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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista
(2012/2078(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan vakausmekanismin (EVM)1,

– ottaa huomioon sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimus)2,

– ottaa huomioon talouspolitiikan ohjauspaketin3,

– ottaa huomioon budjettikuripaketin4,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20125,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston 
asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille6,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 julkaistun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 
komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan selvityksen 
”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa”7,

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja 
rahaliiton luomiseksi – keskustelunavaus”8,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan, 
Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan esittämästä 
selvityksestä ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa”9, 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 EUVL L 306, 23.11.2011.
4 EUVL L 140, 27.5.2013.
5 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012)0777, 28. joulukuuta 2012.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0430.
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– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliittoa 
koskevista tulevista lainsäädäntöehdotuksista1,

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman unionin demokraattisen 
päätöksenteon vahvistamisesta tulevaisuuden EMUssa2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

A. toteaa, että eriyttäminen on olennainen osa Euroopan yhdentymistä ja että se 
mahdollistaa yhdentymisen etenemisen ja takaa yhdenvertaisuuden periaatteen vakaan 
kunnioittamisen, mikä tarkoittaa yhdenvertaista kohtelua yhdenvertaisissa tilanteissa ja 
eriarvoista kohtelua eriarvoisissa tilanteissa;

B. katsoo, että tiettyjen jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän aloittaman eriytetyn 
yhdentymisen olisi johdettava jatkossakin Euroopan yhdentymisen syventämistä ja oltava 
avoinna kaikille jäsenvaltioille sekä pyrittävä perussopimusten täydelliseen 
yhdentämiseen;

C. katsoo, että eriyttäminen ei saa heikentää unionin kansalaisuuden asemaa, joka on 
jäsenvaltioiden kansalaisille kuuluva perustavaa laatua oleva asema, jonka ansiosta 
samassa tilanteessa olevat kansalaiset voivat nauttia perussopimuksen soveltamisalan 
mukaisesti yhdenvertaisesta kohtelusta lain edessä kansallisuudestaan riippumatta;

D. toteaa, että eriyttämisen on oltava sopusoinnussa yhtenäisen eurooppalaisen 
oikeusjärjestelmän ja sen tehokkuuden ja johdonmukaisuuden sekä kansalaisuuteen 
liittyvän syrjimättömyyden ja toimivien sisämarkkinoiden kanssa;

E. toteaa, että eriyttämiseen voidaan turvautua, jos yhteiset toimet eivät ole mahdollisia tai 
saavutettavissa;

F. ottaa huomioon, että eriyttäminen on sisällytetty osaksi Euroopan unionin yhteistä 
toimielinjärjestelmää;

G. toteaa, että perussopimukset tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja välineitä eriytetylle 
yhdentymiselle, mukaan lukien alueellisen soveltamisalan rajoitukset, suojalausekkeet, 
poikkeukset, mahdollisuus päättää osallistumisesta, tiiviimpi yhteistyö ja euroalueen 
jäsenvaltioita koskevat erityiset säännökset, edellyttäen, että nämä välineet ovat 
sopusoinnussa eurooppalaisen oikeusjärjestelmän yhtenäisyyden, tehokkuuden ja 
johdonmukaisuuden kanssa ja että ne on sisällytetty osaksi yhteistä toimielinjärjestelmää 
(yhteisömenetelmä); 

H. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 27 artiklan 2 kohta mahdollistaa tiettyjen 
jäsenvaltioiden välisen eriyttämisen kaikille jäsenvaltioille kohdistettavalla yhteisön 
säädöksellä;

I. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 114 artiklan 4 ja 5 kohta, 153 artiklan 4 kohta, 
168 artiklan 4 kohta, 169 artiklan 4 kohta ja 193 artikla sisältävät suojalausekkeita, joiden 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0222.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0269.
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perusteella jäsenvaltiot voivat käyttää tai ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä kaikille 
jäsenvaltioille kohdistettavan yhteisön säädöksen soveltamisalan mukaisesti;

J. toteaa, että tiiviimpi yhteistyö edellyttää vähintään yhdeksän jäsenvaltion osallistumista 
aloilla, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, mahdollistaa muiden kuin 
osallistuvien jäsenvaltioiden osallistumisen keskusteluihin, mutta ei äänestyksiin, ja on 
avoin aina kaikille jäsenvaltioille,

K. toteaa, että tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa tiettyjen jäsenvaltioiden muodostamaa 
ryhmää sitovien toimenpiteiden hyväksymisen neuvoston määräenemmistöpäätöksellä 
myöntämän luvan perusteella ja YUTP:n alalla yksimielisen päätöksen perusteella;

L. toteaa, että tiettyjen jäsenvaltioiden allekirjoittamat vuonna 1986 tehty Schengenin 
sopimus ja vuonna 1990 tehty Schengenin yleissopimus, joilla korvattiin näiden 
jäsenvaltioiden väliset rajatarkastukset, ja tiettyjen jäsenvaltioiden vuonna 1991 
allekirjoittama sosiaalipolitiikasta tehty sopimus, jolla laajennettiin edeltävän EY:n 
toimivaltuuksia työ- ja sosiaalioikeuksien alalla ja sallittiin niihin liittyvät 
määräenemmistöpäätökset, sekä tiettyjen jäsenvaltioiden ja Norjan vuonna 2005 
allekirjoittama Prümin sopimus tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä terrorismin torjumiseksi 
edustavat historiallisia eriytetyn yhdentymisen muotoja;

