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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. 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 asianomaiset tekniset yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa 
vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan 6 kohdan,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston erityistyöryhmän EU:n talouden ohjauksen ja 
hallinnan vahvistamisesta laatiman loppuraportin "Strengthening Economic Governance 
in the EU",

– ottaa huomioon ehdotuksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 136 artiklan muuttamisesta, sellaisena kuin se 
on toimitettu Eurooppa-neuvostolle 16. joulukuuta 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011)

– ottaa huomioon työjärjestyksen 74 b artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka rahayksikkö on euro",

B. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan nojalla "unionilla on 
yksinomainen toimivalta" niiden jäsenvaltioiden rahapolitiikan osalta, joiden 
rahayksikkö on euro,

C. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa todetaan, että 
"jäsenvaltiot sovittavat yhteen talouspolitiikkansa unionin puitteissa" ja jäsenvaltioihin, 
joiden rahayksikkö on euro, sovelletaan erityismääräyksiä,

D. katsoo, että jos luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi hyväksytään, se saattaa johtaa 
täysin unionin toimivallan ulkopuolella olevan mekanismin luomiseen ilman, että 
unionin toimielimille on osoitettu siinä mitään asemaa,

E. katsoo, että unionin toimielinten tuleva osallistuminen mekanismiin olisi taattava ja että 
takuujärjestelmään olisi yhdistettävä mahdollisuus käyttää EU:n talousarviota, 

F. katsoo, että kaikki mahdollisuudet olisi selvitettävä, jotta mekanismi saadaan täysin 
unionin toimielinjärjestelmän piiriin ja jotta voidaan säätää niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö ei ole euro, osallistumisesta järjestelmään; katsoo, että sen osalta 
voidaan soveltaa myös tiiviimpää yhteistyötä koskevaa SEU-sopimuksen 20 artiklaa,
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G. katsoo, että komission olisi asianmukaisinta laatia vakausmekanismia koskevat 
määräykset,

H. katsoo, että vakausmekanismia olisi täydennettävä vahvistamalla vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää ja korjaavaa osiota ja toteuttamalla pitkän ja 
keskipitkän aikavälin kilpailukykyyn ja jäsenvaltioiden väliseen makrotalouden 
epätasapainoon liittyviä toimenpiteitä,

I. katsoo, että unionin olisi selvitettävä mahdollisuuksia käyttää euro-
obligaatiojärjestelmää vakausmekanismin täydennyksenä,

J. katsoo, että komission olisi esitettävä tarvittavia lainsäädäntöehdotuksia tehostaakseen 
jäsenvaltioiden toimintalinjojen koordinointia ja täydentääkseen EU:n talouden ohjausta 
ja hallintaa,

K. toteaa, että edellä mainitut periaatteet toteutetaan tarkistamalla luonnosta 
Eurooppa-neuvoston päätökseksi talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnossa 
esitetyn ehdotuksen mukaisesti,

L. katsoo, että poliittisten realiteettien takia parlamentin on tutkittava vaihtoehtoja järkevän 
etenemistavan löytämiseksi,

M. ottaa huomioon, että Euroopan yhdentymisen historiassa hallitustenväliset välineet ovat 
toimineet suuntaa näyttävinä ratkaisuina, jotka ovat valmistaneet maaperää nykyiselle 
täysimääräiselle yhdentymiselle; katsoo siksi, että kyseisten välineiden tavoitteena oli 
myöhempi yhdentyminen,

N. ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan nojalla Eurooppa-neuvosto 
voi parlamenttia kuultuaan tehdä päätöksen SEUT-sopimuksen määräysten 
muuttamisesta kokonaan tai osittain,

O. ottaa huomioon, että unionin toimivallan lisääminen tai vähentäminen edellyttäisi 
tavanomaista tarkistusmenettelyä,

P. ottaa huomioon, että kaikki muu SEUT-sopimuksen tarkistaminen olisi tehtävä 
tavanomaisen menettelyn mukaisesti ja että siinä olisi varmistettava yhteisömenetelmän 
täysimääräinen noudattaminen,

Q. ottaa huomioon, että ehdotettu päätös voi tulla voimaan vasta, kun jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet sen valtiosääntönsä edellyttämällä tavalla,

