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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 säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat 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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa 
olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa 
koskevien tiettyjen säännösten osalta
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0482),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0221/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin pitkittynyt talous- ja rahoituskriisi vaikuttaa kielteisesti makrotalouden 
vakauteen ja jäsenvaltioiden budjetteihin. Julkisten investointien edellyttämät jäsenvaltioiden 
taloudelliset resurssit ovat pienentyneet, mikä on selvästi rajoittanut koheesiopolitiikan 
toteuttamista ja rakennerahastojen varojen käyttöönottoa joissakin jäsenvaltioissa. 
Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdokseen (KOM (2011)0482), jolla muutetaan 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1083/2006 (yleisasetus). Hän toteaa, että ehdotuksen 
tarkoituksena on antaa lisätukea niille EU:n jäsenvaltioille, joilla on erityisiä ongelmia 
julkisen velan / budjettivajeen hoidossa, sekä varmistaa rahoituksen vakaus, jotta ohjelmien 
toteuttaminen voisi jatkua.

Toimenpiteeseen oikeutetuiksi määritellään jäsenvaltiot, jotka (1) ovat saaneet rahoitustukea 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista (euromaat) tai (2) maksutasemekanismista (muut 
kuin euromaat).
Koheesiopolitiikan kautta lisärahoitustukea annetaan korottamalla osarahoitusosuutta niin, 
että tukeen oikeutetuille maille maksettavia maksuja voidaan suurentaa. Komissio ehdottaa 
toimintalinjalle vahvistettuun osarahoitusosuuteen 10 prosenttiyksikön suuruista lisäystä. 

Tällä hetkellä asetus koskisi Unkaria, Romaniaa, Latviaa, Portugalia, Kreikkaa ja Irlantia, ja 
näille maille koheesiopolitiikan mukaisesti kaudella 2007–2013 myönnettävä kokonaismäärä 
säilyisi muuttumattomana. On todettava, että Kreikka on saanut taloudellista apua Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin ulkopuolella ja että Unkari ei ole enää 
maksutasemekanismin piirissä.
Ehdotetut toimenpiteet olisivat väliaikaisia ja päättyisivät samalla, kun jäsenvaltio poistuu 
rahoitustukimekanismin piiristä. Lisäksi asetusta ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti.
Kun aluekehitysvaliokunta vastaanotti ehdotuksen, se nimitti puheenjohtajansa esittelijäksi ja 
antoi hänelle valtuudet neuvottelujen saattamiseksi päätökseen pikaisesti siten, että 
mahdollisuuksien mukaan päästäisiin sopimukseen jo ensimmäisessä käsittelyssä, koska 
esitetyn lisäyksen mahdollisimman suuren vaikuttavuuden varmistamiseksi ja jäsenvaltioiden 
maksukyvyn parantamiseksi välittömästi on tarpeen hyväksyä ehdotetut toimenpiteet 
nopeasti. 
Ehdotuksen kiireellisyys ja valiokunnan mietinnön tiukka aikataulu edellyttävät läheistä 
koordinointia esittelijän ja neuvostossa neuvotteluja johtavan puheenjohtajavaltio Puolan 
välillä. Yhteisenä tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen syksyllä 2011, jotta 
parlamentin (täysistuntoäänestyksellä vahvistettu) kanta saataisiin joulukuun 2011 alussa. 
Valiokuntien kokouskalenterin vuoksi mietintöluonnos on jätettävä käsiteltäväksi lokakuun 
2011 alussa. Valitettavasti neuvostossa käytävien neuvottelujen lopputulos ei tällöin ole vielä 
tiedossa.

Esittelijä kannattaa komission aikomusta myöntää lisätukea jäsenvaltiolle, joihin rahoituskriisi 
on vaikuttanut erityisen voimakkaasti. Esittelijä pitää myös ehdotuksen taannehtivaa 
soveltamista välttämättömänä, jotta voitaisiin kohdella tasapuolisesti kaikkia jäsenvaltioita, 
jotka täyttävät tai ovat aiemmin täyttäneet jommankumman edellä mainitun 
tukikelpoisuusperusteen.
Vaikka esittelijä yleisesti ottaen kannattaa komission ehdotusta, hän katsoo, että tarvitaan 
joitakin muutoksia ehdotuksen toteutettavuuden parantamiseksi. Koska valiokunnan 
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mietinnöllä on tiukka aikataulu ja tarkkojen tarkistusten laatiminen edellyttää 
yksityiskohtaisempia tietoja, on kuitenkin päätetty jättää mietintöluonnos käsiteltäväksi ilman 
konkreettisia tarkistuksia ja esittää tarkistukset myöhemmin tarkistusten jättämisen määräajan 
puitteissa, jotta niiden sisältöä voidaan harkita perusteellisemmin. 

Esittelijä katsoo, että osarahoitusosuuden lisäyksen myöntämismenettelyn on oltava selkeä ja 
että korotettujen välimaksujen käytöstä on raportoitava asianmukaisesti. Toimenpiteen 
hakemismenettely ja raportointitavat eivät kuitenkaan saa lisätä hallinnollista rasitetta, jotta 
toimintalinjoja voidaan muuttaa pikaisesti ja vastata näin kriisistä pahiten kärsimään 
joutuneiden maiden tarpeisiin. Raportointi voisi esimerkiksi olla osa nykyistä strategista 
raportointia.

Edellä mainittujen lisäksi komission ehdotukseen voitaisiin esittää tarkistuksia, joiden 
tarkoituksena on selkiyttää ehdotuksen väliaikaista luonnetta (kuten että se ei vaikuta tulevia 
lainsäädäntöpaketteja koskeviin neuvotteluihin) ja sen vaikutuksia talousarvioon.