M. ottaa huomioon, että Schengen-säännöstö sisällytettiin osaksi perussopimuksia 
Amsterdamin sopimuksella, jonka ulkopuolelle jättäytyivät Yhdistynyt kuningaskunta, 
Irlanti ja Tanska;

N. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat pyytää milloin tahansa 
osallistumista joihinkin tai kaikkiin Schengen-säännöstön säännöksiin ja että 
alkuperäinen Schengenin sopimus ja yleissopimus sitovat Tanskaa;

O. ottaa huomioon, että sosiaalipolitiikasta tehty sopimus sisällytettiin osaksi 
perussopimuksia Amsterdamin sopimuksella ilman, että yksikään jäsenvaltio jättäytyi 
sen ulkopuolelle;

P. ottaa huomioon, että Euroopan vakausmekanismi (EVM) ja sopimus talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (”vakaussopimus”) 
tehtiin hallitustenvälisesti perussopimusten ulkopuolella;

Q. ottaa huomioon, että ERVV- ja EVM-sopimukset ovat kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti tehtyjä euroalueen jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia;

R. ottaa huomioon, että vakaussopimus on kansainvälisen oikeuden mukaisesti tehty 
jäsenvaltioiden välinen sopimus, jonka ulkopuolelle jättäytyivät Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Tšekin tasavalta, ja että vakaussopimuksen 16 artiklassa vaaditaan 
sisällyttämään sopimuksen tärkeimmät säännökset osaksi EU:n lainsäädäntöä;

S. ottaa huomioon, että perussopimusten ulkopuolisia kansainvälisiä sopimuksia, joiden 
tavoitteena on perussopimusten tavoitteiden saavuttaminen, on käytetty ainoastaan 
viimeisinä keinoina eriytetyssä yhdentymisessä, jonka on oltava sopusoinnussa 
eurooppalaisen oikeusjärjestelmän yhdenmukaisuuden, tehokkuuden ja 
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johdonmukaisuuden kanssa ja säilyttävä avoimena kaikille halukkaille jäsenvaltioille 
sekä oltava jo sisällytetty osaksi perussopimuksia tai sisällettävä säännökset, joiden 
mukaan kyseessä olevien kansainvälisten sopimusten sisältö on sisällytettävä osaksi 
perussopimuksia; 

T. toteaa, että talous- ja rahaliiton perustaminen on laadullinen askel eriytetyssä 
yhdentymisessä ja että sen yhteydessä määriteltiin sekä toimielimiä että menettelyjä 
koskevan monitasoisen hallinnoinnin määritelmä;

U. toteaa, että EKP:tä koskevissa rahapolitiikan säännöksissä on otettu huomioon 
eriyttäminen toimielinrakenteessa, jossa tärkeimpänä päätöksentekoelimenä toimiva 
EKP:n neuvosto koostuu ainoastaan euroalueen jäsenvaltioista ja EKP:n yleisneuvoston 
jäseninä ovat euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot, ja rahoitusrakenteessa, jossa kaikkien 
jäsenvaltioiden keskuspankit ovat EKP:n pääoman merkitsijöitä (EKP:n perussäännön 
28 artiklan 1 kohta), mutta ainoastaan euroalueen jäsenvaltioiden keskuspankit maksavat 
EKP:n pääomasta merkitsemänsä osuudet (EKP:n perussäännön 48 artiklan 1 kohta);

V. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 127 artiklan 6 kohdassa myönnetään neuvostolle 
toimivalta antaa EKP:lle erityistehtäviä luottolaitosten ja muiden rahoituselinten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvän politiikan osalta, lukuun ottamatta vakuutuslaitoksia, 
ja että tätä toimivaltaa on käytetty oikeusperustana euroalueen yhteistä 
valvontamekanismia koskevalle sääntelylle ja että kyseisessä säännöksessä on annettu 
euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti tiiviiseen 
yhteistyöhön EKP:n kanssa;

W. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 139 artiklassa vapautetaan jäsenvaltiot, joita 
koskee poikkeus, tiettyjen perussopimusten säännösten soveltamisesta ja niihin liittyvistä 
äänestysoikeuksista;

X. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 136 ja 138 artiklassa on säädetty euroalueen 
jäsenvaltioita koskevien toimenpiteiden hyväksymistä varten erityinen muoto, jossa 
neuvoston äänestys on rajattu kyseisten jäsenvaltioiden edustajille ja koko Euroopan 
parlamentille, jos menettely edellyttää parlamentin osallistumista; 

