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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0190/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma talouden ohjausjärjestelmän 

uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 

vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden 

valvonnan tiukentamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/2013
1
, 

– ottaa huomioon julkista taloutta koskevien suunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 

euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 

koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013
2
, 

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1173/2011
3
, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU
4
, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 

korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/2011
5
, 

                                                 
1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1. 
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41. 
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8. 
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– ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan 

valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1466/97 muuttamisesta 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1175/2011
1
, 

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1176/2011
2
, 

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 

nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 

muuttamisesta 8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/2011
3
, 

– ottaa huomioon Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn 

sopimuksen, 

– ottaa huomioon talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta 

ja hallinnasta tehdyn sopimuksen, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman tutkimuksesta troikan 

(EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta
4
, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista
5
, 

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 

eurooppalaisesta ohjausjaksosta
6
, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 

sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi
7
, 

– ottaa huomioon komission 28. marraskuuta 2014 antaman tiedonannon ”Talouden 

ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu – Kertomus asetusten (EU) N:o 1173/2011, 

1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 soveltamisesta” 

(COM(2014)0905), 

– ottaa huomioon komission 13. tammikuuta 2015 antaman tiedonannon ”Vakaus- ja 

kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen” 

(COM(2015)0012), 

                                                 
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0239. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0598. 
6 EUVL C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
7 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 
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– ottaa huomioon komission 23. heinäkuuta 2014 esittämän kuudennen taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen 

(COM(2014)0473), 

– ottaa huomioon kesäkuussa ja joulukuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät, 

– ottaa huomioon lokakuussa 2014 pidetyn eurohuippukokouksen päätelmät, 

– ottaa huomioon vuotuisen kasvuselvityksen vuodelle 2015 (COM(2014)0902), 

– ottaa huomioon 22. tammikuuta 2015 annetun EKP:n ilmoituksen laajennetusta 

arvopaperien ostamisohjelmasta, 

– ottaa huomioon marraskuussa 2014 julkaistun valtiontalouden ja makrotalouden 

epätasapainoa koskevan EKP:n Occasional Paper -sarjan julkaisun nro 157 ”The 

identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under 

the strengthened EU governance framework”, 

– ottaa huomioon toukokuussa 2015 julkaistun julkisten investointien makrotaloudellisia 

vaikutuksia käsittelevän IMF:n työasiakirjan nro 15/95 ”The Macroeconomic Effects of 

Public Investment: Evidence from Advanced Economies”, 

– ottaa huomioon CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis -viraston 

heinäkuussa 2014 julkaistun rakenteellista budjettitasapainoa koskevan selvityksen 

”Structural budget balance: a love at first sight turned sour”, 

– ottaa huomioon vuonna 2012 annetun Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 

(OECD) pankkivelan epäsuoria takauksia koskevan raportin ”Implicit Guarantees for 

Bank Debt: Where Do We Stand?”, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2012 julkaistun OECD:n tuotantokuilun vaikutuksia 

koskevan työasiakirjan nro 977 ”Implications of output gap uncertainty in times of 

crisis”, 

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2014 julkaistun OECD:n tulojen eriarvoisuuden 

suuntauksia ja vaikutuksia talouskasvuun käsittelevän Social, Employment and 

Migration -työasiakirjan nro 163 ”Trends in income inequality and its impact on 

economic growth”, 

– ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston (koheesio) 19. marraskuuta 2014 esittämät 

päätelmät kuudennesta taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

käsittelevästä kertomuksesta: investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 

sosiaaliasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0190/2015), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 
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A. toteaa, että komission kevään ennusteen mukaan EU:n ja euroalueen työttömyysaste 

pysyy vuosina 2015 ja 2016 todennäköisesti korkeana eli EU:ssa yli 11 prosentissa ja 

euroalueella lähellä 10:tä prosenttia, mitä ei voida hyväksyä; 

B. toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen valtavia eroja, myös troikan väliintulon 

jälkeen, kun BKT:n ennakoitu kasvuaste vuonna 2015 vaihtelee Kyproksen 

-0,5 prosentista Irlannin +3,6 prosenttiin; 

C. toteaa, että komission kevään ennusteen mukaan euroalueen investoinnit pysyvät 

vähäisinä ja niiden odotetaan lisääntyvän 1,7 prosenttia, mikä ei ole riittävästi; 

