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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Slovakiassa 
1 päivänä tammikuuta 2009
(KOM(2008) 249 – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008) 249),

– ottaa huomioon komission kertomuksen Slovakian lähentymiskehityksen 
arvioinnista 2008 (KOM(2008) 248) sekä Euroopan keskuspankin (EKP) 
toukokuussa 2008 antaman lähentymisraportin,

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston päätökseksi liiallisen alijäämän olemassaolosta 
Slovakiassa tehdyn päätöksen 2005/182/EY kumoamisesta (SEK(2008) 572),

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen 
laajentumisesta1,

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman parlamentin 
kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä2,

– ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2003 tekemän päätöksen 2003/223/EY 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta3, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman EKP:n suosituksesta 
neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 
artiklan muuttamisesta4,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0000/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. kannattaa euron käyttöönottamista Slovakiassa 1. tammikuuta 2009;

                                               
1 EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007) 276.
3 EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.
4 EYVL C 61 E, 10.3.2004, s. 374.
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3. panee merkille, että EKP:n lähentymisraportissa nimetään inflaatiokriteerin kestävyyttä 
koskevia riskejä ja vaaditaan tarvittavien toimien toteuttamista inflaation välttämiseksi;

4. on huolissaan komission ja EKP:n lähentymisraporttien välisistä inflaatiokehityksen 
kestävyyttä koskevista eroista;

5. toistaa voimakkaan mielipiteensä siitä, että neuvoston ja komission kantana olisi oltava, 
että kaikki jäsenvaltiota koskevat alijäämämenettelyt on saatettu päätökseen siinä 
vaiheessa, kun Maastrichtin kriteerien täyttymistä arvioidaan, kuten on esitetty EY:n 
perustamissopimuksen 121 artiklassa tarkoitettuja lähentymisperusteita koskevan 
pöytäkirjan N:o 21 2 artiklassa; on pahoillaan, että komissio ei ole taaskaan noudattanut 
perustamissopimusta asianmukaisesti;

6. kehottaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle lupa arvioida Maastrichtin kriteerien 
noudattamista tarkkojen, ajankohtaisten, luotettavien ja korkealaatuisten tietojen pohjalta;

7. kehottaa EKP:tä selkeyttämään kaikkia niitä EKP:n neuvoston äänestystapoja koskevia 
tietoja, jotka ovat voimassa siitä päivästä alkaen, jona EKP:n neuvoston jäsenten 
lukumäärä ylittää 15; 

8. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

9. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

10. kehottaa puhemiestään välittämään tämän lausunnon neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
keskuspankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Slovakia esitti 4. huhtikuuta 2008 pyynnön euron käyttöönottamiseksi 1. tammikuuta 2009 
tarvittavien edellytysten täyttymisen arvioimisesta EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Komission ja EKP:n antamien kertomusten sisällöstä määrätään EY:n 
perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa ja sopimuksen liitteenä olevassa 
lähentymisperusteita koskevassa pöytäkirjassa. Slovakia on tällä hetkellä jäsenvaltio, jota 
koskee poikkeus, eikä se kuulu euroalueeseen.

EY:n perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti Ecofin-neuvosto Euroopan 
parlamenttia kuultuaan ja keskusteltuaan asiasta kokoonpanossa, jonka muodostavat valtion-
tai hallitusten päämiehet, päättää komission ja EKP:n kertomusten perusteella 
määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, mitkä niistä jäsenvaltioista, joita koskee 
poikkeus, täyttävät vaadittavat edellytykset 121 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden perusteella ja kumoaa poikkeukset noiden jäsenvaltioiden osalta. 
Komissio ehdotti 7. toukokuuta 2008, että Slovakia otetaan euroalueen jäseneksi 
vuonna 2009.

Euroopan parlamentin on tutkittava lähentymiskertomus ja annettava siitä lausunto. 
Yksittäisiä kysymyksiä koskevista huomattavista varauksista huolimatta esittelijä suosittaa 
poikkeuksen kumoamista 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Seuraavassa tarkastellaan EY:n perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
lähentymisperusteita, yksittäisten perusteiden noudattamista ja erityisesti sitä, onko kestävää 
lähentymistä tapahtunut:

1. Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus perustamissopimuksen 108 ja 109 artiklan 
sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön kanssa 

Vuonna 2006 annetussa lähentymisraportissa korostettujen ristiriitojen poistamiseksi 
Slovakian keskuspankkia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu. EKP:n ja komission 
tekemässä oikeudellisessa arviossa todettiin, että tehtyjen muutosten ansiosta säännökset 
ovat täysin EY:n perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön mukaisia. Peruste 
toteutuu.

2. Hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen

Slovakian keskimääräinen inflaatioaste viitekaudella (huhtikuu 2007–maaliskuu 2008) on 
2,2 prosenttia, joten Slovakia alittaa selkeästi alle 3,2 prosentin viitearvon. Peruste 
toteutuu täysin. Alhaisen inflaatioasteen säilyttämiseen Slovakiassa liittyy joitakin 
epäilyjä: Ensinnäkin tietyt alhaiseen inflaatioasteeseen tähän asti johtaneet tekijät saattavat 
osoittautua luonteeltaan tilapäisiksi. Inflaatio nousi 3,6 prosenttiin jo maaliskuussa 2008. 
Toiseksi Slovakian korunan nimellisen valuuttakurssin vahvistumisella on ollut inflaatiota 
hidastava vaikutus, joka päättyy euron käyttöönoton myötä. Kolmanneksi Slovakian 
suhteellisen alhainen hintataso (58 prosenttia EU:n keskiarvosta vuonna 2006) saattaa 
merkitä hintojen nousua pitkällä aikavälillä. Näin ollen esittelijän mielestä on olennaisen 
tärkeää, että hyväksytyt poliittiset sitoumukset, kuten työnantajajärjestöjen ja 
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ammattiyhdistysten julkilausuma säilyttää palkkakehitys samassa tahdissa tuottavuuden 
kasvun kanssa ja hallituksen sitoumus saavuttaa tasapainoinen yleinen talousarvio 
vuoteen 2011 mennessä, toteutetaan.

3. Julkisen talouden kestävä rahoitusasema

Slovakian budjettivajetta on alennettu viime vuosina ja vuonna 2007 se oli 2,2 prosenttia 
suhteessa BKT:hen (ennuste vuodelle 2008 on 2,0 prosenttia), mikä on selkeästi alle 
3 prosentin viitearvon. On kuitenkin olemassa epäilyjä, onko Slovakian alhainen 
budjettivaje kestävä, erityisesti koska viime vuosien nopean kasvun perusteella olisi voitu 
noudattaa tiukempaa finanssipolitiikkaa ja odottaa hitaampaa kasvunopeutta jatkossa. 
Vuoden 2009 ennuste 2,3 prosenttia on jo merkittävästi enemmän kuin kansallinen tavoite 
1,7 prosentista suhteessa BKT:hen. Lisäksi rakenteellisen alijäämän odotetaan kasvavan 
vuosina 2007–2008, mikä ei ole yhdenmukaista vakaus- ja kasvusopimuksen kanssa. 

Julkinen velka prosenttiosuutena BKT:sta on alentunut vuodesta 2000, lähinnä 
yksityistämisestä saatujen tulojen ansioista, ja oli 29,4 prosenttia vuonna 2007 eli selkeästi 
alle 60 prosentin viitearvon.

Neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa on tällä hetkellä 
voimassa. Lähentymisperusteista annetun pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti on tärkeää, 
ettei jäsenvaltiota "tarkasteluajankohtana" koske perustamissopimuksen 104 c artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Peruste täyttyy vain, mikäli neuvosto päättää kumota liiallisia alijäämiä 
Slovakiassa koskevan menettelyn, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä ja 
tarkasteluajankohtana peruste ei täyttynyt.

Euroopan parlamentti kehotti 18. kesäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa 
parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä 
komissiota ja neuvostoa hyväksymään kannaksi, että kaikki jäsenvaltion liiallisia 
alijäämiä koskevat menettelyt on saatettu päätökseen siinä vaiheessa, kun Maastrichtin 
kriteerien täyttymistä arvioidaan. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn päätökseen 
saattaminen on jäsenvaltioille merkittävä tilaisuus osoittaa, että ne kykenevät ja haluavat 
noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta, joka sinänsä on olennainen osa Talous- ja rahaliiton 
hallinnointia. Siksi ei pitäisi suhtautua kevyesti siihen, että liiallisia alijäämiä koskevaa 
menettelyä ei taaskaan ole saatettu päätökseen ennen ehdotuksen tekemistä jäsenvaltiota 
koskevan poikkeuksen kumoamisesta. 

