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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. Johdanto-osan J a kappale (uusi)
katsoo, että toimielinten on valmistauduttava mahdolliseen tarpeeseen tarkistaa 
perussopimuksia,

2. Johdanto-osan J b kappale (uusi)
ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa annetaan Euroopan 
parlamentille valtuudet tehdä ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi,

3. 2 a kohta (uusi)
pyytää komissiota harkitsemaan niiden toimien lisäksi, jotka voidaan toteuttaa ja on 
toteutettava nopeasti nykyisten perussopimusten mukaisesti, sellaista toimielinten 
kehittämistä, joka voi osoittautua tarpeelliseksi johdonmukaisen ja tehokkaan talouden 
ohjauksen ja hallinnan täytäntöönpanemiseksi;

4. 3 a kohta (uusi)
pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa kertomaan perussopimusnäkökohdista, jotka liittyvät 
talouden sellaisen ohjauksen ja hallinnan täytäntöönpanoon, joka on välttämätön rahaliiton 
moitteettoman toiminnan ja kestävyyden takaamiseksi, ottaen täysimääräisesti huomioon 
päätökset, jotka tehdään talouden ohjausta ja hallintaa käsittelevän Eurooppa-neuvoston 
työryhmän tulosten perusteella;

– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

Suositus 8 a (uusi): Sellaisen toimielinten kehittämisen harkitseminen, joka on 
tarpeellista johdonmukaisen ja tehokkaan talouden ohjauksen ja hallinnan 
täytäntöönpanemiseksi
Samanaikaisesti sellaisten toimien kanssa, jotka voidaan toteuttaa ja on toteutettava 
mahdollisimman nopeasti nykyisen toimielinrakenteen sisällä, aloitetaan pohdinta tämän 
rakenteen puutteiden tunnistamiseksi ja perussopimusten uudistamiseksi siten, että voidaan 
ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja ja rakenteita, jotka ovat välttämättömiä 
johdonmukaiselle ja tehokkaalle talouden ohjaukselle ja hallinnalle, mikä mahdollistaa 
euroalueen jäsenvaltioiden ja koko EU:n makrotalouksien todellisen lähentymisen.

Suositus 8 b (uusi): Johdonmukaisen ja tehokkaan talouden ohjauksen ja hallinnan 
edellyttämän uuden parlamenttien välisen käytännön harkitseminen
On varmistettava työskentelyn parempi koordinointi Euroopan parlamentin, jonka 
budjettivalta on lisääntynyt, ja kansallisten parlamenttien välillä.
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