Y. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 136 artikla voidaan luokitella euroalueen 
jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön muodoksi, jossa valtuutus myönnetään 
perussopimusten perusteella ja perussopimusten mukaista menettelyä on jo käytetty 
121 artiklan 6 kohdan kanssa säädösten hyväksymistä varten; 

Z. ottaa huomioon, että tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja avaruuden osalta 
SEUT-sopimuksen 184 artiklassa säädetään monivuotista puiteohjelmaa täydentävistä 
ohjelmista, joihin voivat osallistua ainoastaan niitä rahoittavat jäsenvaltiot mahdollisen 
unionin osallistumisen perusteella mutta jotka hyväksytään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, johon osallistuvat koko neuvosto ja koko Euroopan 
parlamentti niiden jäsenvaltioiden suostumuksella, joita kyseiset ohjelmat koskevat; 

AA. ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2012 21 artiklan mukaan 
talousarvion yleispätevyyden periaate ei estä jäsenvaltioiden muodostamaa ryhmää 
osoittamasta rahoitusosuutta EU:n talousarvioon tai tiettyjä tuloja tiettyjä menoja varten, 
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kuten on jo tehty esimerkiksi suurvuoreaktorin osalta päätöksen 2012/709/Euratom 
perusteella;

AB. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 137 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 14 säädetään 
euroryhmän perustamisesta epävirallisena elimenä;

AC. katsoo, että aito talous- ja rahaliitto edellyttää toimivallan, rahoitusvarojen ja 
demokraattisen vastuullisuuden lisäämistä ja että tässä yhteydessä olisi seurattava 
kaksivaiheista lähestymistapaa, joka perustuu ensinnäkin olemassa olevien 
perussopimusten tarjoamien mahdollisuuksien välittömään täysimääräiseen 
hyödyntämiseen ja toiseksi valmistelukunnassa määriteltävään perussopimuksen 
muuttamiseen;

AD. katsoo, että talous- ja rahaliiton tehokkaan ja demokraattisen hallinnoinnin olisi 
perustuttava unionin toimielinjärjestelmään ja oikeudelliseen kehykseen;

AE. toteaa, että demokraattinen legitiimiys ja vastuullisuus on varmistettava kaikilla 
päätöksenteon tasoilla;

AF. toteaa, että talous- ja rahaliiton perustajana on Euroopan unioni, jonka kansalaisia 
edustaa unionin tasolla suoraan Euroopan parlamentti;

A. PERIAATTEET

1. esittää uudelleen näkemyksensä siitä, että aito talous- ja rahaliitto edellyttää unionin 
toimivallan lisäämistä erityisesti talouspolitiikan alalla ja unionin omien varojen ja 
talousarviovalmiuksien lisäämistä sekä komission aseman ja demokraattisen 
vastuullisuuden ja parlamentin oikeuksien vahvistamista;

2. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen toimivallan ja varojen jaon parantamisen 
ja selkeyttämisen on mahdollista kulkea ja olisi kuljettava käsi kädessä parlamentin 
omistajuuden ja vastuullisuuden lisäämisen kanssa kansallisen toimivallan osalta;

3. muistuttaa, että jotta aidon talous- ja rahaliiton hallinnointi voisi olla tehokasta ja 
demokraattista, sen on tapahduttava unionin toimielinjärjestelmän puitteissa;

4. katsoo, että eriyttäminen on tärkeä keino, jonka avulla yhdentymistä voidaan syventää 
siten, että samalla suojellaan EU:n yhtenäisyyttä ja saavutetaan aito unionin sisäinen 
talous- ja rahaliitto;

5. korostaa, että nykyiset perussopimusten mukaiset eriytetyt yhdentymismenettelyt 
mahdollistavat ensimmäisen askeleen ottamisen sellaisen aidon talous- ja rahaliiton 
perustamisessa, joka on täysin yhdenmukainen vahvempaa demokraattista 
vastuullisuutta, rahoitusvarojen lisäämistä ja päätöksentekovalmiuksien parantamista 
koskevien vaatimusten kanssa;

6. korostaa, että aidon talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista ja kansalaisten ja 
jäsenvaltioiden unionin luomista varten tarvittavien perussopimusten muutosten olisi 
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perustuttava eriytetyn yhdentymisen nykyisiin välineisiin, menettelyihin, käytäntöihin ja 
periaatteisiin ja niiden tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseen;

7. korostaa, että eriyttämisen on säilyttävä avoimena ja tähdättävä kaikkien jäsenvaltioiden 
osallistumiseen, jotta se säilyy sopusoinnussa yhdentymisen edistämistä, EU:n 
yhtenäisyyden suojelemista ja yhdenvertaisuuden periaatteen vankkaa noudattamista 
koskevan tavoitteensa kanssa;

B. MENETTELYT

8. katsoo, että eriyttäminen on toteutettava mahdollisuuksien mukaan mieluiten kaikille 
jäsenvaltioille kohdistettavilla oikeudellisilla säädöksillä ja poikkeusten ja 
suojalausekkeiden avulla sen sijaan, että osa jäsenvaltioista jätettäisiin oikeudellisen 
säädöksen alueellisen soveltamisalan ulkopuolelle;

