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Tarkistus 1
Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) lisää Euroopan parlamentin ja 
erityisesti parlamentin talous- ja raha-
asioiden 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;

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) lisää Euroopan parlamentin ja 
erityisesti parlamentin talous- ja raha-
asioiden valiokunnan vastuuta 
toimielimenä, jolle EKP ilmoittaa 
rahapoliittisista päätöksistään; katsoo 
lisäksi, että EKP:n roolin Euroopan 
unionin talousetujen vastaisten toimien 
torjunnassa olisi johdettava tiiviiseen 
yhteistyöhön parlamentin valiokuntien 
välillä;

Or. de

Tarkistus 2
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) lisää Euroopan parlamentin ja 
erityisesti parlamentin talous- ja raha-
asioiden 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 

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) lisää Euroopan parlamentin ja 
erityisesti parlamentin talous- ja raha-
asioiden 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 
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olisi johdettava tiiviiseen yhteistyöhön 
parlamentin valiokuntien välillä;

olisi johdettava tiiviiseen yhteistyöhön 
parlamentin valiokuntien välillä; on 
huolestunut siitä, että kun hintavakauden 
tavoite on lisätty unionin tavoitteisiin 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
Lissabonin sopimuksella, 2 artiklan 
3 kohta), tulevaisuudessa on 
huomattavasti vaikeampaa toteuttaa 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
työllisyysturvaan tähtäävää EKP:n 
politiikkaa;

Or. de

Tarkistus 3
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) lisää Euroopan parlamentin ja 
erityisesti parlamentin talous- ja raha-
asioiden 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;

1. katsoo, että EU:n toimielimen aseman 
myöntäminen Euroopan keskuspankille 
(EKP) ja johtokunnan jäsenten 
nimittämistä koskevien ehtojen 
muuttaminen neuvostossa lisäävät
Euroopan parlamentin ja erityisesti 
parlamentin talous- ja raha-asioiden 
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;

Or. fr
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Tarkistus 4
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä uutta rooliaan 
asioissa, jotka koskevat EKP:n neuvoston 
kokoonpanon muuttamista; 

Or. fr

Tarkistus 5
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille euroryhmän saaman 
virallisen tunnustuksen ja ryhmän 
hallitsevan aseman euroalueen 
talouspolitiikan harjoittamisessa; katsoo 
näin ollen tarpeelliseksi kehittää talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan harjoittamaa 
tietojenvaihtoa; tiedustelee komissiolta 
toimenpiteiden sekä tietojen analysoinnin 
kehittämistä, jota tämä muutos edellyttää; 
katsoo lisäksi, että kun luodaan 
oikeusperusta, joka mahdollistaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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; katsoo myös, että 
yhteisten kantojen ja euroalueen 

2. panee merkille euroryhmän saaman 
virallisen tunnustuksen ja ryhmän 
hallitsevan aseman euroalueen 
talouspolitiikan harjoittamisessa; katsoo 
näin ollen tarpeelliseksi kehittää talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan harjoittamaa 
tietojenvaihtoa; tiedustelee euroryhmältä 
ja komissiolta toimenpiteiden sekä tietojen 
analysoinnin kehittämistä, jota tämä 
muutos edellyttää; katsoo, että 
talousarvioviranomaisen olisi 
tarkasteltava euroryhmän tunnustamisen 
talousarviovaikutuksia;
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yhtenäisen edustuksen mahdollisuuden 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa 
täytyisi siten johtaa vastaavasti siihen, että 
talous- raha-asioiden valiokunta otetaan 
mukaan edustamiseen;

Or. fr

Tarkistus 6
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille euroryhmän saaman 
virallisen tunnustuksen ja ryhmän 
hallitsevan aseman euroalueen 
talouspolitiikan harjoittamisessa; katsoo 
näin ollen tarpeelliseksi kehittää talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan harjoittamaa 
tietojenvaihtoa; tiedustelee komissiolta 
toimenpiteiden sekä tietojen analysoinnin 
kehittämistä, jota tämä muutos edellyttää; 
katsoo lisäksi, että kun luodaan 
oikeusperusta, joka mahdollistaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn 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; katsoo myös, että 
yhteisten kantojen ja euroalueen yhtenäisen 
edustuksen mahdollisuuden 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa täytyisi
siten johtaa vastaavasti siihen, että talous-
raha-asioiden valiokunta otetaan mukaan 
edustamiseen;

2. panee merkille euroryhmän saaman 
virallisen tunnustuksen ja ryhmän 
hallitsevan aseman euroalueen 
talouspolitiikan harjoittamisessa; katsoo 
näin ollen tarpeelliseksi kehittää talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan harjoittamaa 
tietojenvaihtoa; tiedustelee komissiolta 
toimenpiteiden sekä tietojen analysoinnin 
kehittämistä, jota tämä muutos edellyttää; 
katsoo lisäksi, että kun luodaan 
oikeusperusta, joka mahdollistaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn 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; katsoo myös, että 
yhteisten kantojen ja euroalueen yhtenäisen 
edustuksen mahdollisuuden 
kansainvälisissä rahoituslaitoksissa olisi
siten johdettava vastaavasti siihen, että 
talous- raha-asioiden valiokunnan jäseniä 
euroryhmään kuuluvasta maasta otetaan 
mukaan edustamiseen;
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Or. en

