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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Esitys 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 
mukaisesti.

(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 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään esittämään selvemmin, että unionin kaikkien jäsenvaltioiden täytyy 
hyväksyä ehdotettu sopimusmuutos.

Tarkistus 2

Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tarkistus on joulukuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukainen.

Tarkistus 3

Esitys 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 ja 17 päivänä joulukuuta 
2010 yhtä mieltä siitä, että koska tämä 
mekanismi on tarkoitettu turvamaan koko 
euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-
sopimuksen 122 artiklan 2 kohtaa ei enää 
tarvita tällaisiin tarkoituksiin. Valtion- ja 
hallitusten päämiehet olivat näin ollen 
yhtä mieltä siitä, että sitä ei pitäisi käyttää 
tällaisiin tarkoituksiin.

(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 turvamaan koko 
euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-
sopimuksen 122 artiklan 2 kohtaa ei enää 
tarvita tällaisiin tarkoituksiin tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tarkistus 4

Esitys 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 
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vahvistaminen, kansallisten 
talousarvioiden valvonnan tehostaminen 
ja uusien makrotalouden epävakauteen 
liittyvien menettelyjen käyttö.

Tarkistus 5

Esitys 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 
makrotaloudelliseen epätasapainoon.

Tarkistus 6

Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

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

Tarkistus 7

Esitys päätökseksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

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

Tarkistus 8

Esitys 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

Esitys 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 
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.
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Tarkistus 10

Esitys päätökseksi
1 artikla 

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

Lisätään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 136 artiklaan kohta
seuraavasti:

Lisätään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn 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.".

Tarkistus 11

Esitys päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Eurooppa-neuvoston teksti Tarkistus

1 a artikla
Korvataan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn 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 
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vain ne neuvoston jäsenet, jotka edustavat 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro 
ja jotka osallistuvat vakausmekanismiin 
ja edistävät sitä."

Tarkistus 12

Esitys 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

Tarkistuksella pyritään selventämään, mitkä unionin jäsenvaltiot ilmoittavat neuvoston 
pääsihteerille tämän päätöksen hyväksymistä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta 
päätökseen.
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