D. ottaa huomioon, että 21 miljardin euron investointiohjelma, jonka tavoitteena on kerätä 

315 miljardia euroa uusiin investointeihin kolmen seuraavan vuoden aikana, perustuu 

kyseenalaisiin oletuksiin vipuvaikutuksesta, jonka suuruus olisi 15, sekä kyvystä 

houkutella yksityisiä investointeja suuririskisiin hankkeisiin; 

E. panee merkille, että EKP on käynnistänyt noin 1,1 biljoonan euron arvoisen määrällisen 

keventämisohjelman käsitelläkseen pysyvästi alhaisen inflaation riskiä ja elvyttääkseen 

reaalitaloutta; toteaa, että 19 kansallista keskuspankkia ostaa omien jäsenvaltioidensa 

valtion joukkovelkakirjalainoja ja kantaa siihen liittyvän riskin; toteaa, että 

riskinjakojärjestely on rajoitettu 20 prosenttiin ostoista ja että tästä 12 prosenttia koskee 

unionin toimielinten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja ja vain symbolinen ja 

merkityksetön 8 prosentin osuus koskee euroalueen valtion joukkovelkakirjalainoja, ja 

huomauttaa, että tämä osoittaa jäsenvaltioilta puuttuvan poliittista tahtoa hyväksyä niin 

todellisen yhteisen rahapolitiikan hyödyt kuin sen haitatkin; 

F. toteaa, että huolimatta EKP:n vuoden 2010 jälkeen toteuttamista epätavanomaisista 

toimista mekanismi, jolla rahapolitiikka välittyy reaalitalouteen, on edelleen erittäin 

puutteellinen; toteaa, että IMF:n kevään ennusteen mukaan deflaation riski on yhä 

ensisijainen huolenaihe euroalueella ja se on pysynyt lähellä 30:tä prosenttia, ja 

huomauttaa, että joissakin maissa on jo havaittu deflaatiota; 

G. ottaa huomioon, että vuoden 2008 finanssikriisi johti EU:n hallitusten massiiviseen 

väliintuloon rahoitusalan tukemiseksi; toteaa, että rahoitusalalle myönnettiin 

valtiontukea yhteensä yli 5 biljoonaa euroa, mikä vastaa 40,3:a prosenttia EU:n 

BKT:stä; 

H. toteaa, että OECD:n vuoden 2012 raportin mukaan pankkivelan suorien ja epäsuorien 

takausten määrä vaikutti merkittävästi valtionvelan kestävyyteen; 

I. huomauttaa, että huhtikuussa 2015 antamassaan raportissa maailmantalouden 

kehityksestä IMF totesi, että työmarkkinoiden sääntelyyn perustuvilla 

rakenneuudistuksilla ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta kokonaistuottavuuteen, 

toisin kuin T&K-toimintaan ja innovointiin tehtävillä investoinneilla, joilla voidaan 

eniten parantaa tuottavuutta, ja toteaa tämän tarkoittavan, että uudistusprosessin 

aikaisen sopeutuksen taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia ei voida kompensoida 

tuotannon kasvuun pidemmällä aikavälillä kohdistuvilla myönteisillä vaikutuksilla; 
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J. ottaa huomioon, että toukokuussa 2015 julkaistun, julkisten investointien 

makrotaloudellisia vaikutuksia käsitelleen IMF:n työasiakirjan mukaan julkisten 

investointien lisääminen parantaa tuottavuutta ja vähentää työttömyyttä niin lyhyellä 

kuin pitkällä aikavälillä; toteaa, että tuotantovaikutusten todetaan olevan 

voimakkaampia tilanteessa, jossa talous on taantumassa ja rahapolitiikka on elvyttävää, 

kuten euroalueella, ja että tämä voi johtaa velkasuhteen pienentymiseen; huomauttaa, 

että velan liikkeeseenlaskulla rahoitettavilla julkisilla investoinneilla on todettu olevan 

suuremmat tuotantovaikutukset kuin investoinneilla, joilla ei ole talousarviovaikutuksia; 