9. toteaa, että talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinointi kuuluu jaetun toimivallan 
alueisiin, joita ovat SEUT-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan kaikki alueet, jotka 
eivät kuulu yksinomaisen tai tukevan toimivallan kattaviin luetteloihin;

10. katsoo, että tämän seurauksena SEUT-sopimuksen 136 artiklan perusteella hyväksyttyjen 
toimenpiteiden erityisyys ei liity ainoastaan siihen, että kyseiset toimenpiteet koskevat 
euroalueeseen kuuluvia jäsenvaltioita, vaan tarkoittaa myös, että kyseiset toimenpiteet 
voivat olla sitovampia;

11. painottaa, että siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot haluavat jättäytyä täysin oikeudellisen 
säädöksen ulkopuolelle alalla, joka ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, 
kansainvälisten sopimusten tekemisen sijasta on ryhdyttävä tiiviimpään yhteistyöhön 
asiaankuuluvan perussopimuksen säännöksen mukaisesti;

12. katsoo, että SEUT-sopimuksen 352 artiklaa, jonka nojalla neuvostolle myönnetään 
valtuudet hyväksyä asiaankuuluvia toimenpiteitä perussopimusten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, jos perussopimuksissa ei ole myönnetty riittäviä valtuuksia, voidaan 
käyttää yhdessä SEU-sopimuksen 20 artiklan kanssa, minkä ansiosta voidaan aktivoida 
joustavuuslauseke, jos neuvostossa ei voida saavuttaa yksimielisyyttä tiiviimmän 
yhteistyön mekanismin avulla;

13. katsoo, että tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanon kustannusten sisällyttäminen EU:n 
talousarvioon muina tuloina tai erityisinä omina varoina on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa EU:n talousarviolainsäädännön periaatteiden noudattaminen ja Euroopan 
parlamentin keskeisen aseman suojeleminen budjettivallan käyttäjänä; 

14. kehottaa käyttämään järjestelmällisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä koskevaa 
SEUT-sopimuksen 333 artiklan 2 kohtaa, kun tiiviimpään yhteistyöhön ryhdytään alalla, 
joka ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja kehottaa neuvostoa hyväksymään 
osallistuvien jäsenvaltioiden yksimielisin äänin tehtävän päätöksen, jossa todetaan, että 
tiiviimmän yhteistyön vuoksi toimitaan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti;

15. kehottaa käyttämään mahdollisuuksien mukaan järjestelmällisesti SEU-sopimuksen 
48 artiklan 7 kohdan yhdyskäytävälauseketta muissa kuin tiiviimmän yhteistyön 
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menettelyissä, jotta talous- ja rahaliiton demokraattista legitiimiyttä ja tehokkuutta 
voidaan parantaa;

16. katsoo, että jos yhdyskäytävälausekkeen käyttäminen ei ole mahdollista, kuten 
esimerkiksi talouspolitiikan ja työllisyyden suuntaviivojen hyväksymisen tai vuotuisten 
kasvuselvitysten yhteydessä, olisi hyödynnettävä täysimääräisesti mahdollisuutta tehdä 
sitovia toimielinten välisiä sopimuksia;

17. palauttaa mieliin, että SEU-sopimuksen 48 artiklan tarkoituksena on myös taata kaikkien 
perussopimuksia koskevien muutosten demokraattinen legitiimiys vaatimalla, että 
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on osallistuttava 
tarkistusmenettelyyn;

18. on eri mieltä unionin ja jäsenvaltioiden välisen suhteen ”sopimuksellistamisesta”, ja 
muistuttaa, että unionin toimivallan ja valtuuksien puute voidaan ratkaista hyödyntämällä 
asianmukaisia menettelyjä tai asianmukaisen oikeusperustan puuttuessa muuttamalla 
perussopimuksia;

C. DEMOKRATIA JA TOIMIELIMET

19. muistuttaa, että talous- ja rahaliitto on unionin perustama ja että sen toiminnan on 
perustuttava edustukselliseen demokratiaan;

20. korostaa, että Euroopan parlamentti on ainoa toimielin, joka edustaa suoraan kansalaisia 
unionin tasolla ja joka toimii talous- ja rahaliiton parlamentaarisena elimenä, ja että sen 
asianmukainen osallistuminen on välttämätöntä talous- ja rahaliiton demokraattisen 
legitiimiyden ja toiminnan varmistamiseksi;

21. katsoo, että kaikenlainen parlamentaaristen osallistumisoikeuksien virallinen 
eriyttäminen Euroopan parlamentin jäsenten alkuperän perusteella on kansalaisuuden 
perusteella tapahtuvaa syrjintää, jonka kieltäminen on yksi Euroopan unionin 
perusperiaatteista ja joka rikkoo SEU-sopimuksen 9 artiklassa säädettyä unionin 
kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta;

