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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- 

ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että on ehdottoman välttämätöntä parantaa huomattavasti talous- ja rahaliiton 

(EMU) demokraattista legitiimiyttä unionin institutionaalisissa puitteissa ja 

yhteisömenetelmää noudattaen; katsoo, että hallitustenvälisiin sopimuksiin perustuva 

lainsäädäntö, joka on pantu täytäntöön kriisin aikana, on hankaloittanut EMUn 

demokraattista legitiimiyttä; kehottaa tästä syystä sisällyttämään Euroopan 

vakausmekanismin mahdollisimman pian EU:n säännöstöön ottaen huomioon, että 

parlamentin sisäiset säännöt tarjoavat riittävän liikkumavaran erityisten eriyttämisen 

muotojen järjestämiseksi poliittisten ryhmien välisen ja sisäisen poliittisen sopimuksen 

perusteella, jotta talous- ja rahaliittoa voidaan valvoa asianmukaisella tavalla; kehottaa 

myös sisällyttämään sopimuksen vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 

hallinnasta (finanssipoliittinen sopimus) Euroopan unionin lainsäädäntöjärjestelmään 

viimeistään viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta ja sen täytäntöönpanon 

perinpohjaisen arvioinnin jälkeen; 

2. kannattaa vähemmän monimutkaisen, tehokkaamman ja avoimemman talouden 

ohjausjärjestelmän kehittämistä, jolla pyritään pitkällä aikavälillä syventämään EU:n 

integraatiota ja tarjoamaan keskipitkän aikavälin ratkaisuja, joiden avulla euroalue ja 

unioni selviytyvät nykyisistä haasteista; 

3. korostaa, että euroryhmä ja euroalueen huippukokous ovat molemmat talous- ja 

rahoitusasioiden neuvoston ja Eurooppa-neuvoston epävirallisia kokoonpanoja ja että ne 

tekivät suuria päätöksiä EMUn alalla talous- ja rahoituskriisin aikana mutta noihin 

päätöksiin liittyy tästä syystä demokraattisen legitiimiyden puute; 

4. suosittelee toimielinten sopimuksen tekemistä parlamentin, komission ja neuvoston 

välillä, jotta parlamentti voi valvoa eurooppalaisen ohjausjakson eri vaiheita alkaen 

vuotuisesta kasvuselvityksestä; 

5. pitää välttämättömänä arvioida huolellisesti taloudellisen vuoropuhelun 

täytäntöönpanoa, jotta voidaan taata riittävä parlamentaarinen valvonta menettelyn 

kaikissa vaiheissa (vakaus- ja kasvusopimus sekä makrotalouden epätasapainoa koskeva 

menettely); 

6. pitää myönteisenä Euroopan unionin talous- ja finanssipolitiikan ohjausta käsittelevän 

parlamenttien välisen kokouksen järjestämistä; korostaa kuitenkin sen rajoituksia, kun 

kyse on päättäjien saattamisesta vastuuvelvollisiksi;  katsoo, että EMUn alalla 

parlamentaarinen valvonta on jaettava kansallisen ja EU:n tason välillä, ja korostaa, että 

vastuuta on harjoitettava tasolla, jolla päätökset tehdään ja pannaan täytäntöön, siten, 

että kansalliset parlamentit valvovat kansallisia hallituksia ja Euroopan parlamentti 

valvoo unionin toimeenpanovallan käyttäjiä; katsoo, että vain tällä tavalla voidaan 

varmistaa vaadittu päätöksenteon suurempi vastuunalaisuus; katsoo, että tällainen 

suurempi legitiimiys voidaan varmistaa siten, että tulevaisuudessa kansalliset 
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parlamentit hyväksyvät kansallisia uudistusohjelmia ja mahdollisia 

lähentymiskumppanuuksia ja että yhteispäätösmenettelyllä hyväksytään laajat 

eurooppalaiset politiikkalinjaukset lähentymistä koskevien ohjeiden muodossa ja uusi 

EU:n säädös, jossa asetetaan erittäin rajallinen määrä asetetun ajanjakson voimassa 

olevia prioriteetteja, joita käytetään hyväksyttäessä vuotuista kasvuselvitystä ja 

maakohtaisia suosituksia; korostaa, että tämän yhteistyön ei pitäisi merkitä uuden 

parlamentaarisen yhteiselimen perustamista, koska se olisi tehoton eikä sillä olisi 

demokraattista eikä perustuslaillista oikeutusta; 

7. pitää valitettavana, että kansallisten parlamenttien kyky valvoa hallitustensa toimia 

unionissa ja vaikuttaa niihin on riittämätön; katsoo, että kansallisten parlamenttien olisi 

osallistuttava aktiivisemmin politiikantekoon valvomalla ja muokkaamalla hallitustensa 

kantoja ennen niiden toimittamista komissiolle; 

