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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 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 3. heinäkuuta 2013 päivätyn komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin 

kirjeen julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 

koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan 

1 kohdan soveltamisesta, 

– 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
3
, 

– 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
4
, 

                                                 
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. 12. 
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33. 



 

AM\1066126FI.doc  PE558.980v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1173/2011
1
, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU
2
, 

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1176/2011
3
, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 

korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/2011
4
, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman tutkimuksesta troikan 

(EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta
5
, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista
6
, 

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 

eurooppalaisesta ohjausjaksosta
7
, 

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

sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi
8
, 

– 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 nimeltä 

”Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas 

hyödyntäminen” (COM(2015)0012), 

– ottaa huomioon kesäkuussa ja joulukuussa 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät, 

– ottaa huomioon lokakuussa 2014 pidetyn eurohuippukokouksen päätelmät, 

                                                 
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1. 
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25. 
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0239. 
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0598. 
7 EUVL C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
8 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 
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– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin Euroopan 

parlamentissa 15. heinäkuuta 2014 pitämän puheen, 

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

– ottaa huomioon EKP:n pääjohtajan Mario Draghin keskuspankin vuosisymposiumissa 

Jackson Holessa 22. elokuuta 2014 pitämän puheen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen Cruz Villalónin 

14. tammikuuta 2015 antaman ratkaisuehdotuksen EKP:n OMT-ohjelman (Outright 

Monetary Transactions) laillisuudesta, 

– 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 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 6. heinäkuuta 2012 julkaistun taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) 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 syyskuussa 2013 julkaistun euroalueen finanssivakausunionia koskevan 

IMF:n muistion ”Towards a fiscal union for the euro area”, 

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

sosiaaliasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0190/2015), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. toteaa, että komission syksyn talousennusteen mukaan kasvun pysyttyä odottamatta 

negatiivisena kahden peräkkäisen vuoden ajan bruttokansantuotteen (BKT) odotetaan 

kasvavan euroalueella 0,8 prosenttia vuonna 2014 ja 1,1 prosenttia vuonna 2015, mikä 

tarkoittaa, että tänä vuonna ei ylletä kriisiä edeltäneen ajan BKT:hen ja tuotantokuilu on 

edelleen suuri; toteaa, että useimpien ennusteiden mukaan on olemassa pitkään 

merkittävä hyvin matalan inflaation riski; 
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B. toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen valtavia eroavuuksia, myös ohjelmien 

toteutuksen jälkeen, kun BKT:n ennakoitu kasvuaste vuonna 2014 vaihtelee Kyproksen 

-2,8 prosentista Irlannin +4,6 prosenttiin, mikä kuvastaa yhä suurempia sisäisiä 

eroavuuksia; 

C. toteaa, että komission syksyn talousennusteen mukaan investoinnit ovat vähentyneet 

euroalueella 3,4 prosenttia vuonna 2012, 2,4 prosenttia vuonna 2013 ja kaikkiaan 

17 prosenttia kriisiä edeltävästä ajasta ja että investointimenojen odotettu elpyminen 

vuosina 2014 ja 2015 (1,7 prosenttia) on hyvin heikkoa; toteaa, että investointien puute 

haittaa tulevia sukupolvia ja heikentää julkisen talouden kestävyyden näkymiä; 

D. toteaa, että parhaillaan laaditaan Euroopan investointiohjelmaa, jonka avulla pyritään 

rahoittamaan 315 miljardilla eurolla uusia investointeja seuraavien kolmen seuraavan 

vuoden aikana; 

E. toteaa, että komission talvisen ennusteen mukaan EU:n työttömyysaste pysyy 

suurempana kuin 11 prosenttia; 

Talouden nykyisen ohjausjärjestelmän tilannekatsaus 

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

toimenpiteitä, jotta voidaan vastata deflaation tai hyvin heikon inflaation, vähäisen 

kasvun ja korkean työttömyyden uhkaan; 