22. katsoo, että mikäli toimenpiteitä hyväksytään SEUT-sopimuksen 136 artiklan mukaisesti 
tai jos ryhdytään tiiviimpään yhteistyöhön, epäsymmetriat, jotka ovat seurausta toisaalta 
euroalueen jäsenvaltioiden edustajien osallistumisesta neuvostossa (tai osallistuvien 
maiden edustajien) ja toisaalta kaikkia unionin kansalaisia edustavien ja heidän yleistä 
etuaan ajavien Euroopan parlamentin ja komission osallistumisesta, ovat täysin 
sopusoinnussa eriyttämisen periaatteiden kanssa eivätkä vähennä vaan lisäävät kyseisten 
toimenpiteiden legitiimiyttä;

23. korostaa, että Euroopan parlamentin sisäiset säännöt tarjoavat riittävän liikkumisvaran 
erityisten eriyttämisen muotojen järjestämiseksi poliittisen ryhmien välisen ja sisäisen 
poliittisen sopimuksen perusteella, jotta talous- ja rahaliittoa voidaan valvoa 
asianmukaisella tavalla;

24. katsoo, että on tärkeää tehostaa kansallisten parlamenttien välistä yhteistyötä 
perussopimusten pöytäkirjassa N:o 1 olevan 9 artiklan mukaisesti, ja suhtautuu 
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myönteisesti parlamenttien välisen kokouksen järjestämiseen talousarvio- ja 
talouspolitiikasta keskustelemista varten;

25. palauttaa mieliin, että talous- ja rahaliiton demokraattista legitiimiyttä ja vastuullisuutta 
ei voida taata parlamenttien välisen yhteistyön avulla, vaan se on varmistettava päätösten 
teon ja täytäntöönpanon tasolla, mikä tarkoittaa Euroopan parlamentin osalta EU:n ja 
talous- ja rahaliiton tasoa ja kansallisten parlamenttien osalta jäsenvaltioiden tasoa;

26. korostaa, että euroalueen huippukokous ja euroryhmä ovat epävirallisia keskusteluelimiä 
eivätkä talous- ja rahaliiton hallinnointiin liittyviä päätöksentekoelimiä;

27. korostaa myös vakaussopimuksessa ja EVM-sopimuksessa vahvistettua komission 
keskeistä asemaa talous- ja rahaliiton hallinnoinnissa; 

D. ERIYTETTY YHDENTYMINEN NYKYISTEN PERUSSOPIMUSTEN 
MUKAISESTI: KOHTI AITOA TALOUS- JA RAHALIITTOA

28. suhtautuu myönteisesti yhteisen valvontamekanismin (YVM) perustamiseen 
oikeudellisella säädöksellä, joka velvoittaa kaikkia euroalueen jäsenvaltioita ja joka on 
samalla avoin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden vapaaehtoiselle osallistumiselle 
yhteisömenetelmän mukaisesti;

29. katsoo, että YVM-säännökset, joissa edellytetään Euroopan parlamentin suostumusta 
valvontaelimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämiseksi, muodostavat 
merkittävän ennakkotapauksen Euroopan parlamentin aseman vahvistamiseksi 
eriyttämiseen perustuvassa talous- ja rahaliiton hallinnassa;

30. palauttaa mieliin, että SEU-sopimuksen 14 artiklassa myönnetään Euroopan 
parlamentille poliittisen valvojan asema, ja katsoo, että tämä poliittisen valvojan asema ei 
rajoitu SEUT-sopimuksen 226 artiklan mukaisten väliaikaisten tutkintavaliokuntien 
perustamiseen yhteiseen valvontamekanismiin liittyviä toimia varten, vaan se kattaa 
myös kaikki perinteisesti parlamenteille myönnettävät tutkintaoikeudet 
täytäntöönpanoelinten valvontaa varten sekä riippumattomien tutkimusten 
suorittamiseksi kaikista sellaisista EKP:n toimenpiteistä tai toimimatta jättämiseen 
liittyvistä tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattaneet aiheuttaa merkittävän 
taloudelliseen vakauteen tai luottamukseen tai luottolaitoksen kaatumiseen liittyvän 
tapahtuman, sekä oikeuden pyytää kaikkia asiaan liittyviä asiakirjoja;

31. katsoo, että yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen talletusten vakuusmekanismi 
voidaan perustaa nykyisten perussopimusten mukaisesti SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
nojalla, ja toteaa, että näiden mekanismien olisi oltava YVM-mallin mukaisia, eli niiden 
olisi oltava pakollisia euroalueen jäsenvaltioille ja avoimia muiden jäsenvaltioiden 
vapaaehtoiselle osallistumiselle;

32. katsoo, että oikeudellinen säädös, jonka soveltamisala kattaa kaikki jäsenvaltiot mutta 
mahdollistaa poikkeukset jäsenvaltioille, joilla on oikeus osallistua, voi perustua 
SEUT-sopimuksen 114 artiklaan, koska säännösten lähentäminen tiettyjen 
jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän kesken vähentää kaikenlaisia jäsenvaltioiden 
välisistä eroista aiheutuvia esteitä;
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33. katsoo, että komissiolla on riittävät täytäntöönpanovaltuudet panna täytäntöön pankkien 
kriisinratkaisuun liittyviä päätöksiä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa sillä perusteella, että kyseiset täytäntöönpanovaltuudet on määritelty 
selvästi ja yksiselitteisesti valtuuttavassa oikeudellisessa säädöksessä ja että niiden 
harjoittaminen edellyttää parlamentin ja neuvoston valvontaa;