8. korostaa, että on parannettava avustusohjelmien oikeuskehystä sen varmistamiseksi, että 

kaikki päätökset tehdään komission vastuulla ja että parlamentti osallistuu tähän 

täysimääräisesti kattavan demokraattisen legitiimiyden ja vastuuvelvollisuuden 

varmistamiseksi; kehottaa komissiota raportoimaan säännöllisesti parlamentille 

tehdyistä asiaankuuluvista päätöksistä, kun se on mukana tarkistamassa jäsenvaltioiden 

ohjelmien täytäntöönpanoa; korostaa, että parlamentin olisi ryhdyttävä 

lisätoimenpiteisiin tutkimuksesta troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja 

toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta 13. maaliskuuta 2014 antamansa 

päätöslauselman perusteella1 viipymättä ja laadittava uusi erillinen päätöslauselma, 

jossa keskityttäisiin täysin tähän kysymykseen ja käytettäisiin hyväksi ensimmäisen 

tutkimuksen tuloksia; 

9. katsoo, että kansallisten julkisten talouksien pitkän aikavälin kestävyyden takaamiseksi 

on erittäin tärkeää, että komissio tarkastaa julkisen talouden laadun ja erityisesti sen, 

että kansalliset budjetit ovat tulevaisuuteen suunnattuja, niin että se määrittää yhdessä 

Eurostatin kanssa investointimenoja ja kannustaa niihin kulutusmenojen asemesta; 

10. katsoo, että ”todellinen EMU” ei voi rajoittua sääntöjärjestelmään, vaan se edellyttää 

laajempia EU:n talousarvioon kuuluvia erityisiin omiin varoihin perustuvia 

talousarviovalmiuksia, joilla olisi tuettava kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 

puututtava rakenteellisiin eroihin ja talouden hätätilanteisiin, jotka liittyvät suoraan 

talous- ja rahaliittoon ja edellyttävät rakenteellisia uudistuksia; 

11. katsoo, että on otettava huomioon EMUn sosiaalinen ulottuvuus ja muistuttaa, että 

SEUT-sopimuksen 9 artiklassa todetaan, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 

määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, 

riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen [...] 

liittyvät vaatimukset"; muistuttaa myös, että SEU-sopimuksen 3 artiklassa todetaan, että 

unionin perustana on "täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin 

kilpailukykyinen markkinatalous [...]"; katsoo, että perussopimuksessa määrätyn 

ihmisarvon periaatteen mukaisesti inhimillisiä resursseja ei saisi tuhlata ja ne olisi 

nähtävä kilpailukyvyn ratkaisevana osatekijänä; vaatii sosiaalisten oikeuksien ja 

sisämarkkinoiden vapauksien yhtäläistä kohtelua normihierarkiassa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0239. 
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12. pyytää komission ja neuvoston puheenjohtajia, parlamentin puhemiestä ja EKP:n 

pääjohtajaa esittämään kunnianhimoisen etenemissuunnitelman, jossa hahmotellaan 

tarvittava lainsäädännöllinen ja institutionaalinen kehitys, jotta voidaan luoda paras 

mahdollinen tulevaisuus euroalueelle, unionille ja sen kansalaisille; korostaa, että 

parlamentin on oltava täysimääräisesti mukana tulevissa keskusteluissa ja 

päätöksenteossa täysistunnossa hyväksytyn päätöslauselman muodossa, joka toimii 

perustana puhemiehen panokselle etenemissuunnitelmaan, kuten todetaan 12. 

helmikuuta 2015 epäviralliseen kokoukseen kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle 

esitetyn analyysin ensimmäisessä alaviitteessä (euroalueen talouden ohjausjärjestelmän 

parantamisen seuraavat vaiheet): komission puheenjohtaja on ilmoittanut 

aikomuksestaan hyödyntää Euroopan parlamentin puhemiehen panosta kertomuksen 

valmistelussa; 

13. katsoo, että todellinen EMU edellyttää oikeusvaltion vahvistamista, kuten SEU-

sopimuksen 2 artiklassa todetaan; katsoo, että oikeusvaltio määritellään 

institutionaaliseksi järjestelmäksi, jossa julkista viranomaista velvoittavat lait ja jossa 

riippumattomat oikeusistuimet takaavat oikeussubjektien tasa-arvon; katsoo, että tämän 

kysymyksen olisi oltava yksi prioriteeteista, johon olisi puututtava muun muassa 

Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisia kehityskulkuja ja 

mukautuksia koskevan mietinnön yhteydessä, ja siihen olisi sisällytettävä 

rikkomusmenettelyt ja kumoamiskanteet komission ja neuvoston päätöksistä; katsoo, 

että Euroopan unionin tuomioistuimen osallistuminen voi olla tae siitä, että sääntöjä 

sovelletaan yhdenmukaisella tavalla riippumatta jäsenvaltion koosta ja suojellaan 

kansalaisten ja heidän järjestöjensä oikeuksia ohjelman piiriin kuuluvissa maissa; 

katsoo, että tuomioistuimen rooli ei aiheuta viiveitä talouden ohjausjärjestelmän 

menettelyihin, sillä näillä menettelyillä ei ole lykkääviä vaikutuksia. 
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