2. katsoo, että EU on edelleen vuonna 2008 alkaneessa poikkeuksellisen pitkässä ja 

vakavassa talouden taantumassa; toteaa, että tuotantokuilu on edelleen liian suuri, mikä 

johtaa hystereesiin ja kapasiteetin pysyvään menetykseen; katsoo, että tarvitaan pikaista, 

täydentävää ja koordinoitua finanssi- ja rahapolitiikkaa, jos halutaan sekä välttää 

velkadeflaatioansa että luoda uutta kapasiteettia tarkoituksena EU:n talouden 

ekologinen muuttaminen; 

3. pyytää, että laajan vihreän eurooppalaisen investointiohjelman yhteydessä pyritään 

EU:n talouden sosiaaliseen ja ekologiseen muuttamiseen; 

4. painottaa, että talouden nykyinen ohjausjärjestelmä ei tarjoa asianmukaista 

demokraattisen vastuun mekanismia liittyen euroalueen talousnäkymien arviointiin eikä 

euroalueen finanssipolitiikan kokonaisviritystä eikä myöskään riittävää demokraattisten 

seurantaprosessia, jonka avulla voitaisiin tarkastella tasavertaisesti erilaisia taloudellisia 

tilanteita ja rahoitusasemia; 

5. pitää erityisen valitettavina euroryhmän päätöksiä, jotka on tehty suljetuin ovin ilman 

avoimuutta ja asianmukaista seurattavuutta; kehottaa julkistamaan euroryhmän 

kokouspöytäkirjat; muistuttaa troikan toimintaa koskeneen mietintönsä johtopäätöksistä, 

joissa pahoiteltiin EU:n tason demokraattisen legitimiteetin puutetta sekä euroryhmän 

seurattavuuden puutetta sen käyttäessä EU:n tason toimeenpanovaltaa; 

6. muistuttaa troikan toimintaa koskeneen mietintönsä päätelmistä, joissa pahoitellaan 

”teknisen neuvonannon” epämääräistä soveltamisalaa sekä ”euroryhmäviraston” 

rooleja, joita on annettu sekä komissiolle että EKP:lle tukiohjelmien suunnittelun, 
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täytäntöönpanon ja arvioinnin yhteydessä; pitää siksi valitettavana selvien ja 

seurattavien tapauskohtaisten mandaattien puutetta neuvostolta ja euroryhmältä 

komissiolle samoin kuin mahdollista komission eturistiriitaa sillä troikassa olevan roolin 

ja toisaalta sille perussopimuksen valvojana kuuluvan vastuun välillä; 

7. panee merkille, että merkittävät poliittiset aloitteet, joihin sisältyi poliittisia suosituksia, 

perustuivat talousennusteisiin, joissa ei ennakoitu nyt koettua hidasta kasvua ja 

inflaatiota alkupainotteisten säästötoimien seurauksena ja joissa suurelta osin 

aliarvioitiin finanssipolitiikan kertoimen luku vakavan finanssikriisin aikana ja 

tilanteessa, jossa ilmeni valtioiden välisiä merkittäviä heijastusvaikutuksia aikana, jona 

julkisten talouksien vakauttamista synkronoidaan ja kumulatiivisilla ja nopeilla 

rakenneuudistuksilla on deflatorisia vaikutuksia; 

8. toteaa, että mukautustaakan ovat ensisijaisesti kantaneet jäsenvaltiot, joilla on kriisin 

alkaessa ollut suuri vaihtotaseen ylijäämä ja suuri velan ja BKT:n suhde, mikä on 

johtanut yleiseen deflatoriseen painotukseen; 