1. korostaa, että rahapolitiikka on yhteisön politiikkaa ja että se on ollut sitä Maastrichtin 
sopimuksesta alkaen;

2. korostaa euron merkitystä EU:n poliittiselle ja taloudelliselle yhdentymiselle ja kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita toimimaan vastuullisesti ja solidaarisesti;

3. korostaa, että EU:n vakausmekanismi on olennainen osa yleistä toimenpidepakettia, 
jonka tarkoituksena on määrittää uudet puitteet, parantaa jäsenvaltioiden talousarvion 
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kurinalaisuutta sekä talous- ja rahoituspolitiikan yhteensovittamista ja siten korjata 
taloudellista ja sosiaalista epätasapainoa ja parantaa kilpailukykyä;

4. panee merkille, että neuvosto ei ole käyttänyt kaikkia perussopimusten tarjoamia 
mahdollisuuksia vakaus- ja kasvusopimuksen panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön ja 
talouden koordinoinnin parantamiseksi EU:n tasolla;

5. katsoo, että on tärkeää mennä euroalueen vakauttamiseen tähtääviä väliaikaisia 
toimenpiteitä pidemmälle ja että unionin olisi kehitettävä taloutensa ohjausta ja 
hallintaa; katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistaminen, talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso, Eurooppa 2020 -strategia ja SEUT-sopimuksen 
136 artiklan muuttaminen vakausmekanismin osalta ovat vasta ensimmäinen askel tähän 
suuntaan;

6. on erittäin huolissaan valtion- ja hallitusten päämiesten aikomuksesta perustaa pysyvä 
vakausmekanismi EU:n toimielinjärjestelmän ulkopuolelle, mikä johtaisi siihen, että 
unionin toimielimet eivät voisi osallistua täysimääräisesti; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on joka tapauksessa noudatettava unionin lainsäädäntöä ja sillä vahvistettuja 
toimielinten valtaoikeuksia;

7. pahoittelee, että nykyinen poliittinen tilanne ei ole mahdollistanut niiden kaikkien 
muiden mahdollisuuksien selvittämistä, joita perussopimukset tarjoavat pysyvän 
vakausmekanismin luomiseksi; katsoo erityisesti, että talous- ja rahaliittoa (SEU-
sopimuksen 3 artiklan 4 kohta) ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden 
rahapolitiikkaa (SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohta) koskevan unionin 
nykyisen toimivallan puitteissa olisi ollut asianmukaista hyödyntää neuvostolle SEUT-
sopimuksen 136 artiklan nojalla annettua toimivaltaa tai vaihtoehtoisesti soveltaa SEUT-
sopimuksen 352 ja 136 artiklaa;

8. katsoo, että pysyvän vakausmekanismin perustaminen ja toiminta olisi saatava 
mahdollisimman lähelle Euroopan unionin järjestelmää ja siinä olisi vastaavasti myös 
hyödynnettävä SEU-sopimuksen 20 artiklan mukaista tiiviimpää yhteistyötä koskevia 
institutionaalisia malleja keinona mahdollistaa unionin toimielinten osallistuminen 
varhaisessa vaiheessa ja säilyttää niiden jäsenvaltioiden luottamus, joiden rahayksikkö ei 
ole euro;

9. toteaa, että ehdotetun Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksen asianmukaista valvontaa 
varten tarvitaan lisätietoja, erityisesti vakausmekanismin suunnitellusta mallista ja sen 
aiotuista suhteista unionin toimielimiin, ehdotettuun Euroopan valuuttarahastoon ja 
Kansainväliseen valuuttarahastoon; asettaa siksi seuraavien ehtojen täyttämisen ehdoksi 
tuelleen Eurooppa-neuvoston päätösluonnokselle:

a) luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi laaditaan uudelleen liitteessä 
esitettyjen tarkistusten mukaisesti1, mikä tarkoittaa, että ehdotettu säännös 
siirrettäisiin SEUT-sopimuksen 136 artiklan 3 kohdasta sen 1 kohtaan, jolloin 
olisi mahdollista sisällyttää vakausmekanismi tulevaisuudessa unionin 
järjestelmään, sen alkuperäisestä hallitustenvälisestä luonteesta huolimatta, 