4. Valuuttakurssijärjestelmässä (ERM II) määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien 
noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan

Slovakia on ollut ERM II:n jäsen 28. marraskuuta 2005 lähtien. Slovakian koruna on siitä 
lähtien vahvistunut euroon nähden Vahvistumisen vuoksi Slovakian korunan ERM II -
keskuskurssi revalvoitiin 8,5 prosentilla 19. maaliskuuta 2007 alkaen. Revalvoinnista 
lähtien Slovakian koruna on vahvistunut edelleen ja sen eurokurssi on pysynyt 
vaihteluvälillä ja selkeästi nykyisen keskuskurssin yläpuolella. Koska korunaa ei ole 
kuitenkaan devalvoitu viimeisten kahden vuoden aikana, peruste toteutuu.
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5. Lähentymisen kestävyys, joka ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa

Keskimääräinen pitkä korko oli 12 viime kuukauden aikana 4,5 prosenttia eli selvästi alle 
6,5 prosentin viitearvon. Peruste toteutuu.

6. Taloudellinen yhdentyminen ja lähentyminen

EY:n perustamissopimuksen 121 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti on 
tarkasteltava myös muita taloudellisen yhdentymisen ja lähentymisen kannalta tärkeitä 
tekijöitä, kuten rahoitus- ja tuotemarkkinoiden yhdentymistä sekä vaihtotaseen 
kehittymistä.

Slovakian talous on tiiviisti sidoksissa EU:hun, maan kauppa ja suorat ulkomaiset 
sijoitukset muiden jäsenvaltioiden kanssa ovat huomattavia ja rahoitusala pitkälti 
yhdentynyt EU:n talouteen. Vaihtotase (eli maksutaseen vaihto- ja pääomataseen kehitys) 
on heilahdellut melkoisesti viime vuosina, vaikka alijäämän olisi voinut rahoittaa 
huomattavilla suorilla ulkomaisilla investoinneilla. Vuonna 2006 bruttokansantuote 
asukasta kohti ostovoimassa mitattuna oli Slovakiassa 63,7 prosenttia unioniin kuuluvien 
27 maan keskiarvosta. Peruste toteutuu.

7. EKP:n neuvostossa sovellettavat äänestysmenettelyt

EKP:n perussäännön 10.2 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston äänestysmenettelyt 
muuttuvat, kun euroalueen kansallisia keskuspankkeja edustavien neuvoston jäsenten 
lukumäärä ylittää 15, mikä tapahtuu Slovakian liittyessä euroalueeseen. 

Neuvosto hyväksyi vuonna 2003 EKP:n suosituksen pohjalta uusia äänestysmenettelyjä 
koskevan päätöksen, jossa määrätään lukumäärän muutoksesta ja jonka tarkoituksena on 
ylläpitää EKP:n neuvoston mahdollisuuksia tehokkaaseen ja joutuisaan päätöksentekoon 
laajentuneella euroalueella. Päätöksessä esitellään vuorottelujärjestelmä, jossa jäsenvaltiot 
jaetaan kolmeen ryhmään jäsenvaltioiden BKT:n markkinahinnoin ja rahalaitostoiminnan 
mukaisesti määritetyn koon perusteella. Päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti 
kuitenkin hylkäsi EKP:n suosituksen ja vahvisti nykyisen järjestelyn, jonka mukaan 
kaikilla euroalueen kansallisia keskuspankkeja edustavilla EKP:n jäsenillä on 
rajoittamaton äänestysoikeus, tai vaihtoehtoisesti otetaan käyttöön järjestelmä, jossa 
operatiiviset päätökset, kuten päätökset korkokannoista, tekee yhdeksänjäseniseksi 
laajennettu EKP:n johtokunta. Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttäisi kuitenkin EY:n 
perustamissopimuksen muuttamista.

Vaikka EKP:n neuvosto voi tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä päätöksen 
vuorottelunjärjestelmän lykkäämisestä siihen päivään, jona kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajien lukumäärä ylittää 18, esittelijä katsoo, että vuorottelujärjestelmää koskevat 
menettelyt eli äänestysoikeuden vuorottelujärjestys ja kesto pitäisi määrittää 
mahdollisimman pian euroalueen laajentumisvalmiuden varmistamiseksi.

8. Euroopan parlamentin kuuleminen 
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Koska lähentymisperusteiden puolueeton tutkinta euron käyttöönottamista Sloveniassa, 
Kyproksessa ja Maltassa koskevien EY:n perustamissopimuksen edellytysten mukaisesti 
on ollut vaikeaa, Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman parlamentin 
kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä. Komissio pyrki 
antamaan Euroopan parlamentille enemmän aikaa arvion laatimiseen hyväksymällä 
vuoden 2008 lähentymisraportin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Eurostat on 
julkaissut alijäämää ja velkaa koskevat tiedot, jotka Eurostat on niin ikään luvannut 
julkaista ennen säädetyn määräajan päättymistä. Euroopan parlamentti pitää ponnistuksia 
suuressa arvossa, mutta sen arvion laatimiseen varattu aika on silti rajallinen.
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