9. toteaa erityisesti, että alkupainotteiset ja epätasapainoiset säästötoimet ja 

budjettileikkaukset perustavissa hyvinvointijärjestelmissä kautta Euroopan ovat paitsi 

johtaneet dramaattisiin sosiaalisiin seurauksiin, myös vahingoittaneet Euroopan 

elpymistä ja viime kädessä heikentäneet tarpeettomasti julkisen velan suhdetta 

BKT:hen, kun tätä verrataan tarpeelliseen mutta asteittaisempaan ja paremmin 

suunniteltuun pitkäaikaiseen talouden vakauttamisstrategiaan; korostaa, että jotkin 

pitkälle menevät säästötoimet eivät vastaa perussopimuksen velvoitteita eivätkä EU:n 

perusoikeuskirjan mukaisia perusoikeuksia; 

10. painottaa, että nykytilanne edellyttää tehostettua ja osallistavampaa talouden 

koordinointia (kokonaiskysynnän lisäämiseksi, julkisen talouden kestävyyden 

parantamiseksi sekä oikeudenmukaisten ja kestävien uudistusten ja niihin liittyvien 

investointien mahdollistamiseksi) sekä nopeaa reagointia talouden ohjausjärjestelmän 

ilmeisimpien virheiden korjaamiseksi; 

11. katsoo siksi, että talouden ohjausjärjestelmän lainsäädännöllinen uudistus on tarpeen 

paitsi talousarviota koskevien sääntöjen suhteen, myös jotta saataisiin perusta 

laadukkaalle investointikehyksellä ja jotta voitaisiin saavuttaa sitova ja laajempi 

sosioekonominen lähentymisprosessi kohti ajantasaistettujen Eurooppa 

2020 -tavoitteiden saavuttamista; on siksi eri mieltä komission arviosta, jonka mukaan 

talouden tämänhetkinen ohjausjärjestelmä on ollut onnistunut eikä oikeudellista kehystä 

tarvitse näin muodoin tarkistaa; 

12. varoittaa, että menettelyjen lisääntyminen tekee talouden ohjausjärjestelmästä entistä 

monimutkaisemman ja vähentää avoimuutta, mikä vuorostaan haittaa sitä, että 

parlamentit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaiset omaksuvat ja hyväksyvät 

ohjausjärjestelmästä seuraavat suuntaviivat, suositukset ja uudistukset; korostaa siksi, 

että tarvitaan oikeudellista tarkistusta, joka yksinkertaistaisi monimutkaista ja usein 

päällekkäistä valvontaa ja raportointimenettelyjä niin, että samalla lisätään 

eurooppalaisen ohjausjakson demokraattista valvontaa ja seurattavuutta; 
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13. tunnustaa, että edistystä euroalueen jäsenvaltioiden kansallisen keskustelun 

omaksumisessa on saavutettu, myös kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen 

ansiosta; 

Nykyisten sääntöjen joustovaran paras mahdollinen käyttö 

14. painottaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen nykyiset joustavuusmääräykset jättävät 

liikaa harkinnanvaraa eivätkä ne ole käytännössä tarjonneet riittävää ja asianmukaista 

vastasyklistä kehystä; muistuttaa, että monet jäsenvaltiot eivät hyvinä aikoina 

harjoittaneet vastasyklistä vakauttamista; pitää valitettavana, että lainsäädännön 

mahdollistamaa harkinnanvaraa ei hyödynnetty täysimääräisesti viime vuosina, kun 

inflaatio on ollut matalaa, kasvu vähäistä ja työttömyys korkeaa; korostaa, että sen 

seurauksena joustavuudesta ja harkinnanvarasta on tullut pikemminkin sääntö kuin 

poikkeus, kun niitä on käytetty järjestelmällisesti ja tehottomasti sosiaalisten ja 

taloudellisten ongelmien jo ilmettyä; 

15. on tyytyväinen siihen, että komissio on äskettäin tunnustanut joustoa koskevassa 

tulkitsevassa tiedonannossaan, että tavalla, jolla nykyisiä finanssipoliittisia sääntöjä 

tulkitaan, on keskeinen merkitys investointikuilun umpeen kuromisessa EU:ssa sekä 

kasvua edistävien, kestävien ja sosiaalisesti tasapainoisten uudistusten edistämisessä; 

