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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman myöntäminen Euroopan keskuspankille (EKP), 
mikä ei vaikuta sen riippumattomuuteen rahapolitiikan harjoittamisessa, lisää parlamentin
ja erityisesti parlamentin talous- ja raha-asioista vastaavan valiokunnan vastuuta 
toimielimenä, jolle EKP ilmoittaa rahapoliittisista päätöksistään; katsoo, että parlamentin 
osallistumista EKP:n johtokunnan jäsenten nimittämiseen olisi vastaavasti lisättävä; 
katsoo lisäksi, että EKP:n roolin Euroopan unionin talousetujen vastaisten toimien 
torjunnassa olisi johdettava tiiviiseen yhteistyöhön parlamentin valiokuntien välillä;

2. pitää myönteisenä uutta, EKP:n perussäännön 40 artiklan 2 kohdan mukaista neuvoa-
antavaa rooliaan asioissa, jotka koskevat EKP:n neuvoston kokoonpanon muuttamista; 

3. panee merkille euroryhmän saaman virallisen tunnustuksen ja ryhmän hallitsevan aseman 
euroalueen talouspolitiikan harjoittamisessa; katsoo näin ollen tarpeelliseksi kehittää 
talous- ja raha-asioista vastaavan valiokunnan harjoittamaa tietojenvaihtoa; vaatii 
euroryhmää ja komissiota selvittämään, miten kyseinen kehitys vaikuttaa resursseihin ja 
arviointiin; katsoo, että talousarvioviranomaisen olisi tarkasteltava euroryhmän 
tunnustamisen talousarviovaikutuksia; 

4. katsoo, että kun luodaan oikeusperusta, joka mahdollistaa tulevan Euroopan unionin 
toiminnasta tehtävän sopimuksen 136 artiklassa tarkoitettujen talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen hyväksymisen sekä talousarviota koskevan kurinalaisuuden koordinointia 
ja valvontaa jäsenvaltioissa parantavien toimenpiteiden toteuttamisen, komission olisi 
hyödynnettävä välittömästi tätä uutta oikeusperustaa tehdäkseen aloitteen, jossa 
parlamentti otetaan täysivaltaisesti mukaan menettelyn määrittelyyn ja täytäntöönpanoon; 

5. katsoo myös, että yhteisten kantojen ja euroalueen yhtenäisen edustuksen mahdollisuus 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa olisi pantava täytäntöön viipymättä, ja sen olisi myös
johdettava siihen, että ne talous- raha-asioista vastaavan valiokunnan jäsenet, jotka ovat 
euroryhmässä edustettuina olevien jäsenvaltioiden kansalaisia, osallistuvat kyseisiin 
edustuksiin;

6. kehottaa komissiota esittämään asetusta, jonka nojalla parlamentti ja neuvosto voivat 
antaa yksityiskohtaiset säännöt SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta 
monenvälisestä valvontamenettelystä; 

7. panee merkille yhtäältä komission roolin vahvistumisen SEUT-sopimuksen mukaisesti 
komission voidessa ilmoittaa suoraan lausuntonsa jäsenvaltioille, jotka eivät noudata
talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja tai jotka vaarantavat talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan, sekä toisaalta tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen käyttöön 
oton hyväksyttäessä monenvälistä valvontamenettelyä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, 
millä halutaan parantaa talouden koordinointia;
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8. suhtautuu myönteisesti EY:n perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta tulee Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artikla, tehtyihin yleishyödyllisiä palveluita 
koskeviin muutoksiin, sekä erityisesti oikeusperustaan, jonka ansiosta voidaan määrittää 
periaatteet ja ehdot, joiden mukaisesti näitä palveluja voidaan tarjota, sekä panee 
tyytyväisenä merkille yleishyödyllisiä palveluja koskevan pöytäkirjan hyväksymisen; 
suhtautuu myönteisesti myös tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen käyttöönottoon, sillä 
se antaa parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten palvelujen 
tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 

9. suhtautuu myönteisesti kansallisten parlamenttien aseman vahvistumiseen suhteessa 
toissijaisuusperiaatteen valvomiseen tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä; 
sitoutuu kuitenkin kansallisten parlamenttien erityisen kuulemisen puuttuessa ottamaan 
nämä vuosittain mukaan talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen käsittelyyn
parlamentissa;

10. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettu 
säädösten siirto on mukautettu rahoituslainsäädäntöön; panee tyytyväisenä merkille, että 
säädösvallan siirto komissiolle on määritelty aiempaa selkeämmin siirron soveltamisalan 
ja keston suhteen; nostaa kuitenkin esille erityistapaukset, kuten erityisesti eri toimielinten 
välisen tiedonkulun, komission lainsäädäntötoimien avoimen valmistelun ja Lamfalussyn 
menettelyn avoimuuden, sekä tarpeen olla puuttumatta näihin erityistapauksiin ainakaan 
muuten kuin kehittämällä niitä niin, että avoimuus lisääntyy entisestään ja toimielinten 
yhteistyö ja unionin tason valvonta tehostuvat;

11. pyytää komissiota selventämään, miten se aikoo tulkita SEUT-sopimuksen 290 artiklasta 
annettua julistusta 39, joka koskee asiantuntijoiden kuulemista rahoituspalvelualan 
kysymyksissä, ja miten se aikoo soveltaa tulkintaansa muiden kuin SEUT-sopimukseen 
sisältyvien säädösvallan siirtoa koskevien säädösten antamisessa;

12. kehottaa komissiota mahdollisuuksien mukaan käyttämään SEUT-sopimuksen 
209 artiklaa rahoituspalveluasetuksen soveltamisen edistämiseksi;

13. kehottaa komissiota käyttämään viipymättä SEUT-sopimuksen uutta 197 artiklaa ja 
ottamaan käyttöön toimenpiteitä, jotka koskevat hallinnollista yhteistyötä verotuksen ja 
rahoituspalvelumarkkinoiden valvonnan aloilla;

14. kehottaa neuvostoa tarkastelemaan yhdessä parlamentin kanssa, miten soveltaa SEUT-
sopimuksen 127 artiklan 6 kohtaa, jonka nojalla neuvosto voi antaa EKP:lle 
erityistehtäviä, jotka koskevat luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin 
vakuutusyritysten toiminnan vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa;

15. on huolissaan mahdollisuudesta, että EY:n perustamissopimuksen 57 artiklaan, josta tulee
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 64 artikla, lisätty yksimielisen 
päätöksen menettely jäsenvaltioissa tarkoituksena rajoittaa pääomanliikkeitä kolmansiin 
maihin tai kolmansista maista vaikeuttaa markkinoiden vapautumista; katsoo, että tämä 
uusi ehto itse asiassa estää EU:ta tekemästä rahoitusmarkkinoita koskevia aloitteita, jotka 
voisivat kuitenkin osoittautua elintärkeiksi EU:n rahataloudellisen vakauden 
turvaamisessa.
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