34. katsoo, että edellä mainittu tehtävä, joka on tarkoitettu alustavasti tiettyjen 
jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän hyväksi, voidaan osoittaa komissiolle koko EU:ta 
edustavana elimenä, koska tällaisen tehtävän osoittaminen kuuluu unionin toimivaltaan ja 
koska tilapäisesti rajattu maantieteellinen soveltamisala ei rajoita kyseistä unionin 
toimivaltaa;

35. katsoo, että euroalueen jäsenvaltiot kattava Euroopan vakausmekanismi voi toimia 
varmistimena yhteiselle kriisinratkaisumekanismille, joka voisi kattaa useamman 
jäsenvaltion kuin Euroopan vakausmekanismi;

36. kehottaa tekemään Euroopan parlamentin ja EKP:n välisen toimielinten välisen 
sopimuksen noudattamalla täysin EKP:n riippumattomuutta koskevan SEUT-sopimuksen 
130 artiklan asettamia rajoituksia sekä perustamaan Euroopan parlamentin ja EVM:n 
välisen järjestelyn, jonka avulla varmistetaan EVM:n ja troikan toimenpiteiden 
täysimittainen demokraattinen vastuullisuus;

37. huomauttaa, että koko sisämarkkinoita koskevat talous- ja rahaliiton makrotaloudelliset 
ja rahoitusmarkkinoihin liittyvät kysymykset liittyvät läheisesti toisiinsa ja että kaikessa 
Euroopan parlamentin sisäisessä talous- ja rahaliittoa koskevassa eriyttämisessä olisi 
vältettävä näiden kysymysten erottamista toisistaan;

38. katsoo, että SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdan mukaisella säädöksellä 
suoritettavan suuren taloudellisen uudistuksen ennakkokoordinointi olisi sisällytettävä 
täysimääräisesti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteyteen ja että sen olisi katettava 
kaikki euroalueen jäsenvaltiot ja oltava avoin euroalueen ulkopuolisten maiden 
vapaaehtoiselle osallistumiselle;

39. kehottaa uudelleen esittelemään lainsäädäntöehdotuksen lähentymis- ja 
kilpailukykyvälineen perustamiseksi SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdan nojalla 
kannustimiin perustuvana mekanismina, joka avulla tehostetaan kaikkien euroalueen 
jäsenvaltioiden välistä talouspolitiikan koordinointia ja joka on avoin euroalueen 
ulkopuolisten maiden vapaaehtoiselle osallistumiselle;

40. katsoo, että tämä väline olisi alku talous- ja rahaliiton rahoituskapasiteetin 
perustamiselle, ja painottaa, että lähentymis- ja kilpailukykyvälineen rahoitusvarojen on 
kuuluttava kiinteästi EU:n talousarvioon, mutta niiden on oltava monivuotisen 
rahoituskehyksen menokattojen ulkopuolella, jotta voidaan varmistaa EU:n 
perussopimusten ja lainsäädännön noudattaminen ja taata Euroopan parlamentin 
täysimääräinen osallistuminen budjettivallan käyttäjänä mahdollistamalla muun muassa 
asiaankuuluvien talousarviomäärärahojen tapauskohtainen hyväksyminen;

41. kehottaa perustamaan monitahoisen talousarvion, johon sisällytetään uusia omia varoja, 
jotka rahoitetaan lähentymis- ja kilpailukykyvälineeseen osallistuvien jäsenvaltioiden 
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maksuosuuksilla tarkistetun omia varoja koskevan päätöksen nojalla ja osoittamalla 
näiden uusien omien varojen tulot lähentymis- ja kilpailukykyvälineen menoihin, ja 
kehottaa tarkistamaan omia varoja koskevia päätöksiä tai, jos niiden tarkistaminen ei ole 
mahdollista, käyttämään finanssitransaktioveron tuloja muina tuloina, jotka 
kompensoivat tällaisia suoria maksuosuuksia;

42. kehottaa ottamaan käyttöön tosiasiallisen yhteispäätösmenettelyn talouspolitiikan 
EU-ohjausjakson yhteydessä toimielinten välisen sopimuksen avulla, mikä on 
välttämätön askel, jonka avulla taataan tarvittava demokraattinen legitiimiys 
talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi lähentymis- ja kilpailukykyvälineen 
välityksellä;

43. muistuttaa, että talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava sosiaalisen 
pilarin muodostamisen avulla, ja toteaa, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikka ovat unionin 
politiikkoja;

44. katsoo, että makrotalouden epätasapainoa koskevien menettelyjen tulostaulun 
laajentamisen sosiaalisiin tuloksiin olisi koskettava kaikkia EU:n jäsenvaltioita;