K. toteaa, että julkisen talouden vakauttamissuunnitelmista seuranneet julkisten menojen 

leikkaukset ovat heikentäneet sosiaaliturvaa, ja samalla köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen riskistä kärsivien määrä Euroopassa on kasvanut yli 25 prosenttiin; 

L. huomauttaa, että verovilppi on aiheuttanut useiden jäsenvaltioiden julkiselle taloudelle 

miljardien eurojen tappiot menetettyinä verotuloina, mikä on hyödyttänyt suuryrityksiä, 

ja toteaa tämän horjuttaneen yhteisvastuun perustaa euroalueella; 

1. katsoo, että euroalueen nykyinen taloustilanne edellyttää kiireellisiä, kattavia ja 

määrätietoisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan käsitellä korkean työttömyyden, 

lisääntyvän köyhyyden ja liiallisen eriarvoisuuden ongelmia, torjua deflaation riskiä ja 

puuttua pitkittyneeseen taantumaan; 

2. korostaa, että nykyisessä talouden ohjausjärjestelmässä ei ole onnistuttu ratkaisemaan 

haasteita, jotka koskevat makrotalouden vakauden varmistamista, kestävän kasvun 

edistämistä ja liiallisen makrotalouden epätasapainon syihin puuttumista euroalueella; 

painottaa, että nykyinen kehys ei mahdollista asianmukaista keskustelua vaihtoehdoista 

epätasapainoiselle ohjausjärjestelmälle, joka perustuu talousarviota koskeviin 

mielivaltaisiin sääntöihin, eikä keskustelua rahaliiton pitkän aikavälin kestävyydestä 

sekä jäsenvaltion mahdollisuudesta erota siitä demokraattisen äänestyksen jälkeen; 

3. pitää valitettavana, että vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen nykyinen talouden 

ohjausjärjestelmä, johon kuuluvat talouspolitiikan ohjauspaketti (six-pack) ja 

budjettikuripaketti (two-pack) sekä finanssipoliittinen sopimus, rajoittaa tarpeettomasti 

euroalueen jäsenvaltioiden tärkeää finanssipoliittista liikkumatilaa ja vie niiltä ainoan 

tehokkaan makrotaloudellisen välineen tilanteessa, jossa kysyntä on heikkoa ja 

rahapolitiikka tehotonta; 

4. huomauttaa, että merkittävät toimintapoliittiset aloitteet, jotka tehtiin komission ja 

troikan toimintapoliittisten suositusten perusteella, perustuivat vinoutuneisiin 

talousennusteisiin ja virheellisiin taloudellisiin malleihin, joilla ei pystytty ennustamaan 

meneillään olevaa kriisiä; varoittaa, että tuotantokuilun laskenta perustuu 

vanhentuneisiin menetelmiin, mikä voidaan nähdä komission arvioihin usein tehdyistä 

tarkistuksista; korostaa, että julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudistusten 

yhteydessä on aliarvioitu merkittävästi finanssipolitiikan kerrointen koko ja maiden 

välisten kielteisten heijastusvaikutusten merkitys aikana, jona julkisten talouksien 

vakauttamista synkronoidaan, sekä kumulatiivisten rakenneuudistusten deflatorinen 

vaikutus; 
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5. katsoo, ettei talouden ohjausjärjestelmä saisi estää jäsenvaltioita toteuttamasta 

tarpeellisia vastasyklisiä toimia torjuakseen korkeaa työttömyyttä ja köyhyyttä sekä 

edistääkseen talouskasvua; 

6. pitää valitettavana poliittisen keskustelun puuttumista alijäämä- ja velkakriteerien 

kestävyydestä ja velan vähennyksen 1/20-säännöstä, vaikka niillä on ollut itseään 

vastaan kääntyvä ja haitallinen vaikutus usean jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 

tilanteeseen; 

7. pitää valitettavana, että työmarkkinauudistusta koskeneet komission ja troikan 

maakohtaiset suositukset johtivat väliaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen 

voimakkaaseen kasvuun, mikä vaikutti rajusti työttömyysasteeseen, palkkoihin ja 

pankkilainojen saantiin ja pahensi siten sosiaalista tyytymättömyyttä ja ihmisten 

turvattomuuden tunnetta; 