Tarkistus 7
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kun luodaan 
oikeusperusta, joka mahdollistaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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; 

Or. fr

Tarkistus 8
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo myös, että yhteisten kantojen 
ja euroalueen yhtenäisen edustuksen 
mahdollisuus kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa olisi hyödynnettävä
viipymättä, ja sen olisi siten johdettava 
vastaavasti siihen, että talous- raha-
asioiden valiokunta otetaan mukaan 
edustamiseen;
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Or. fr

Tarkistus 9
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota antamaan 
ehdotuksen asetukseksi, jonka nojalla 
parlamentti ja neuvosto voivat antaa 
yksityiskohtaiset säännöt SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetusta monenvälisestä 
valvontamenettelystä; 

Or. fr

Tarkistus 10
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja 

Poistetaan.
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ehdot; katsoo kuitenkin, etteivät nämä 
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle puitedirektiivin antamisesta 
tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 11
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja 
ehdot; katsoo kuitenkin, etteivät nämä 
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle puitedirektiivin antamisesta 
tällä alalla;

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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; katsoo, että 
kyseisellä pöytäkirjalla EU:n 
sopimusasiakirjaan ensimmäistä kertaa 
otettu maininta yleistä etua koskevista 
palveluista ei saa missään tapauksessa 
johtaa epäilyksen syntymiseen siitä, että 
kyseiset palvelut kuuluvat yksinomaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;

Or. de
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Tarkistus 12
Wolf Klinz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 
katsoo kuitenkin, etteivät nämä 
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle puitedirektiivin antamisesta 
tällä alalla;

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 

Or. en

Tarkistus 13
Margaritis Schinas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artikla, tehtyihin 
yleishyödyllisiä palveluita koskeviin 
muutoksiin, sekä erityisesti 

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artikla, tehtyihin 
yleishyödyllisiä palveluita koskeviin 
muutoksiin, sekä erityisesti 
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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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 
katsoo kuitenkin, etteivät nämä 
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle puitedirektiivin antamisesta 
tällä alalla;

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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 

Or. en

Tarkistus 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira ja Ieke van den Burg

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 
katsoo kuitenkin, etteivät nämä
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle puitedirektiivin antamisesta 

4. suhtautuu myönteisesti EY:n 
perustamissopimuksen 16 artiklaan, josta 
on tullut 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 neuvostolle ja parlamentille 
mahdollisuuden laatia yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoamisen periaatteet ja ehdot; 
katsoo kuitenkin, etteivät nämä 
parannukset vähennä tarvetta komission 
aloitteelle luoda suurempi oikeusvarmuus 
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tällä alalla; julkisille palveluille horisontaalisten ja 
alakohtaisten kysymysten osalta;

Or. en

Tarkistus 15
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

5. suhtautuu myönteisesti kansallisten 
parlamenttien aseman vahvistumiseen 
suhteessa toissijaisuusperiaatteen 
valvomiseen tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä; 
katsoo kuitenkin, että kyseinen menettely 
on ennen kaikkea siinä vahvistettujen 
liian lyhyiden määräaikojen takia 
riittämätön takaaman tulevaisuudessa 
kansallisten parlamenttien asianmukaisen 
osallistumisen; sitoutuu kuitenkin 
kansallisten edustustojen erityisen 
kuulemisen puuttuessa ottamaan nämä 
vuosittain mukaan talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen käsittelyyn parlamentissa;

Or. de

Tarkistus 16
Daniel Dăianu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitettu säädösten siirto 
on mukautettu rahoituslainsäädäntöön; 
panee tyytyväisenä merkille, että 

6. toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitettu säädösten siirto 
on mukautettu rahoituslainsäädäntöön; 
panee tyytyväisenä merkille, että 
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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;

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 eri toimielinten 
yhteistyö ja unionin tason valvonta 
tehostuvat;

Or. en

Tarkistus 17
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr
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Tarkistus 18
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 19
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota käyttämään 
viipymättä SEUT-sopimuksen uutta 
197 artiklaa ja tekemään aloitteen 
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen ja 
rahoituspalvelumarkkinoiden valvonnan 
aloilla;

Or. fr

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 21
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että Euroopan 
perustuslakisopimuksen I-3 artiklaan 
alunperin sisältyneen unionin hyvän 
kilpailukyvyn tavoitteen poistaminen ei 
muuta unionin perustavoitteena olevaa 
suurempaa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta muun muassa siitä 
syystä, että sopimukseen on samalla 
liitetty pöytäkirja sisämarkkinoista ja 
kilpailusta (pöytäkirja N:o 6), johon on 
sisällytetty sama tavoite, vaikkakin toiseen 
sanamuotoon puettuna;

Or. de

Tarkistus 22
Sahra Wagenknecht

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. on huolestunut siitä, että nykyinen 
joustolauseke (EY-sopimuksen 
308 artikla) merkitsee SEUT-sopimuksen 
352 artiklan muodossa ulottumista 
sisämarkkinoiden lisäksi kaikille 
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sopimuksissa vahvistetuille politiikan 
aloille, mikä heikentää edelleen annetun 
toimivallan periaatetta; pitää vain 
pienenä edistyksenä sitä, että tältä 
pohjalta säädökset voidaan jatkossa antaa 
vain Euroopan parlamentin antaman 
hyväksynnän jälkeen eikä pelkästään vain 
neuvoston kuultua sitä;

Or. de
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