                                               
1 Tämä kohta poistetaan automaattisesti, jos valiokunta ei hyväksy yhtään tarkistusta.
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esimerkiksi erityisviraston muodossa, ja hyödyntää tiiviimpää yhteistyötä 
koskevia institutionaalisia malleja;

tai

b) Eurooppa-neuvosto antaa selkeän ilmoituksen, jossa taataan, että

– pysyvän vakausmekanismin toimintaominaisuuksista ja sen ehdollisuuteen 
liittyvistä toimenpiteistä (talouden ja verotuksen mukauttamista koskeva 
tiukka ohjelma) päätetään komission suosituksen perusteella parlamentin 
kuulemisen jälkeen ja että komissio vastaa näiden toimenpiteiden 
täysimääräisen noudattamisen takaamisesta ja mekanismin 
ennaltaehkäisevästä käytöstä ja että se tiedottaa määräajoin parlamentille;

– komissio suorittaa kaikki pysyvän mekanismin täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa ja jäsenvaltioiden taloustilanteen arvioinnissa tarvittavat 
tehtävät ja että se tiedottaa määräajoin parlamentille;

– rahoitustuen myöntäminen mekanismin nojalla perustuu tiukkaan 
analyysiin ja talouden ja rahoitusalan elvytysohjelman soveltamiseen; ne 
jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, päättävät rahoitustuen 
myöntämisestä komission, Euroopan keskuspankin ja (osallistumisensa 
mukaan) Kansainvälisen valuuttarahaston tekemän arvioinnin perusteella; 
sekä

– komissio huolehtii pysyvän vakausmekanismin sihteeristöpalveluista;

10. muistuttaa, että tulevassa vakausmekanismissa olisi mahdollisuuksien mukaan 
hyödynnettävä unionin toimielimiä esimerkiksi hallinnollisten tehtävien hoitamisessa, 
koska siten vältettäisiin päällekkäisten rakenteiden luominen, joka olisi pitkällä 
aikavälillä tuhoisaa Euroopan yhdentymiselle;

11. vaatii, että parlamentin on valvottava, että jäsenvaltiot noudattavat komission laatimia 
talouspoliittisia suuntaviivoja ja vakausmekanismin edellyttämiä ehtoja ja että samalla 
on tunnustettava täysimääräisesti kunkin kansallisen parlamentin talousarvio- ja 
valvontaoikeudet kunkin osallistuvan jäsenvaltion valtiosäännön edellyttämällä tavalla;

12. hyväksyy komission aikomuksen taata tulevan mekanismin ja unionin talouden 
ohjauksen ja hallinnan keskinäinen yhdenmukaisuus erityisesti euroalueella ja 
kunnioittaa samalla unionille ja sen toimielimille perussopimuksilla annettua 
toimivaltaa;

13. korostaa, että Eurooppa-neuvoston päätösluonnos tarkistetussa muodossaan ei lisäisi 
unionin toimivaltaa ja pysyisi siksi yksinkertaistetun perussopimuksen 
tarkistusmenettelyn puitteissa; panee sitä vastoin merkille, että päätöksellä ei voida 
vähentää unionin toimielinten toimivaltaa talous- ja rahapolitiikan alalla eikä 
rahapolitiikan alalla niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, eikä sillä voida 
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missään tapauksessa vaikuttaa unionin lainsäädännön, erityisesti SEUT-sopimuksen 
122 artiklan ja 143 artiklan, ja unionin säännöstön asianmukaiseen soveltamiseen;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille Euroopan parlamentin kantana SEUT-sopimuksen 48 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE

Tarkistus luonnokseen Eurooppa-neuvoston päätökseksi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan 1 kohdan b a alakohta 
(uusi)

"neuvosto voi komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan valtuuttaa
jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, perustamaan vakausmekanismin, joka aktivoidaan, 
jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn 
rahoitustuen myöntämisestä mekanismin puitteissa päätetään Euroopan komission 
ehdotuksen perusteella ja sille asetetaan tiukat ehdot unionin periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisesti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat mekanismin mukaisen rahoitustuen ehtoja 
ja sen valvontaa koskevat periaatteet ja yleiset edellytykset 121 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti."
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14.2.2011