16. kannattaa sitä, että komissio pitää kansallisia maksuja Euroopan strategisten 

investointien rahastoon verotuksellisesti neutraaleina kasvu- ja vakaussopimuksen 

osalta; pyytä lisäselvennystä näiden rahoitusosuuksien konkreettisesta kohtelusta 

tiedonannossa esitetyn vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen uuden tulkinnan 

mukaisesti; 

17. toteaa, että joustavuutta koskevassa komission tiedonannossa pyritään laajentamaan 

investointilausekkeen soveltamisalaa, mikä mahdollistaa tietynasteisen rajoitetun 

joustavuuden vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion osalta 

jäsenvaltioiden investointiohjelmien mahdollistamiseksi, erityisesti rakenne- ja 

koheesiopolitiikan, myös nuorisotyöllisyysaloitteen mukaisten aloitteiden menojen, 

Euroopan laajuisten verkkojen, Verkkojen Eurooppa -välineen ja ESIR-rahaston 

yhteisrahoituksen osalta; katsoo, että lähestymistapa on pikaisesti arvioitava uudelleen, 

jotta sitä voidaan soveltaa symmetrisesti vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion 

kanssa; 

18. katsoo, että ennalta ehkäisevän ja korjaavan osan rakenneuudistusprosessi olisi 

arvioitava demokraattisesti Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa 

jatkuvassa vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten kanssa; pitää valitettavana, että 

merkittävässä osassa jäsenvaltioita nämä uudistukset ovat käytännössä murentaneet 

sosiaalisia ja ympäristöä koskevia oikeuksia, lisänneet epätyypillisiä työsuhteita ja 

heikentäneet yleisiä eläkeoikeuksia; 

19. vaatii hyväksyttävien uudistusten osalta tulossuuntautuneita metodologisia 

suuntaviivoja, mukaan lukien kustannus-hyöty-laskelmat, aikatauluvaikutukset ja 

ulkoisten vaikutusten sekä uudistusten sosiaalisten ja ympäristöä koskevien tuottojen 

huomioon ottaminen; kehottaa ottamaan käyttöön seurantamekanismeja, joilla 

arvioidaan, miten uudistukset ovat auttaneet Eurooppa 2020 -strategian 
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ajantasaistettujen tavoitteiden saavuttamista; korostaa, että tällaisesta 

tulossuuntautuneesta toiminnasta olisi ohjattava uudistusten arvioimista vakaus- ja 

kasvusopimuksen korjaavan osion puitteissa; 

20. katsoo, että kansallisten uudistusohjelmien puitteissa toteutetuilla yleisillä 

talousuudistuksilla on oltava mitattavissa oleva positiivinen yhteiskunnallis-

taloudellinen ja ympäristöä koskeva tuotto ja niillä on lisättävä hallinnollisia 

valmiuksia; 

21. pitää kuitenkin valitettavana, että tiedonannossa ei tarkastella sellaisten ”epätavallisten 

tapahtumien” luonnetta, joihin jäsenvaltiot eivät voi vaikuttaa ja joiden olisi 

oikeutettava väliaikainen poikkeaminen mukautuksista keskipitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

Tiiviimpi koordinointi ja taloudellinen lähentyminen: vakaus- ja kasvusopimuksen 

mahdollinen parantaminen tarkasteltaessa talouspolitiikan ohjauspakettia ja 

budjettikuripakettia  

22. katsoo, että vakaus- ja kasvusopimus sekä eurooppalainen ohjausjakso mahdollistavat 

enemmän joustoa ja ei-sitovia säädöksiä; kehottaa komissiota hyödyntämään tätä 

joustoa ja ehdottamaan lisää tulkintasääntöjä; 

23. katsoo, että Euroopan finanssipolitiikkaa koskevat säännöt olisi määriteltävä nykyisen 

talouden ohjausjärjestelmän puitteissa; kehottaa tämän vuoksi korvaamaan nykyiset 

hallitusten väliset sopimukset, kuten finanssipoliittisen sopimuksen, jotka vaarantavat 

nykyisten sääntöjen demokraattisen valvonnan; 

