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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 EU-ohjausjakso vahvistaa taloudellista koordinointia jäsenvaltioiden välillä 
yhteisömenetelmän puitteissa ja takaa näin paremman talouden ohjausjärjestelmän, mikä 
tuo lisäarvoa Euroopalle;

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU-ohjausjakso on vakiinnutettu asetuksella 
(EU) N:o 1175/2011, jolla muutetaan julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä 
talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annettua asetusta 
(EY) N:o 1466/97;

3. on kuitenkin sitä mieltä, että EU-ohjausjakson legitimiteettiä, avoimuutta ja tehokkuutta 
olisi parannettava;

4. pitää olennaisen tärkeänä, että ohjausjakson legitimiteettiä lisätään ja jäljellä olevat 
oikeudelliset epäselvyydet selvitetään, sillä muuten ne voivat synnyttää tulevaisuudessa 
toimielinten välisiä konflikteja, kuten toimivallan ja vastuun päällekkäisyyttä, sekä EU:n 
toimielinrakenteen selkeyden puutetta ja monimutkaisuuden lisääntymistä; 

5. pitää valitettavana, että parlamentaarisella valvonnalla on prosessissa vain pieni rooli, ja 
painottaa, että EU-ohjausjakso ei saa millään tavalla vaarantaa Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien oikeuksia;

6. toteaa huolestuneena, että Euroopan parlamentti on jatkuvasti jätetty kriisin johdosta 
tehtyjen tärkeimpien taloudellisten päätösten ulkopuolelle, ja katsoo, että se on otettava 
mukaan päätöksentekoon, jotta voidaan lisätä kaikkiin kansalaisiin vaikuttavien päätösten 
legitimiteettiä;

7. katsoo, että Euroopan parlamentti on asianmukainen paikka kansallisten parlamenttien ja 
EU:n toimielinten välillä toteutettavalle taloudelliselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle;

8. toistaa, että asetukseen (EY) N:o 1466/97 sisällytetyt säännökset taloudellisesta 
vuoropuhelusta ja koordinointimekanismista olisi saatettava täysimääräisesti voimaan ja 
että EU-ohjausjakson olisi kaikissa vaiheissa oltava täyden demokraattisen valvonnan 
alaisena;

9. katsoo, että taloudellista vuoropuhelua olisi laajennettava EKP:n kanssa käytävän, 
rahapolitiikkaa koskevan vuoropuhelun mallin mukaan siten, että siihen sisällytetään 
säännölliset keskustelut Euroopan parlamentin ja komission sekä Ecofinin puheenjohtajan 
välillä vuotuisen kasvuselvityksen ja maakohtaisten suositusten laatimisesta ja 
seurannasta;

10. muistuttaa, että demokraattisen legitimiteetin varmistamiseksi avoimuuden ja tietojen 
saatavuuden olisi oltava avainasemassa ja että EU-ohjausjaksoa ja taloudellista 
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vuoropuhelua olisi pidettävä osana EU:n toimielinrakennetta ja niillä olisi edistettävä 
yhteisömenetelmää, jossa unionin toimielimet ovat mukana kaikissa vaiheissa;

11. muistuttaa Herman Van Rompuyn raportista, joka esitettiin neuvoston kokouksessa 28. ja 
29. kesäkuuta 2012 otsikolla "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa" ja jossa vaadittiin 
helpommin täytäntöönpantavia puitteita toimintatapojen koordinoimiseksi EU-
ohjausjakson yhteydessä;

12. katsoo, että pöytäkirjassa nro 1 olevan 9 artiklan nojalla Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien välinen tiivis yhteistyö on olennaisen tärkeää välttämättömän 
demokraattisen legitimiteetin ja kansallisen omistajuuden vahvistamisessa 
ohjausjaksoprosessissa; vaatii, että unionin ja jäsenvaltioiden tasojen välistä vuoropuhelua 
vahvistetaan kunnioittaen niiden välistä työnjakoa;

13. katsoo, että parlamenttien välisen yhteistyön varmistamisen lisäksi on myös pyrittävä 
entistä enemmän kommunikoimaan laajemmin kansalaisten kanssa ja ottamaan heidät 
aktiivisesti mukaan prosessiin;

14. katsoo, että legitimiteettiä koskevien huolenaiheiden vähentämiseksi kansallisilla 
parlamenteilla olisi oltava aktiivisempi rooli prosessissa, ja ehdottaa, että jäsenvaltiot 
mukauttavat sisäiset menettelynsä niin, että kansalliset parlamentit voivat osallistua 
keskusteluihin omien maidensa finanssiasioita koskevista uudistussuunnitelmista ennen 
niiden asettamista EU:n käsittelyyn;

15. vaatii Euroopan parlamentin tiiviimpää mukanaoloa prosessissa ja sen aktiivista 
osallistumista siihen, ja katsoo, että SEUT:n 121 artiklan 5 kohdan perusteella komission 
ja neuvoston olisi oltava parlamentille tilivelvollisia hyväksytyistä maakohtaisista 
suosituksista;

16. kehottaa komissiota toimittamaan asianmukaiset perustelut toimintatapoja koskevista 
suosituksistaan sekä erittelemään ja asettamaan arvojärjestykseen toimet eri maissa, jotta 
neuvostoa voidaan ohjata kiinnittämään huomionsa tiettyihin maihin;

17. katsoo, että komission suositusten perustana olevan vuotuisen kasvuselvityksen 
uskottavuuden sekä EU-ohjausjakson avoimuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että 
neuvosto edelleen perustelee komission suosituksiin mahdollisesti tekemänsä poikkeukset;

18. muistuttaa, että talouspolitiikan EU-ohjausjakson olisi perustuttava SEUT:n 5 artiklaan ja 
että ohjausjakson määrittämissä painopisteissä olisi täysimääräisesti noudatettava SEU:n 
3 artiklan 3 kohdassa määrättyjä tavoitteita ja edellytyksiä samoin kuin muita 
perussopimusten määräyksiä, erityisesti SEUT:n 121 artiklaa (talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat), 126 artiklaa (liialliset julkistalouden alijäämät) ja 148 artiklaa 
(työllisyyspolitiikka);

19. muistuttaa, että Euroopan parlamentti on tunnustettava asianmukaiseksi eurooppalaiseksi 
demokraattiseksi foorumiksi, joka tekee yleisarvion EU-ohjausjakson päättyessä; katsoo, 
että merkkinä tästä tunnustamisesta prosessissa mukana olevien EU:n toimielinten ja 
talousalan elinten edustajien olisi pyydettäessä toimitettava Euroopan parlamentin 
jäsenille tietoja;
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20. katsoo, että Euroopan parlamentin olisi mukautettava organisaatiorakennettaan äskettäin 
käyttöönotetun EU-ohjausjakson mukaan esimerkiksi luomalla tilapäinen/väliaikainen 
valiokunta tai työ- tai ohjausryhmä EU-ohjausjakson vuosittaista seurantaa varten.
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