Mahdollisia toimia ilman perussopimuksiin tehtäviä muutoksia 

8. katsoo, että tiedonannossa laajennetaan riittämättömästi investointilausekkeen 

soveltamisalaa, joka mahdollistaa jouston vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 

ehkäisevässä osiossa jäsenvaltioiden investointiohjelmien huomioon ottamiseksi, sillä 

jousto rajoittuu hankkeiden yhteisrahoitukseen rakenne- ja koheesiopolitiikassa ja 

ESIR-rahastossa; katsoo, että tätä toimintatapaa olisi kiireellisesti arvioitava uudelleen, 

jotta saataisiin aikaan myönteinen vaikutus kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja 

sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen vahvistamalla sekä ennalta ehkäisevässä että 

korjaavassa osiossa laajempi kultainen sääntö, jonka mukaan vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisten alijäämä- ja velkalaskelmien ulkopuolelle jätetään kaikki 

julkiset menot, jotka liittyvät T&K-toimintaan ja innovointiin tehtäviin tuottaviin 

investointeihin, sekä mahdollinen kussakin jäsenvaltiossa käyttöön otettu taattu 

vähimmäistulo; 

9. katsoo, että euroalueen rakenneuudistuksilla olisi oltava selvä myönteinen 

sosioekonominen vaikutus ja niillä olisi suoraan myötävaikutettava EU:n talouden, 

julkisen talouden ja yhteiskunnan vakauteen sekä Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen; korostaa, että nykyisellä rakenneuudistuksia 

koskevalla toimintatavalla ei ole pystytty puuttumaan useiden EU:n jäsenvaltioiden 

ensisijaisiin haasteisiin, kuten instituutioiden vastuullisuuden ja avoimuuden 

puutteeseen, korruptioon, veropetoksiin ja verovilppiin; 

10. korostaa, että nykyinen talouden ohjausjärjestelmä, erityisesti velan vähennyksen 1/20-

sääntö, on taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti kestämätön, ja pyytääkin sen laajaa 

ja radikaalia tarkistamista siten, että jäsenvaltioille palautetaan niiden finanssi- ja 

rahapoliittinen itsemääräämisoikeus; 

11. korostaa, että komission vuoden 2015 vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetty 

kolmipilarinen (investoinnit, finanssipoliittiset säännöt ja rakenneuudistukset) strategia 

on sisällöltään olennaisilta osin sama vanha strategia, jolla ei pystytty estämään ja 

ratkaisemaan nykyistä yhteiskunta- ja talouskriisiä, ja pyytääkin hylkäämään sen; 
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12. korostaa, että liialliset vaihtotaseen ylijäämät euroalueen ytimessä ovat aivan yhtä 

hälyttäviä kuin liialliset vaihtotaseen alijäämät sen reuna-alueilla; katsoo, että 

makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä on käytettävä entistä 

tasapainoisemmin alijäämäisten ja ylijäämäisten maiden välillä ja että sen ensisijaiseksi 

kohteeksi olisi otettava maat, joilla on paljon liikkumavaraa, jotta voidaan lopettaa 

sisäiseen devalvaatioon perustuvat epäreilut ja haitalliset kilpailukäytännöt; 

13. katsoo, että talouden ohjausjärjestelmässä on välttämättä ja pikaisesti vähennettävä 

monimutkaisuutta, parannettava omistajuutta ja lisättävä avoimuutta ja demokratiaa; 

katsoo, että täystyöllisyyttä, kestävää talouskasvua ja poliittista vakautta on vaikea 

saavuttaa lisäämällä uusia sääntökerroksia olemassa oleviin sääntöihin tai sanelemalla 

vaaleilla valittujen hallitusten tai parlamenttien talouspolitiikkaa ja että parannukset 

voivat tulla vain suoraan demokraattisesti vastuullisilta instituutioilta; 

14. korostaa päättymättömän kriisin nykytilanteen perusteella, että talouden 

ohjausjärjestelmää on korjattava ja täydennettävä niin keskipitkällä kuin pitkällä 

aikavälillä, jotta EU:ssa ja euroalueella voidaan vastata täystyöllisyyden, 

rahoitusvakauden, talouskasvun ja pitkän aikavälin investointien haasteisiin ja samalla 

torjua eriarvoisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä; 