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

luonnoksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia 
varten, joiden rahayksikkö on euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Yhteisvalmistelijat: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 48 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
Eurooppa-neuvosto voi Euroopan 
parlamenttia, komissiota ja eräissä 
tapauksissa Euroopan keskuspankkia 
kuultuaan tehdä yksimielisesti päätöksen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) kolmannen osan 
määräysten muuttamisesta kokonaan tai 
osittain. Tällaisella päätöksellä ei voida 
lisätä perussopimuksissa unionille annettua 
toimivaltaa, ja sen voimaantulon 
edellytyksenä on, että jäsenvaltiot 
hyväksyvät sen myöhemmin 
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten 

1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 48 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
Eurooppa-neuvosto voi Euroopan 
parlamenttia, komissiota ja eräissä 
tapauksissa Euroopan keskuspankkia 
kuultuaan tehdä yksimielisesti päätöksen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) kolmannen osan 
määräysten muuttamisesta kokonaan tai 
osittain. Tällaisella päätöksellä ei voida 
lisätä perussopimuksissa unionille annettua 
toimivaltaa, ja sen voimaantulon 
edellytyksenä on, että unionin kaikki
jäsenvaltiot hyväksyvät sen myöhemmin 
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten 
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mukaisesti. mukaisesti.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyttämään, mitkä ovat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, 
joiden on hyväksyttävä ehdotettu perussopimuksen muutos.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

3 a) Eurooppa-neuvosto oli 
kokouksessaan 16 päivänä 
joulukuuta 2010 yhtä mieltä myös siitä, 
että jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole 
euro, voivat päättää tapauskohtaisesti 
osallistumisestaan mekanismin nojalla 
toteutettuihin toimiin.

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2010 pidetyn kokouksen päätelmiä.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

(4) Vakausmekanismista saadaan tarvittava 
väline, jolla voidaan käsitellä sellaisia 
tapauksia, joissa koko euroalueen 
rahoitusvakaus on uhattuna, kuten vuonna 
2010 koettiin, ja auttaa näin säilyttämään 
unionin taloudellinen vakaus ja 
rahoitusvakaus. Eurooppa-neuvosto oli 
kokouksessaan 16 päivänä joulukuuta 2010 
yhtä mieltä siitä, että koska tämä 
mekanismi on tarkoitettu turvamaan koko 
euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-
sopimuksen 122 artiklan 2 kohtaa ei enää 

4) Vakausmekanismista saadaan tarvittava 
väline, jolla voidaan käsitellä sellaisia 
tapauksia, joissa euron käyttöön 
ottaneiden jäsenvaltioiden muodostaman
euroalueen rahoitusvakaus on uhattuna, 
kuten vuonna 2010 koettiin, ja auttaa 
säilyttämään unionin taloudellinen vakaus 
ja rahoitusvakaus. Eurooppa-neuvosto oli 
kokouksessaan 16 ja 17 päivänä joulukuuta 
2010 yhtä mieltä siitä, että koska tämä 
mekanismi on tarkoitettu turvaamaan koko 
euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-



PR\856737FI.doc 13/21 PE458.618v01-00

FI

tarvita tällaisiin tarkoituksiin. Valtion- ja 
hallitusten päämiehet olivat näin ollen 
yhtä mieltä siitä, että sitä ei pitäisi käyttää 
tällaisiin tarkoituksiin.

sopimuksen 122 artiklan 2 kohtaa ei enää 
tarvita tällaisiin tarkoituksiin tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä alkaen. 

