
PA\719463FI.doc PE405.737v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2008/2063(INI)

16.4.2008

LAUSUNTOLUONNOS
talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

 perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Lissabonin sopimuksen mukaisesta parlamentin uudesta roolista ja vastuusta
(2008/2063(INI))

Valmistelija (*): Pervenche Berès

Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla



PE405.737v01-00 2/4 PA\719463FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_NonLeg



PA\719463FI.doc 3/4 PE405.737v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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) 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;

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;

3. panee merkille yhtäältä komission roolin vahvistumisen komission voidessa vastedes 
ilmoittaa jäsenvaltioille suoraan lausuntonsa tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei ole 
noudattanut talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja tai jos on kyse talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan vaarantumisesta, sekä toisaalta siirtymisen tavanomaiseen 
lainsäätämisjärjestykseen hyväksyttäessä monenvälistä valvontamenettelyä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä, millä halutaan parantaa talouden koordinointia;

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;

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

6. 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;

7. on huolissaan mahdollisuudesta, että EY:n perustamissopimuksen 57 artiklaan, josta on 
tullut 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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