24. korostaa kuitenkin, että oikeudellisen kehyksen tarkistaminen olisi sopivin väline 

aidosti suhdanteita tasoittavan lähestymistavan omaksumiseksi siten, että tarvitaan 

nopeampaa vakauttamista nousukausina ja lisää toimintavapautta negatiivisen 

tuotantokuilun aikoina ja erityisesti tilanteessa, jossa talouskasvu on alle nollan; 

25. korostaa, että tarkistamiseen voisi sisältyä muun muassa investointien ehdollinen 

kohtelu, jossa käytettäisiin pääomabudjetoinnin menetelmiä, kuten jaksotetun 

hankintamenon menetelmää, tiettyjen laadukkaiden julkisten investointityyppien, joista 

saadaan laajamittaisia ja mitattavissa olevia yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä, 

tilinpäätöksiin aikoina, jolloin työllisyys ja tuotanto ovat jääneet alle potentiaalin; 

26. korostaa, että tällainen menetelmä olisi älykäs suhdanteita tasoittava lähestymistapa, 

jolla jaettaisiin laskukausina kestävämpään talouteen suunnattujen pääomamenojen 

kustannuksia pääoman muodostuksen koko elinkaaren ajalle, sillä tämä on yleinen 

käytäntö yksityisen sektorin kirjanpidossa; 

27. kehottaa komissiota ja neuvostoa erottamaan selkeämmin toisistaan finanssipoliittisen ja 

makrotalouden kehyksen erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa, 

jotta mahdollistetaan sidosryhmien varhaisempi keskustelu ottaen huomioon sekä tarve 

lisätä euroalueen jäsenvaltioiden lähentymistä että kansallisten parlamenttien ja 

työmarkkinaosapuolten asema kestävien ja sosiaalisesti tasapainoisten uudistusten 

suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 
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28. painottaa, että vuotuinen kasvuselvitys ja euroaluetta koskevat suositukset on 

suunniteltava paremmin ja niitä on hyödynnettävä enemmän, jotta saadaan 

käynnistettyä globaali talouskeskustelu, erityisesti lähentymisestä euroalueella; 

ehdottaa, että maakohtaisia suosituksia laadittaisiin sen perusteella, että pyritään 

parempaan tasapainoon ja koordinoidumpaan lähestymistapaan vuotuisen 

kasvuselvityksen ja makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn välillä, ja 

ehdottaa, että euroaluetta koskevan suosituksen hyväksymiseen johtavasta menettelystä 

tehdään pakollinen sen jälkeen, kun asiasta on keskusteltu perusteellisesti Euroopan 

parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa, ja että tarjottaisiin kannustimia 

täytäntöönpanoon rohkaisemiseksi; vaatii liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 

yhdistämistä maakohtaisiin suosituksiin yhdeksi asiakirjaksi; 

29. kannattaa tehostettua prosessia maakohtaisten suositusten laadintaan, seurantaan ja 

valvontaan; katsoo, että komission olisi määriteltävä selkeästi suositukset, joilla 

pyritään Eurooppa 2020 -strategian ajantasaistettujen kansallisten tavoitteiden 

saavuttamiseen; muistuttaa, että lainsäädännössä vahvistetaan periaate, jonka mukaan 

jäsenvaltioiden on noudatettava suosituksia tai annettava selitys; kehottaa tässä mielessä 

jäsenvaltioita selittämään, miten vaihtoehtoiset politiikkatoimet voivat auttaa Eurooppa 

2020 -strategian kansallisten tavoitteiden saavuttamista mitattavissa olevalla tavalla, jos 

suosituksia ei noudateta; 

