
PA\921159FI.doc PE501.915v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

2012/2256(INI)

14.12.2012

LAUSUNTOLUONNOS
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2013
(2012/2256(INI))

Valmistelija: Paulo Rangel



PE501.915v01-00 2/5 PA\921159FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\921159FI.doc 3/5 PE501.915v01-00

FI

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous-
ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että vuotuinen kasvuselvitys, sellaisena kuin kevään Eurooppa-neuvosto on 
sen vahvistanut, on perustavanlaatuinen asiakirja, joka auttaa laatimaan jäsenvaltioiden 
kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- ja lähentymisohjelmia, joiden perusteella komissio 
laatii maakohtaisia suosituksia;

2. kehottaa komissiota antamaan tyhjentävän selvityksen syistä, joiden vuoksi kunakin 
vuonna vuotuiseen kasvuselvitykseen on otettu mukaan tietyt painopistealueet, ja 
sisällyttämään asiakirjaan arvioinnin mahdollisista heijastevaikutuksista eri politiikan 
aloilla ja eri maissa;

3. korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson käynnistävällä vuotuisella kasvuselvityksellä 
on merkittävä rooli ohjausjaksolla ja että näin ollen siitä on saatava aikaan laaja konsensus 
eri toimielinten välillä;

4. muistuttaa, että vuotuisen kasvuselvityksen tärkeyden vuoksi komission olisi kuultava 
parlamenttia ennen sen hyväksymistä; katsoo, että parlamentin olisi kutsuttava komissio 
keskustelemaan yleisistä ennakko-ohjeista prosessin aikaisemmassa vaiheessa ennen kuin 
vuotuinen kasvuselvitys saatetaan valmiiksi ja julkaistaan; 

5. toteaa, että talouspoliittisen vuoropuhelun tarkoituksena olisi oltava prosessin 
demokraattisen legitimiteetin vahvistaminen siten, että vuotuisen kasvuselvityksen ja 
maakohtaisten suositusten laadintaan ja seurantaan kohdistetaan asianmukaista 
parlamentaarista valvontaa; katsoo, että talouspoliittista vuoropuhelua olisi käytettävä 
eurooppalaisen ohjausjakson tärkeimpinä hetkinä, eli jakson alussa ennen vuotuisen 
kasvuselvityksen julkaisemista sekä pian sen julkaisemisen jälkeen, ennen kuin neuvosto 
hyväksyy maakohtaiset suositukset sekä prosessin lopulla sen jälkeen, kun 
Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt maakohtaiset suositukset; 

6. katsoo, että pian vuotuisen kasvuselvityksen julkaisemisen jälkeen parlamentti voisi 
täysistunnossa järjestettävässä äänestyksessä ilmaista, hyväksyykö vai hylkääkö se 
politiikan painopistealueet ja tavoitteet;

7. katsoo, että parlamentin roolin ja aseman vahvistamiseksi asialistan laadinnassa olisi 
harkittava sellaista mahdollisuutta, että parlamentti laatisi monivuotisia politiikan 
painopistealueita käsittelevän asiakirjan kunkin viisi vuotta kestävän vaalikauden alussa;

8. toistaa, että parlamentin on voitava osallistua täysipainoisesti talouspolitiikan 
koordinointiin ja päätöksiin, joilla pyritään edistämään aidon talous- ja rahaliiton luomista 
sekä edistämään toimia, jotka ovat välttämättömiä edettäessä kohti täyttä pankki-, talous-, 
finanssi- ja poliittista unionia, jotta kaikkiin kansalaisiin vaikuttavien päätösten 
legitimiteettiä voidaan parantaa; 
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9. muistuttaa, ettei eurooppalainen ohjausjakso saa millään tavoin vaarantaa Euroopan 
parlamentin tai kansallisten parlamenttien oikeuksia;

10. katsoo, että avoimuutta ja 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; 

11. katsoo, että pöytäkirjassa nro 1 olevan 9 artiklan nojalla Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien välinen tiivis yhteistyö on olennaisen tärkeää 
ohjausjaksoprosessissa tarvittavan demokraattisen legitimiteetin ja kansallisen 
omavastuullisuuden vahvistamisessa; 

12. pitää Euroopan parlamentin ja kansallisten edustajien välillä tähän mennessä käytyä 
vuoropuhelua erittäin myönteisenä, ja pitää tervetulleena eurooppalaista ohjausjaksoa 
käsittelevän parlamenttien välisen viikon järjestämistä tammikuun 2013 lopulla;

13. katsoo, että Euroopan parlamentti on asianmukainen paikka kansallisten parlamenttien ja 
EU:n toimielinten välillä toteutettavalle vuoropuhelulle ja yhteistyölle; on kuitenkin sitä 
mieltä, että myös komission ja neuvoston olisi oltava läsnä kyseisissä parlamenttien 
välisissä kokouksissa; 

14. korostaa, että parlamenttien välisen yhteistyön varmistamisen lisäksi on myös tarpeen 
ponnistella kansalaisille tiedottamiseksi ja heidän osallistamisekseen aktiivisesti 
prosessiin, jotta sen legitimiteettiä voidaan parantaa ja sen kansallista omavastuullisuutta 
vahvistaa;

15. toistaa, että vuotuisen kasvuselvityksen ja koko ohjausjaksoprosessin uskottavuuden 
säilyttämiseksi neuvoston on ilmoitettava perustelut, jos se kieltäytyy noudattamasta 
vuotuiseen kasvuselvitykseen perustuvia komission suosituksia; pitää myönteisenä 
talouspolitiikan ohjauspaketissa käyttöön otettua, maakohtaisiin suosituksiin liittyvää 
"noudata tai selitä" -periaatetta, jonka mukaan neuvosto on julkisesti vastuussa kaikista 
komission ehdotuksiin tekemistään muutoksista, ja katsoo, että tätä periaatetta on 
vahvistettava käytännössä; 

16. muistuttaa, että 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;

17. kehottaa tekemään parlamentin, komission ja neuvoston toimielinten välisen sopimuksen 
demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden parantamiseksi koko eurooppalaisessa 
ohjausjaksoprosessissa;
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18. kehottaa puhemiestä esittelemään kevään Eurooppa-neuvostossa Euroopan parlamentin 
tarkistamat vuotuiset kasvun suuntaviivat, ja katsoo, että parlamentin olisi oltava 
edustettuna kevään Eurooppa-neuvostossa ja osallistuttava neuvoston päätelmien 
laatimiseen.