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 a) Vakausmekanismi täydentää 
lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää uhkaa rahoitusvakaudelle, 
kuten vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennaltaehkäisevän ja korjaavan osion 
vahvistaminen, kansallisten 
talousarvioiden valvonnan tehostaminen 
ja uusien makrotalouden epävakauteen 
liittyvien menettelyjen käyttö.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 b) Erityisesti niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, on toimittava 
yhdessä solidaarisuuden hengessä 
ratkaistakseen ongelmat, jotka liittyvät 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kilpailukykyyn ja jäsenvaltioiden väliseen 
makrotalouden epätasapainoon.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 c) Komission olisi annettava tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä 
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ehdotus yksityiskohtaisiksi säännöiksi, 
joissa määritellään, miten 
vakausmekanismia hallinnoidaan ja 
käytetään, sekä täsmennetään, mitä 
välineitä sitä sovellettaessa käytetään.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 d) Komission olisi myös tarkasteltava 
muita mekanismeja euroalueen 
rahoitusvakauden varmistamiseksi ja 
annettava tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 e) Komission olisi tutkittava 
mahdollisuuksia käyttää uutta euro-
obligaatiojärjestelmää lisämekanismina 
euroalueen vakauden säilyttämiseksi ja 
tarkasteltava erityisesti, millä 
edellytyksellä tällainen järjestelmä 
hyödyttäisi kaikkia osallistuvia 
jäsenvaltioita ja koko euroaluetta.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

4 f) Kriisi on korostanut tarvetta 
nopeuttaa tasapuolista, kestävää ja 
täysimittaista talouden 
lähentymisprosessia ja nykyisiä puitteita 
pidemmälle menevää toimintalinjojen 
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yhteensovittamista siten, että vahvistetaan 
unionimenetelmää. Kun SEUT-sopimusta 
muutetaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen, olisi 
myös annettava ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
vakausmekanismin luomiseen ja 
toimintaan liittyvät säännökset 
sisällytetään lainsäädäntöön ja pannaan 
täytäntöön unionimenetelmää käyttäen.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
1 artikla 

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

Lisätään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 136 artiklaan kohta
seuraavasti:

Lisätään SEUT-sopimuksen 136 artiklan 
1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on 
euro, voivat perustaa vakausmekanismin, 
joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä 
koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. 
Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen 
myöntämiselle mekanismin puitteissa 
asetetaan tiukat ehdot."

"c) perustetaan pysyvä vakausmekanismi 
niiden jäsenvaltioiden muodostaman 
euroalueen vakauden turvaamiseksi, joiden 
rahayksikkö on euro. Jäsenvaltiot, joiden 
rahayksikkö ei ole euro, voivat päättää 
osallistua mekanismiin. Mahdollisen 
pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle 
mekanismin puitteissa asetetaan tiukat 
ehdot, jotka ovat unionin periaatteiden ja 
tavoitteiden mukaisia sellaisina kuin ne 
on vahvistettu Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa ja tässä 
sopimuksessa. Pysyvän 
vakausmekanismin on oltava sellainen, 
että se edistää budjettikuria ja 
julkistalouden pitkän aikavälin 
kestävyyttä.".
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

1 a artikla
Korvataan SEUT-sopimuksen 
136 artiklan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
"Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin 
äänestyksiin osallistuvat vain ne 
neuvoston jäsenet, jotka edustavat 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuihin äänestyksiin osallistuvat 
vain ne neuvoston jäsenet, jotka edustavat 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro 
ja jotka osallistuvat vakausmekanismiin 
ja edistävät sitä."

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston 
pääsihteerille viipymättä tämän päätöksen 
hyväksymistä varten tarvittavien 
menettelyjen saattamisesta päätökseen 
jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien 
vaatimusten mukaisesti.

Kaikkien unionin jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava neuvoston pääsihteerille 
viipymättä tämän päätöksen hyväksymistä 
varten tarvittavien menettelyjen 
saattamisesta päätökseen jäsenvaltioiden 
valtiosääntöjen asettamien vaatimusten 
mukaisesti.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyttämään, mitkä ovat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, 
joiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteerille tämän päätöksen hyväksymistä varten 
tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.
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KIRJE BUDJETTIVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJALTA ALAIN 
LAMASSOURELTA PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA 
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CASINILLE

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja
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303128     18.2.2011 Perussopimus-, työjärjestys-

ja toimielinasioiden 
valiokunnan puheenjohtaja 
ASP09E205 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja Casini

Budjettivaliokunnalla oli edellisessä 7. helmikuuta pitämässään kokouksessa tilaisuus 
keskustella ehdotuksesta SEUT-sopimuksen 136 artiklan muutoksesta (uuden 3 kohdan 
lisäämisestä) SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun yksinkertaistetun 
menettelyn nojalla, mitä tällä hetkellä käsitellään perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnassa kahden yhteisesittelijänne, Elmar Brokin ja Roberto 
Gualterin, läsnä ollessa. Kyseisen keskustelun perusteella valiokunta päätti toimittaa 
jäsentensä suuren enemmistön keskustelussa ilmaiseman kannan puheenjohtajansa kirjeen 
välityksellä.

