankille enintään kuusi kirjallisesti vastattavaa kysymystä
kuukaudessa. Tämä käytäntö on lisäksi vahvistettu Euroopan parlamentin ja EKP:n
välisessä sopimuksessa.
Parlamentti osallistuu lisäksi EKP:n johtokunnan jäsenten (pääjohtaja, varapääjohtaja
ja neljä muuta jäsentä) nimitysmenettelyyn.

Dražen Rakić
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/econ/econ-policies/monetary-dialogue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-140_FI.html#def1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638413/IPOL_STU(2019)638413_EN.pdf
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