45. katsoo, että lähentymis- ja kilpailukykyvälineen tarjoamien sosiaalisia kysymyksiä 
koskevien viitearvojen ja automaattisten vakauttajien olisi katettava kaikki jäsenvaltiot, 
jotka osallistuvat kyseisiin välineisiin; 

46. vaatii, että vakaussopimuksen sopimusosapuolet kunnioittavat täysin sitoumustaan 
sisällyttää vakaussopimus osaksi Euroopan unionin oikeudellista kehystä vähintään 
viiden vuoden kuluessa; 

47. esittää uudelleen kehotuksensa siirtää kohtuuttomat velat vaiheittain euroalueen 
velanlunastusrahastoon Saksan talousasiantuntijoiden neuvoston ehdottaman mallin 
mukaisesti; katsoo, että SEUT-sopimuksen 352 artikla tarjoaa oikeusperustan tällaisen 
euroalueen jäsenvaltioiden rahaston perustamiselle, joka voidaan suorittaa tarvittaessa 
tiiviimmässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; 

48. katsoo, että suorien verojen veropohjan yhdenmukaistaminen SEUT-sopimuksen 
115 artiklan perusteella ja epäsuorien verojen veropohjan yhdenmukaistaminen 
SEUT-sopimuksen 113 artiklan perusteella on tärkeä askel kohti aidon talousunionin 
perustamista, jotta tiiviimpään yhteistyöhön voidaan ryhtyä, vaikka neuvostossa ei 
saavutettaisi vaadittua yksimielisyyttä;

E. ERIYTETTY YHDENTYMINEN JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSET

49. katsoo, että kaikissa tulevissa perussopimusten muutoksissa olisi vahvistettava eriytetty 
yhdentyminen unionin yhdenmukaisuuden varmistavana periaatteena ja välineenä;

50. katsoo, tulevissa perussopimusten muutoksissa voidaan ottaa käyttöön Euroopan 
naapuruuspolitiikan vahvistamisen välineenä uusi liitännäisjäsenyyden taso, johon 
sisältyy osittainen yhdentyminen tietyillä unionin politiikan aloilla;

51. katsoo, että euroalueen huippukokous on Eurooppa-neuvoston epävirallinen muoto;
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52. katsoo, että euroryhmä on talous- ja rahoitusasioiden neuvoston epävirallinen muoto;

53. kehottaa tekemään nykyisestä talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaavasta komission 
jäsenestä valtiovarainministerin ja pysyvän komission varapuheenjohtajan;

54. kehottaa ottamaan käyttöön komission yksittäisiä jäseniä koskevan 
luottamusäänestyksen, jonka perusteella Euroopan parlamentti esittää komission 
puheenjohtajalle velvoittavan pyynnön kyseisen jäsenen erottamiseksi;

55. kehottaa rajaamaan komission puheenjohtajaa koskevan epäluottamuslauseen esittämistä 
varten SEUT-sopimuksen 234 artiklan nojalla tarvittavan määräenemmistön Euroopan 
parlamentin jäsenten enemmistöön, sekä soveltamaan samaa määräenemmistöä uuden 
puheenjohtajan valitsemiseen, jotta epäluottamuslauseen tehokkuus voidaan taata;

56. kehottaa vaihtamaan rajatuin poikkeuksin yksimielisyyttä edellyttävät neuvoston 
äänestysmenettelyt määräenemmistöpäätöksiin ja muuttamaan nykyiset erityistä 
lainsäätämisjärjestystä edellyttävät päätökset tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisiksi;

57. kehottaa laatimaan oikeusperustan, jonka avulla voidaan perustaa unionin virastoja, jotka 
voivat suorittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti niille osoittamia erityisiä täytäntöönpanotehtäviä;

58. katsoo, että unionin virastoilla olisi oltava oikeus hyväksyä delegoituja säädöksiä 
lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa (muuttamalla SEUT-sopimuksen 
290 artiklaa) ja että unionin virastoille olisi voitava myöntää täytäntöönpanovaltuuksia 
(muuttamalla SEUT-sopimuksen 291 artiklaa);

59. kehottaa päivittämään SEUT-sopimuksen 9 artiklan sosiaalilausekkeen 
SEUT-sopimuksen 11 artiklan ympäristölausekkeen mukaisesti; 

60. katsoo, että vakaussopimuksen käänteinen määräenemmistöäänestys on vain poliittinen 
julistus, joka ei sido oikeudellisesti jäsenvaltioita, ja kehottaa sen sijaan sisällyttämään 
tämän äänestyssäännön perussopimuksiin ja muuttamaan SEUT-sopimuksen 121, 126 ja 
148 artiklaa siten, että komission esittelemät ehdotukset tai antamat suositukset voivat 
tulla voimaan, jos parlamentti tai neuvosto ei ole esittänyt niitä koskevia vastalauseita 
tietyn ennalta määritellyn ajan kuluessa, jotta täydellinen oikeusvarmuus voidaan 
varmistaa; 

61. kannattaa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttöönottoa jäsenvaltioiden 
talouspolitiikkaa koskevien laajojen suuntaviivojen hyväksymiseksi SEUT-sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan nojalla ja työllisyyttä koskevien suuntaviivojen hyväksymiseksi 
SEUT-sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan nojalla;