30. korostaa, että nykyisen talouden ohjausjärjestelmän keskeinen puute menettelyyn 

perustuvan oikeutuksen osalta on se, että Euroopan parlamentti ja kansalliset 

parlamentit eivät ole riittävästi ja aidosti mukana määrittämässä ja valvomassa finanssi- 

ja talouspoliittisia suosituksia; kehottaa tekemään toimielinten välisen sopimuksen, 

jossa annetaan kansallisille parlamenteille vahvempi asema keskeisten eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon liittyvien asiakirjojen (vuotuinen kasvuselvitys, varoitusmekanismia 

koskeva kertomus, maakohtaiset suositukset) hyväksynnässä sekä aktiivinen ja asteittain 

etenevä rooli valvonnassa; 

31. pyytää komissiota arvioimaan perinpohjaisesti 1/20-sääntöä, jotta se voidaan korvata 

paremmin määritellyllä ja hienoviritetyllä säännöllä; kehottaa siksi pitämään erillään 

kriisin yhteydessä rahoitusalan tukemiseksi otetun velan ja muun velan; muistuttaa, että 

noin kolmasosa tästä velasta on peräisin jäsenvaltioiden pankkialalle vuoden 2008 

jälkeen kohdistamista tukitoimista; katsoo, että tätä osaa velasta suhteessa BKT:hen 

olisi vähennettävä asiaankuuluvilla toimilla, joilla rahoitusala saadaan osallistumaan 

maksamiseen; 

32. pyytää komissiota arvioimaan perinpohjaisesti talouspolitiikan ohjauspaketissa 

määriteltyä talousarvion keskipitkän aikavälin tavoitetta, jotta se voidaan korvata 

paremmin määritellyllä ja hienoviritetyllä säännöllä; korostaa, että yleispätevään 

ratkaisuun perustuva sääntö ei ole tarkoituksenmukainen, koska viime kädessä velka 

suhteessa BKT:hen lähentyy keskimääräistä vajetta suhteessa nimelliseen BKT:hen; 

33. kehottaa tarkastelemaan uudelleen velan kestävyyden käsitettä perusoikeuksiin 

keskittyvän lähestymistavan perusteella siten, että velanhoitovelvoitteista ei saa 

muodostua estettä riittävien vähimmäisresurssien tarjoamiselle välttämättömien 

palvelujen rahoittamiseen eli perusoikeuksien mukaisten velvoitteiden täyttämiseen, tai 
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että velvoitteet eivät menisi niiden edelle; kannattaa erityisesti velkaa ja euroalueen 

tulevaisuutta käsittelevän EU:n laajuisen konferenssin järjestämistä valmistelukunnan 

muodossa, jotta perussopimuksiin voidaan tehdä muutos, jolla parannetaan 

demokraattista vastuuvelvollisuutta ja syvennetään EMU:n taloudellista yhdentymistä; 

34. muistuttaa troikan raportin päätelmistä, joissa pyydetään vastaamaan tarpeeseen antaa 

velkahelpotuksia Kreikalle ja puuttumaan vakavaan pääomapakoon Kreikasta, sekä 

neuvostolle esittämästään pyynnöstä ottaa käyttöön heikkolaatuisten omaisuuserien 

käsittelyä koskeva kehys, jotta voidaan katkaista valtioiden ja pankkien välinen 

noidankehä ja lievittää julkisen velan taakkaa Irlannissa, Kreikassa, Portugalissa ja 

Kyproksessa; 

35. pyytää komissiota tekemään vuoden 2015 vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetyn 

kolmipilarisen (investoinnit, finanssipoliittiset säännöt ja rakenneuudistukset) strategian 

entistä konkreettisemmaksi euroaluetta koskevan suosituksen ja maakohtaisten 

suositusten osalta sekä lujittamaan sen lähestymistapaa kehittämällä verotusta koskevan 

neljännen pilarin, johon sisältyisi vuosittainen seurantamekanismi, joka koskisi 

esimerkiksi veropetoksia ja veronkiertoa, ympäristöverotuksen tilannetta sekä 

jäsenvaltioissa ja unionissa toteutettuja toimia, jotta voidaan puuttua maakohtaisiin 

suosituksiin verotuksen oikeudenmukaisuuden parantamiseksi; 

