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PR_COD_2app

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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 asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0443),

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2007)0707),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suosituksen toiseen 
käsittelyyn (A6-0473/2008),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

1 Hyväksytyt tekstit, 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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PERUSTELUT

Menettely
Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 14. toukokuuta 2008 yhteisymmärrykseen uuden 
asetuksen tekstistä. Toinen käsittely tarvitaan, koska 22. toukokuuta 2008 pidetyssä 
täysistunnossa hyväksyttiin tarkistuksia, jotka ovat ristiriidassa sovitun tekstin kanssa. 
Neuvoston yhteinen kanta ilmoitettiin 20. marraskuuta 2008 pidetyssä täysistunnossa, ja 
joitakin kielellisiä muutoksia lukuun ottamatta se vastaa toukokuussa 2008 sovittua tekstiä.

Suurin osa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa edustettuina olevista poliittisista 
ryhmistä on vahvistanut sitoutumisensa neuvoston kanssa toukokuussa aikaansaatuun 
sopimukseen.

Yhteinen kanta voidaan siis hyväksyä ilman tarkistuksia.

Sisältö
Yhteinen kanta sisältää monia työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan esittämiä 
tarkistuksia. Tärkeimmät muutokset komission ehdotukseen nähden koskevat asetuksen 
soveltamisalaa, säätiön tehtäviä, yleisiä säännöksiä, hallitusta sekä Euroopan koulutussäätiön 
johtajan nimittämistä. 

Kysymys siitä, miten Euroopan parlamentin ja säätiön suhdetta voitaisiin lujittaa ja miten 
Euroopan parlamentti voisi olla edustettuna hallituksessa, on ratkaistu. Asetuksen 7 artiklassa 
säädetään, että hallituksessa on "kolme Euroopan parlamentin nimittämää asiantuntijaa, joilla 
ei ole äänivaltaa". Parlamentti voi nimittää joko ulkopuolelta tulevia henkilöitä tai 
parlamentin jäseniä, ja on parlamentin tehtävä valita, millä tasolla se haluaa olla edustettuna 
hallituksessa. Lisäksi johtaja kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuntonsa Euroopan 
parlamentin yhdelle tai useammalle asiaa käsittelevälle valiokunnalle ja vastaamaan niiden 
jäsenten esittämiin kysymyksiin. (10 artikla).

Sopimus on pitkälti komission ehdotuksen mukainen siinä, että Euroopan koulutussäätiön 
tehtävänkuvaa laajennetaan niin, että se kattaa henkilöresurssien kehittämisen ja varsinkin 
elinikäiseen oppimiseen liittyvän koulutuksen sekä asiaan liittyvät työmarkkinakysymykset. 

Säätiön maantieteellinen toiminta-alue olisi saatettava ajan tasalle ja määriteltävä uudelleen 
Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikan uusien välineiden ja painopisteiden mukaan. 
Lehideux'n mietinnön mukaan menettelyä voidaan muuttaa joustavammaksi, jotta se antaa 
virastolle oikeuden toimia muissakin kuin 1 artiklan a ja b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
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