62. toteaa, että monenvälinen valvontamenettely edellyttää nopeaa päätöksentekoa, mutta 
suosittelee kuitenkin, että SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan ja SEUT-sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisiin päätöksentekomenettelyihin sisällytetään parlamentin 
oikeus ehdottaa tarkistuksia komission suositusehdotukseen ennen kuin komissio 
hyväksyy sen; ehdottaa, että neuvosto voi torjua ehdotuksen määräenemmistöpäätöksellä, 
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jos komissio antaa kielteisen lausunnon; ehdottaa, että muussa tapauksessa katsotaan, että 
komissio on hyväksynyt suosituksen tarkistetun version;

63. kehottaa sisällyttämään parlamentin SEUT-sopimuksen 126 artiklan mukaiseen 
talousarvion valvontamenettelyyn ja antamaan parlamentille oikeuden ehdottaa 
komission suositusehdotuksiin tarkistuksia, jotka voidaan torjua neuvoston 
määräenemmistöpäätöksellä, jos komissio antaa kielteisen lausunnon; 

64. kehottaa poistamaan SEUT-sopimuksen 126 artiklan 10 kohdassa olevat unionin 
tuomioistuimen tuomiovaltaa koskevat rajoitukset;

65. kehottaa tarkistamaan SEUT-sopimuksen 136 artiklan, jotta sen soveltamisala voidaan 
avata euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden vapaaehtoiselle osallistumiselle 
tarjoamalla täydet äänioikeudet tiiviimpää yhteistyötä koskevan menettelyn mukaisesti, 
ja kehottaa poistamaan SEUT-sopimuksen 136 artiklaan sisältyvät rajoitukset ja 
päivittämään tämän artiklan yleiseksi lausekkeeksi sellaisten oikeudellisten säädösten 
hyväksymistä varten, jotka koskevat talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
koordinointia ja niihin liittyvien oikeudellisesti sitovien vähimmäisvaatimusten 
määrittelemistä;

66. kehottaa muuttamaan perussopimusta oikeusperustan luomiseksi talouspolitiikkaa 
koskevan luvun osalta siten, että voidaan perustaa velka-asioita käsittelevä EU:n virasto 
euroalueen jäsenvaltioille pakollisten ja euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille 
vapaaehtoisten joukkolainojen liikkeellelaskua varten; katsoo, että tällaisen viraston 
perustaminen on mahdollista täysimääräisen finanssiliiton toteuttamisen yhteydessä;

67. kehottaa ottamaan parlamentin mukaan EKP:n johtokunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten nimittämismenettelyyn SEUT-sopimuksen 
283 artiklan mukaisesti edellyttämällä parlamentin suostumusta neuvostolle esitettäviä 
suosituksia varten;

68. kehottaa ottamaan käyttöön erityisen lainsäätämisjärjestyksen, jossa edellytetään neljää 
viidesosaa neuvoston äänistä ja parlamentin jäsenten enemmistöä SEUT-sopimuksen 
312 artiklan mukaisesti monivuotista rahoituskehystä koskevien säädösten hyväksymistä 
varten;

69. kehottaa ottamaan käyttöön erityisen lainsäätämisjärjestyksen, jossa edellytetään neljää 
viidesosaa neuvoston äänistä ja parlamentin jäsenten enemmistöä SEUT-sopimuksen 
311 artiklan 3 kohdan mukaisesti omia varoja koskevan päätöksen hyväksymistä varten;

70. katsoo, että tulevassa valmistelukunnassa olisi pohdittava sellaisen oikeusperustan 
luomista, jonka pohjalta unioni voisi kerätä omia veroja todellisina omina varoina 
unionin talousarviota varten;

71. harkitsee mahdollisuutta sille, että unioni voisi varautua talousarviossaan alijäämään, 
joka ei saa olla suurempi kuin perussopimuksissa määritelty viitearvo;
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72. kehottaa sisällyttämään perussopimuksiin monitasoisen talousarvion, joka tarjoaa 
monivuotisen rahoituskehyksen ja järjestelmän euroalueen jäsenvaltioiden sekä kaikkien 
tähän tiiviimmän yhteistyön talousarvioon osallistuvien jäsenvaltioiden omille varoille;

73. katsoo, että unionin virastojen rahoitusvälineiden olisi muodostettava kiinteä osa unionin 
talousarviosta;

74. vaatii, että perussopimuksen tarkistuksia varten on edellytettävä Euroopan parlamentin 
jäsenten kahden kolmasosan muodostaman enemmistön hyväksyntää;

75. katsoo, että tulevien perussopimusten muutosten olisi tultava voimaan koko unionissa 
sen jälkeen, kun enemmistön unionin väestöstä muodostava neljä viidesosaa 
jäsenvaltioista on ratifioinut ne perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti;

76. kannattaa SEU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan siltalausekkeen laajentamista 
koskemaan kaikkia perussopimuksia;

77. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