36. korostaa, että resurssitehokasta Eurooppaa koskevassa lippulaivahankkeessa kehotetaan 

poistamaan vähitellen ympäristöverohelpotukset; palauttaa mieliin komission arvion, 

jonka mukaan työn verottamisesta ympäristöveroihin siirtymisessä piilee suuria 

mahdollisuuksia; 

37. korostaa, että komission mukaan fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoimalla tuotetun 

sähkön ja lämmön tuet ja ulkoisvaikutukset ovat 262 miljardia euroa vuodessa; 

38. korostaa, että komission mukaan työn verottamisen osuus on 53 prosenttia 

kokonaisverotulosta euroalueella ja ympäristöverojen osuus 5,7 prosenttia; korostaa, 

että ympäristön hyödyksi koituvaan verouudistukseen on runsaasti mahdollisuuksia; 

39. korostaa, että päivitettyyn Eurooppa 2020 -strategiaan ja maakohtaisiin suosituksiin 

olisi sisällytettävä erityisiä tavoitteita ja vertailuindikaattoreita sekä markkinoita 

vääristävien ja ympäristölle haitallisten tukien vähittäisen poistamisen valvomiseksi että 

ympäristöverojen osuuden nostamiseksi kokonaisverotuloista ainakin viidellä 

prosentilla vuoteen 2020 mennessä; 

40. katsoo, että kansallisilla finanssipoliittisilla neuvostoilla voisi olla hyödyllinen tehtävä 

EU:n tasolla; pyytää perustamaan eurooppalaisen verkoston, joka mahdollistaisi 

talousnäkymiä koskevat riippumattomat ja moniarvoiset analyysit ja joka tarjoaisi 

perustan sidosryhmien asiantuntevalle poliittiselle keskustelulle; korostaa, että tällaisen 

verkoston olisi edistettävä teorioiden monipuolisuutta ryhmäajattelun välttämiseksi; 

41. katsoo, että makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä on käytettävä 

tasapainoisemmalla tavalla alijäämäisten ja ylijäämäisten maiden välillä sekä niiden 

valtioiden osalta, joissa liikkumavaraa on paljon; kehottaa komissiota pikaisesti 

tarkistamaan makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä niin, että kehitetään 
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huolellisesti täysin symmetrinen peruste vaihtotaseen epätasapainolle makrotalouden 

epätasapainoa koskevan menettelyn puitteissa; 

42. kehottaa täydentämään makrotalouden epätasapainoa koskevaa tulostaulua sosiaalisilla 

indikaattoreilla, joiden on vähintään oltava samanarvoisia kuin muut makrotalouden 

epätasapainoa koskevan menettelyn indikaattorit; katsoo, että näiden indikaattoreiden 

perusteella pitäisi voida käynnistää korjaavat toimenpiteet eikä pelkästään valvoa 

sosioekonomista kokonaistilannetta; korostaa, että liian suuri työttömyys, epätasa-arvo 

ja köyhyys uhkaavat myös aiheuttaa epätasapainoa euroalueelle; palauttaa mieliin 

useaan otteeseen esittämänsä pyynnöt hyväksyä resurssitehokkuutta koskevia 

indikaattoreita, yksikköpääomakustannuksia koskevia indikaattoreita sekä muita 

indikaattoreita, jotka ovat tarpeen edistyksen seuraamiseksi Eurooppa 2020 -strategian 

päivitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa, mukaan lukien muuhun kuin 

kustannuskilpailukykyyn liittyvät indikaattorit esimerkiksi tutkimuksen ja kehittämisen 

ja koulutuksen alalla; 

43. korostaa, että resurssitehokkuutta koskevan indikaattorin sisällyttäminen makrotalouden 

epätasapainoa koskevan menettelyn tulostauluun helpottaisi erityisesti sen seuraamista, 

miten talouskehityksen ja luonnonvarojen käytön välisen kytköksen purkamisessa on 

edistytty; 

