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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
mietintöön, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan vakausmekanismin (EVM) 
sisällyttämisestä EU:n oikeudelliseen kehykseen; muistuttaa, että tällaiseen 
sisällyttämiseen on liityttävä asianmukainen demokraattinen vastuuvelvollisuus; katsoo, 
että vain tällainen sisällyttäminen varmistaisi hallinnoimisen yhteisömenetelmän 
mukaisesti, mahdollistaisi finanssipoliittisten sääntöjen ja velvoitteiden 
johdonmukaisuuden, helpottaisi talous- ja finanssipolitiikan koordinointia sekä lisäisi 
demokraattista legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamentin kautta; 
palauttaa mieliin, että EVM:n seuraajan toimivaltuudet eivät saisi millään tavoin korvata 
tavanomaista makrotalous- ja finanssivalvontaa, josta määrätään EU:n varainhoitoa 
koskevissa säännöksissä ja asetuksissa, eikä se saisi olla päällekkäistä sen kanssa, sillä 
valvonnan on säilyttävä komission yksinomaisessa toimivallassa EVM:n seuraajan 
autonomista asemaa kunnioittaen;

2. toteaa, että EVM:n seuraajan tehtävät kuuluvat talouspolitiikan alaan ja että nimen 
Euroopan valuuttarahasto (EVR) käyttäminen voisi olla tässä suhteessa harhaanjohtavaa; 
toteaa lisäksi, että EVM:n seuraaja suorittaa tehtäviä, jotka menevät pelkkää 
korvaustoimintoa (paybox) pidemmälle; toteaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) 
ehdotti lausunnossaan, että EVM:n seuraaja säilyttäisi nimen Euroopan vakausmekanismi 
(EVM); toteaa, että Euroopan vakausrahaston englanninkielinen lyhenne ESF aiheuttaa 
riskin, että tuleva Euroopan vakausrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto menevät sekaisin; 
vaatii edellä esitetyn perusteella, että Euroopan vakausmekanismin seuraajan nimen 
valintaa on arvioitava asianmukaisesti ja perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä;

3. palauttaa mieliin, että unionin rahapolitiikka kuuluu edelleen EKP:n yksinomaiseen 
toimivaltaan;

4. katsoo, että kun otetaan huomioon EU:n ja euroalueen koko institutionaalinen rakenne, 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) järjestelmää ei pitäisi saattaa kokonaisuudessaan 
osaksi EU:n oikeudellista kehystä;

5. palauttaa mieliin, että komission ehdotuksessa säädetään EVM:n seuraajan 
perustamisesta EU:n elimeksi ja sen vastuuvelvollisuudesta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle sekä Euroopan unionin tuomioistuimen siihen kohdistamasta oikeudellisesta 
valvonnasta; panee merkille ehdotetut säännökset EVM:n seuraajan 
vastuuvelvollisuudesta;

6. katsoo, että tulevan EVM:n seuraajan asianmukaisessa vastuuvelvollisuutta koskevassa 
kehyksessä olisi viitattava talouden ohjaukseen kokonaisuudessaan; palauttaa mieleen 
nykyisen parlamentin esittämän pyynnön, joka koskee toimielinten välisiä järjestelyjä 
tällä alalla;

7. katsoo, että Euroopan parlamentin ja EVM:n seuraajan välillä sovitut väliaikaiset 
järjestelyt antaisivat viestin, jolla lisättäisiin jälkimmäisen itsenäisyyttä, koska 
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Euroopan parlamentin vahva kanta on, että se olisi komission ehdotuksen mukaisesti 
sisällytettävä perussopimukseen ja unionin oikeusjärjestykseen;

8. pyytää, että Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja asianmukaisella tavalla 
päätöksistä, jotka EVM:n seuraaja on tehnyt ja jotka neuvosto on hyväksynyt; kehottaa 
EVM:n seuraajan tulevaa toimitusjohtajaa käymään avointa ja säännöllistä 
vuoropuhelua Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa;

9. korostaa, että täydellinen, tarkka ja oikea-aikainen tiedottaminen on asianmukaisen 
vastuuvelvollisuuden edellytys; painottaa sen vuoksi, että tulevassa toimielinten 
välisessä sopimuksessa on määrättävä mahdollisimman korkeasta avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden tasosta EVM:n seuraajan ja Euroopan parlamentin välillä EVM:n 
seuraajan päätösten, niiden perustelujen, EVM:n seuraajan asiakirjojen saatavuuden ja 
EVM:n seuraajassa käytyjen keskustelujen pöytäkirjojen osalta;

10. korostaa, että tulevan EVM:n seuraajan hallintoneuvostolla on oltava demokraattinen 
vastuuvelvollisuus; pitää valitettavana, että toimielimien osallistumista ei ole sisällytetty 
jäsenten valintamenettelyä koskevaan ehdotukseen, ja kehottaa sisällyttämään Euroopan 
parlamentin ja Eurooppa-neuvoston jäsenten nimittämistä koskevaan päätöksentekoon;

11. pyytää, että tilintarkastustuomioistuimelle annetaan selkeä ja virallinen rooli EVM:n 
seuraajan vastuuvapausmenettelyssä ja että Euroopan parlamentti tarkastelee asiaan 
liittyviä kertomuksia;

12. kehottaa varmistamaan sukupuolten tasa-arvon EVM:n seuraajan hallintoelimissä sekä 
ehdokasluettelossa toimitusjohtajan tehtäviin;

13. osoittaa ymmärrystä sille, että jäsenvaltioiden on saatava osallistua 
päätöksentekomenettelyihin, jotka vaikuttavat verovaroihin; korostaa kuitenkin, että 
EVM:n seuraaja on kriisinhallintaväline ja että sen pitäisi siksi voida toimia nopeasti; 
kehottaa löytämään oikean tasapainon yhtäältä EVM:n seuraajan demokraattisen 
valvonnan varmistamisen ja sen osallistuviin jäsenvaltioihin suuntautuvan 
vastuuvelvollisuuden ja toisaalta vaadittavien toimien nopean toteuttamistarpeen välillä; 
panee merkille kansallisten parlamenttien talousarviovaltuudet ja säännökset, joilla 
varmistetaan EVM:n seuraajan avoimuus ja sen vastuuvelvollisuus EVM:n jäsenten ja 
muiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille; 

14. kehottaa käynnistämään lyhyellä aikavälillä uskottavan EVM:n uudistuksen 
tarkistamalla EVM:ia koskevaa sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
pidemmälle menevää kehitystä tulevaisuudessa; toteaa, että tässä uudistuksessa olisi 
keskityttävä vahvistamaan talous- ja rahaliittoa ja parantamaan päätöksentekoprosessia 
erityisesti kiireellisissä tilanteissa;

15. panee merkille, että sekä EVM:n sisällyttäminen että EVM:n seuraajan perustaminen 
muuttavat EU:n toimielinrakennetta; kehottaa siksi sisällyttämään asian 
perussopimusten mahdollista tulevaa tarkistamista koskevaan laajempaan keskusteluun.
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