15. muistuttaa todenneensa, että Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustaminen 

unionin toimielinrakenteen ulkopuolelle on takaisku unionin poliittiselle 

yhdentymiselle; huomauttaa, että EVM:n kautta tarjotut pelastuslainapaketit käytettiin 

pelkästään pankkialan pääomittamiseen; katsoo sen vuoksi EVM:n olevan tarpeeton ja 

päällekkäinen väline muiden olemassa olevien pankkialan rahoitustukivälineiden 

kanssa; 

16. toteaa jälleen, että talous- ja rahaliitto (EMU) on typistynyt kiinteiden valuuttakurssien 

ja talousarviota koskevien kestämättömien sääntöjen jäykäksi järjestelmäksi; korostaa, 

että todellinen EMU edellyttää demokraattista tukea sekä taloudellisia ja poliittisia 

olosuhteita, joita EU:ssa ei ole, sekä yhteisiä finanssipoliittisia toimintamahdollisuuksia, 

joita on käytännössä mahdotonta saada aikaan; 

17. korostaa, että EMU:n viallinen rakenne on optimaalisen valuutta-alueen kannalta 

tarvittavien edellytysten puuttuessa synnyttänyt ja edistänyt euroalueella kestämättömiä 

makrotalouden epätasapainoja, mikä on johtanut liiallisten vaihtotaseen yli- ja 

alijäämien muodostumiseen; korostaa, että euro on ollut eniten erimielisyyksiä 

aiheuttanut tekijä Euroopan yhdentymisessä sitten toisen maailmansodan; 

18. muistuttaa, että pankkiunioni oli tulosta poliittisesta tahdosta välttää tulevat 

finanssikriisit ja minimoida valtionvelkakriisin kielteiset heijastusvaikutukset 

euroalueella; huomauttaa, että pankkien rakenneuudistus, joka perustuu 

kaupankäyntitoiminnan selkeään ja automaattiseen eriyttämiseen luotonantoon 

liittyvästä pankkien ydintehtävästä, on yhä toteuttamatta; 
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19. kehottaa jäsenvaltioita esittämään kunnianhimoisen etenemissuunnitelman, jossa 

otetaan huomioon talouden ohjausjärjestelmän uudistusten tarve tässä mietinnössä 

esitetyllä tavalla; 

20. kehottaa sidosryhmiä tässä talouden ohjausjärjestelmän välttämättömässä 

tarkistamisessa välttämään jäänteitä ja tutkimaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, myös 

ne, jotka edellyttäisivät perussopimusten tarkistamista; katsoo, että 

etenemissuunnitelman on perustuttava seuraaviin osatekijöihin: 

– euroalueesta eroamista koskevan oikeuden käyttöönotto ja 

osallistumattomuuslausekkeen laajentaminen perussopimuksia tarkistamalla 

– a) T&K-toimintaan ja innovointiin tehtäviä investointeja ja b) kunkin jäsenvaltion 

käyttöön ottamaa taattua vähimmäistuloa koskevien kansallisten julkisten 

menojen välitön poistaminen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisista alijäämä- ja 

velkalaskelmista 

– siirtyminen julkisen talouden vakauttamisesta ja deflatorisista toimista pitkän 

aikavälin strategiaan, joka perustuu suhdanteita tasoittaviin toimiin, sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen sekä rahoitusalan ja yhtiöverojärjestelmän tehokkaaseen 

uudistamiseen 

– tarkistetut ohjauspuitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat käyttää täysivaltaista 

oikeuttaan harjoittaa itsenäistä finanssipolitiikkaa 

– nykyisten budjettikriteerien, mukaan luettuina tasapainoisen talousarvion sääntö ja 

velan vähennyksen 1/20-sääntö, korvaaminen makrotaloudellisilla ja sosiaalisilla 

indikaattoreilla, jollaisia ovat reaalikasvu, pitkän aikavälin julkiset investoinnit ja 

työttömyysaste sekä oikeudenmukainen ja avoin verotusjärjestelmä 

– toimet sellaisen jäsenvaltion suojaamiseksi spekulatiivisista hyökkäyksistä 

johtuvien pääomapakojen riskiltä, joka päättää erota euroalueesta 

– valtionvelan uudelleenjärjestelyä ja velkahelpotusta koskeva selkeä oikeudellinen 

kehys euroalueella; 

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. en 

 

 


