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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et Euroopa Keskpanga (EKP) tunnustamine Euroopa Liidu institutsioonina 
suurendab Euroopa Parlamendi ja eelkõige tema majandus- ja rahandusasjade eest 
vastutava komisjoni vastutust institutsioonina, millele EKP annab oma rahapoliitiliste 
otsuste kohta aru; on arvamusel, et üheaegselt tuleks tugevdada parlamendi panust EKP 
juhatuse liikmete ametisse nimetamisel; on seisukohal, et EKP roll võitluses Euroopa 
Liidu finantshuve ohustavate tegevuste vastu peaks viima tiheda koostööni parlamendi 
komisjonide vahel;

2. võtab teadmiseks, et eurorühma ja tema määravat rolli euroala majanduspoliitika 
juhtimisel on ametlikult tunnustatud; peab sellest tulenevalt oluliseks majandus- ja 
rahanduskomisjoni algatatud vahetustegevuse edendamist; palub komisjonil selgitada, 
millist mõju see areng avaldaks vahendite ja analüüsi osas; arvab ühtlasi, et õigusliku 
aluse loomine majanduspoliitika üldsuuniste kehtestamiseks euroala jaoks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 136 ja liikmesriikide eelarvedistsipliini koordineerimist ja 
järelevalvet tugevdavad meetmed peavad viima selleni, et komisjon kasutab kiiresti seda 
uut alust algatuseks, mis kaasab parlamendi täielikult menetluse määratlemisse ja 
rakendamisse; arvab, et ühiste seisukohtade võimalus ja euroala ühise esindatuse võimalus 
rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides peaks ühtlasi viima selleni, et majandus- ja 
rahandusasjade eest vastutav komisjon osaleks selles esinduses;

3. võtab ühelt poolt teadmiseks komisjoni rolli tugevnemise, kes võib edaspidi esitada oma 
arvamused otseselt riikidele, kes ei täida majanduspoliitika üldsuuniseid või ohustavad 
majandus- ja rahaliidu nõuetekohast toimimist, ja teiselt poolt ülemineku õigusloomega 
seotud tavamenetlusele üksikasjaliku korra kehtestamiseks mitmepoolse 
järelevalvemenetluse kohta, mis peaks tugevdama majanduslikku koordineerimist;

4. väljendab heameelt EÜ asutamislepingu artikli 16 muutmise üle, millest sai Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 14, mis puudutab üldise majandushuvi teenuseid, eelkõige 
selliste teenuste osutamise põhimõtteid ja tingimusi määratleda võimaldavat õiguslikku 
alust, samuti protokolli vastuvõtmise üle üldhuviteenuste kohta; väljendab ühtlasi 
heameelt õigusloomega seotud tavamenetluse kasutuselevõtmise üle, mis võimaldab 
nõukogul ja Euroopa Parlamendil kehtestada selliste teenuste osutamise põhimõtted ja 
tingimused; arvab siiski, et need edusammud ei vähenda vajadust komisjoni raamdirektiivi 
algatuse järele selles valdkonnas;

5. väljendab heameelt riikide parlamentide suurenenud rolli üle seoses subsidiaarsuse 
põhimõtte järelevalvega õigusloomega seotud tavamenetluse raames; võtab endale siiski 
kohustuse (riikide esindajatega konkreetse konsulteerimise puudumisel) kaasata nad iga-
aastaselt oma aruteludesse majanduspoliitika üldsuuniste kohta;

6. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud delegeeritud 
õigusaktid on finantsalaste õigusaktidega kohandatavad; väljendab heameelt, et volituste 
delegeerimine komisjonile on kohaldamisala ja kestuse osas selgemalt määratletud; juhib 
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siiski tähelepanu Lamfalussy protsessi eripäradele, eelkõige seoses teabe ringlemisega 
erinevate institutsioonide vahel ning komisjoni läbipaistvusega õigusloomemeetmete 
väljatöötamisel, ja vajadusele neid eripärasid säilitada;

7. väljendab muret menetluse lisamise pärast EÜ asutamislepingu artiklisse 57, millest sai 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 64, mis käsitleb liikmesriikide ühehäälse 
otsusega piirangute kehtestamist kapitali vaba liikumise suhtes kolmandatesse riikidesse 
või kolmandatest riikidest, kui need piirangud on vastuolus turu liberaliseerimisega; on 
seisukohal, et see uus tingimus võib tegelikult takistada Euroopa algatusi finantsturgude 
valdkonnas, mis võivad Euroopa finantsstabiilsuse kaitsmisel väga oluliseks osutuda.
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