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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0073/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan 
valuuttarahaston perustamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston 
perustamisesta (COM(2017)0827),– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 annetun 
Euroopan alueiden komitean lausunnon talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevista 
uudistusehdotuksista,

– ottaa huomioon euroryhmän puheenjohtajan 25. kesäkuuta 2018 päivätyn kirjeen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle talous- ja rahaliiton syventämisestä entisestään ja 
29. kesäkuuta 2018 annetun eurohuippukokouksen julkilausuman Euroopan 
vakausmekanismin uudistamisesta,

– ottaa huomioon euroryhmän 4. joulukuuta 2018 EU-johtajille antaman raportin talous- 
ja rahaliiton syventämisestä,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2018 annetun eurohuippukokouksen julkilausuman,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 annetun yhteisen kannan komission ja Euroopan 
vakausmekanismin tulevasta yhteistyöstä,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 11. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon 
ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta1,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 18. syyskuuta 2018 antaman 
lausunnon nro 2/2018 unionin oikeusperustaan sisältyvän Euroopan valuuttarahaston 
perustamisesta 6 päivänä joulukuuta 2017 annettuun ehdotukseen liittyvistä tarkastus- ja 
tilivelvollisuusnäkökohdista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

1 EUVL C 220, 25.6.2018, s. 2.
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– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan väliaikaisen 
mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0087/2019),

A. ottaa huomioon, että euron käyttöönotto on yksi unionin kunnianhimoisimmista ja 
haastavimmista hankkeista;

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja talouskriisi on paljastanut euron rakenteen poliittiset 
heikkoudet;

C. katsoo, että vahvat ja vakaat valuutat ovat olennaisen tärkeitä EU:n jäsenvaltioille;

D. ottaa huomioon, että Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustaminen oli vastaus 
talous- ja rahaliiton (EMU) kriisiin;

E. ottaa huomioon, että Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen ovat muuttaneet talous- ja rahaliiton poliittisen ja 
taloudellisen luonteen;

F. ottaa huomioon, että Euroopan vakausmekanismin hallitustenvälinen luonne korostaa 
jäsenvaltioiden päätöksentekovaltaa;

G. ottaa huomioon, että Euroopan tulevaisuudesta ja talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta 
parhaillaan käytävä keskustelu on tuonut esiin jäsenvaltioiden erilaiset poliittiset 
näkemykset Euroopan vakausmekanismin tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä;

1. hylkää ehdotuksen;

2. katsoo, että komission 6. joulukuuta 2017 antama ehdotus neuvoston asetukseksi 
Euroopan valuuttarahaston perustamisesta ajaa komission omia etuja parhaillaan 
käytävässä keskustelussa talous- ja rahaliiton syventämisestä ja Euroopan 
vakausmekanismin uudistamisesta;

3. korostaa, että Euroopan vakausmekanismin sisällyttämisellä EU:n 
lainsäädäntökehykseen ei ole oikeusperustaa; korostaa tämän vuoksi, että Euroopan 
vakausmekanismin hallitustenvälinen luonne on ainut vaihtoehto; hylkää tämän vuoksi 
Euroopan vakausmekanismin sisällyttämisen unionin lainsäädäntöön; hylkää ajatuksen 
Euroopan vakausmekanismin kehittämisestä Euroopan valuuttarahastoksi;

4. palauttaa mieliin kansallisten parlamenttien julkista taloutta ja demokratiaa koskevat 
valvontaoikeudet; katsoo, että kansallisilla parlamenteilla olisi oltava oikeus saada 
tietoja Euroopan vakausmekanismin toiminnoista ja käydä vuoropuhelua uudistetun 
Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtajan kanssa;

5. kehottaa välittömästi keskeyttämään Euroopan vakausmekanismin käyttämisen muihin 
ohjelmiin niin kutsutun rahoitustuen yhteydessä; hylkää sen, että Euroopan 
vakausmekanismilla sekaannutaan jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin ja niiden 
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talouspolitiikkaan; kehottaa lakkauttamaan Euroopan vakausmekanismin 
lähitulevaisuudessa;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, komissiolle, neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.

Or. en