Käsiteltävänä oleva ehdotus koskee SEUT-sopimuksen 136 artiklan muuttamista siten, että 
asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot voisivat perustaa euroalueen vakausmekanismin, joka 
voitaisiin aktivoida, jos "se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi".

Budjettivaliokunta suhtautuu myönteisesti siihen, että perussopimuksissa tunnustetaan 
mahdollisuus kyseisen vakausmekanismin luomiseen. Se on kuitenkin huolissaan siitä, että 
ehdotetulla sanamuodolla valmistellaan maaperää täysin unionin toimivallan ulkopuolella 
olevan mekanismin luomiselle, olkoon se sitten hallitustenvälinen mekanismi tai jopa 
yksityisoikeuden mukainen mekanismi, ilman, että EU:n toimielimille osoitetaan siinä 
mitään asemaa.

Budjettivaliokunta katsoo, että kaikkien vakausmekanismien uskottavuutta parannettaisiin, 
jos Euroopan unionin osallistumisesta, erityisesti EU:n talousarvion mahdollisesta 
käyttämisestä osana takuumekanismia, säädettäisiin tietyssä vaiheessa, kuten nykyisen 
Euroopan rahoitusvakautusmekanismin osalta on tehty. Viimeaikaiset kokemukset näyttävät 
antavan runsaasti vahvistusta tälle näkemykselle.
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Toisaalta on myös selvää, että EU:n toimielinten osallistuminen mahdollistaisi mekanismin 
laajemman demokraattisen valvonnan, erityisesti toisena budjettivallan käyttäjänä toimivan 
Euroopan parlamentin toteuttamana.

Näissä puitteissa budjettivaliokunta katsoo olennaisen tärkeäksi, että EU:n toimielimille 
osoitetaan mekanismissa asema, jonka ansiosta rahaston hallintoon voidaan soveltaa jonkin 
verran demokraattista valvontaa. Lisäksi mahdollisuus unionin tulevaan osallistumiseen 
mekanismiin olisi taattava ja takuujärjestelmään olisi yhdistettävä mahdollisuus käyttää 
EU:n talousarviota.

Lopuksi talouden ohjauksesta ja hallinnasta käytävän laajemman keskustelun osalta 
budjettivaliokunta haluaisi korostaa, että vaikka se on samaa mieltä, että 
valvontamekanismeja on vahvistettava vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerien noudattamatta 
jättämisen osalta, se katsoo, että nämä seuraamukset eivät saisi sisältää toimenpiteitä, jotka 
koskevat EU:n talousarviossa EU:n politiikan täytäntöönpanoa varten tarkoitettuja menoja 
koskevia välineitä etenkään, koska ne johtuisivat menettelyistä, jotka toteutetaan pääasiassa 
hallitustenvälisten mekanismien nojalla.

Ystävällisin terveisin

B-1047 Bryssel - Puh +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 
Strasbourg - Puh +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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ALKUPERÄINEN TARKISTUS ROBERTO GUALTERIN EHDOTTAMANA

SEUT 136 artikla 
Konsolidoitu versio –
Lissabonin sopimus

SEUT 136 artikla 
muutettuna ehdotuksella 
neuvoston päätökseksi 

SEUT 136 artikla 
ehdotus muutosesitykseksi 
(Gualtieri)

1. Talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi ja 
perussopimusten asiaa 
koskevien määräysten 
mukaisesti neuvosto 
hyväksyy 121 ja 126 
artiklassa tarkoitetuista 
menettelyistä asian 
kannalta sopivaa 
menettelyä noudattaen, 
viimeksi mainitun artiklan 
14 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä lukuun 
ottamatta, niitä 
jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö on euro, 
koskevia toimenpiteitä, 
joilla
a) tehostetaan näiden 
jäsenvaltioiden 
talousarvioita koskevan 
kurinalaisuuden 
yhteensovittamista ja sen 
valvontaa;
b) laaditaan näitä 
jäsenvaltioita koskevat 
talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat huolehtien 
samalla niiden 
yhteensopivuudesta koko 
unionin osalta 
hyväksyttyjen 
talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa sekä 
niiden valvonnasta.

2. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä 
koskeviin äänestyksiin 
osallistuvat vain ne 

1. Talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi ja 
perussopimusten asiaa 
koskevien määräysten 
mukaisesti neuvosto 
hyväksyy 121 ja 126 
artiklassa tarkoitetuista 
menettelyistä asian kannalta 
sopivaa menettelyä 
noudattaen, viimeksi 
mainitun artiklan 14 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä 
lukuun ottamatta, niitä 
jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö on euro, 
koskevia toimenpiteitä, joilla
a) tehostetaan näiden 
jäsenvaltioiden talousarvioita 
koskevan kurinalaisuuden 
yhteensovittamista ja sen 
valvontaa;
b) laaditaan näitä 
jäsenvaltioita koskevat 
talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat huolehtien 
samalla niiden 
yhteensopivuudesta koko 
unionin osalta hyväksyttyjen 
talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa sekä 
niiden valvonnasta.

2. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä 
koskeviin äänestyksiin 
osallistuvat vain ne neuvoston 
jäsenet, jotka edustavat 
jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö on euro. 
Kyseisten neuvoston jäsenten 

1. Talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi ja 
perussopimusten asiaa 
koskevien määräysten 
mukaisesti neuvosto 
hyväksyy 121 ja 126 
artiklassa tarkoitetuista 
menettelyistä asian kannalta 
sopivaa menettelyä 
noudattaen, viimeksi 
mainitun artiklan 14 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä 
lukuun ottamatta, niitä 
jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö on euro, 
koskevia toimenpiteitä, joilla
a) tehostetaan näiden 
jäsenvaltioiden talousarvioita 
koskevan kurinalaisuuden 
yhteensovittamista ja sen 
valvontaa;
b) laaditaan näitä 
jäsenvaltioita koskevat 
talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat huolehtien 
samalla niiden 
yhteensopivuudesta koko 
unionin osalta hyväksyttyjen 
talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa sekä 
niiden valvonnasta.
"c) jäsenvaltiot, joiden 
rahayksikkö on euro, voivat 
komission suosituksesta ja 
Euroopan parlamenttia 
kuultuaan perustaa 
vakausmekanismin, joka 
aktivoidaan, jos se on 
välttämätöntä koko 
euroalueen vakauden 
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neuvoston jäsenet, jotka 
edustavat jäsenvaltioita, 
joiden rahayksikkö on 
euro. 
Kyseisten neuvoston 
jäsenten määräenemmistö 
määräytyy 238 artiklan 
3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

määräenemmistö määräytyy 
238 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltiot, joiden 
rahayksikkö on euro, voivat 
perustaa vakausmekanismin, 
joka aktivoidaan, jos se on 
välttämätöntä koko 
euroalueen vakauden 
turvaamiseksi. Mahdollisen 
pyydetyn rahoitustuen 
myöntämiselle mekanismin 
puitteissa asetetaan tiukat 
ehdot.

turvaamiseksi. Mahdollisen 
pyydetyn rahoitustuen 
myöntämiselle mekanismin 
puitteissa asetetaan tiukat 
ehdot unionin periaatteiden 
ja tavoitteiden mukaisesti."

Euroopan parlamentti ja 
neuvosto vahvistavat 
mekanismin mukaisen 
rahoitustuen ehtoja ja sen 
valvontaa koskevat 
periaatteet ja edellytykset 
121 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä 
koskeviin äänestyksiin 
osallistuvat vain ne neuvoston 
jäsenet, jotka edustavat 
jäsenvaltioita, joiden 
rahayksikkö on euro. 
Kyseisten neuvoston jäsenten 
määräenemmistö määräytyy 
238 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.