44. katsoo, että makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulu olisi otettava 

EU:n lainsäädäntävallan käyttäjien demokraattiseen valvontaan, mikä tarkoittaisi sitä, 

että makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä olisi tarkasteltava uudelleen 

noudattaen Euroopan parlamentin kantaa, jonka se hyväksyi ennen talouspolitiikan 

ohjauspaketista käytyjä neuvotteluja ja jossa edellytetään makrotalouden epätasapainoa 

koskevan menettelyn hyväksymistä delegoidulla säädöksellä; 

45. kehottaa komissiota tutkimaan parhaita mahdollisia tapoja vakaus- ja kasvusopimuksen 

ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion mukauttamiseksi erityisesti mitä tulee 

investointeihin, jotka oikeuttavat väliaikaiseen poikkeamaan keskipitkän aikavälin 

tavoitteesta, tai sen edellyttämät mukautukset ennalta ehkäisevän osion 

turvamarginaalissa; 

46. pyytää komissiota ottamaan huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, myös 

tosiasiallisen kasvun ja inflaation sekä työttömyysasteen, arvioidessaan jäsenvaltioiden 

talous- ja finanssipoliittista tilannetta liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä; 

47. vaatii selventämään tapaa, jolla tosiasialliset toimet otetaan huomioon liiallisia alijäämiä 

koskevassa menettelyssä; 

48. painottaa, että keskittyminen rakenteelliseen alijäämään vuoden 2005 vakaus- ja 

kasvusopimuksen uudistuksesta lähtien sekä menosäännön käyttöönotto vuoden 2011 

uudistuksen myötä tuo liikkumavaraa vakaus- ja kasvusopimuksen harkinnanvaraiseen 

täytäntöönpanoon, koska potentiaalisen kasvun ja potentiaalisen tuotannon laskentaan, 

johon rakenteellisten alijäämien arviointi perustuu, sekä menosääntöön liittyy useita 

kyseenalaisia oletuksia ja komission syksyn ja kevään ennusteiden välisiä oikaisuja, 

mistä johtuen laskelmat ja arviot vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta 

vaihtelevat; 
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49. muistuttaa komissiota, että se ei ole vielä pannut täytäntöön useita asetuksen (EU) N:o 

473/2013 seurantavaatimuksia, jotka koskevat muun muassa maakohtaisten 

kerrannaisvaikutusten arviointia sekä sen osoittamista, millä tavoin uudistukset ja 

toimenpiteet auttavat unionin työllisyyttä ja kasvua koskevassa strategiassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista; kehottaa komissiota toimimaan perustamissopimuksen 

265 artiklan mukaisesti edellä mainittujen oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi; 

50. kehottaa komissiota siksi esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jolla kodifioidaan 

rakenteellisen tasapainon käsite lainsäädännössä; kannattaa erityisesti käsitteen 

kattavampaa määritelmää, joka perustuu laajempaan teoreettiseen taustaan, johon olisi 

otettava mukaan esimerkiksi rahoitussyklin ja suhdanteiden toisiinsa nivoutuvat roolit; 

51. kehottaa komissiota jäsenvaltioiden finanssipoliittista asemaa arvioidessaan ottamaan 

huomioon paremman tasapainon hyväksyttyjen finanssipoliittisten toimenpiteiden ja 

uudistusten vaikutusten ja BKT:n potentiaaliseen kasvuun, tuotantokuiluun ja 

rakenteellisiin alijäämiin perustuvien lukujen välillä, koska ne voivat muuttaa lukuja 

radikaalisti myöhemmin; 

Demokraattinen vastuu ja tulevat haasteet talouden ohjausjärjestelmän syventämisessä 

52. katsoo, että talouden ohjausjärjestelmässä tarvitaan vähemmän monimutkaisuutta, 

parempaa osallisuutta sekä enemmän avoimuutta ja demokratiaa; katsoo, että 

edistyminen syvempään yhdentymiseen ei onnistu lisäämällä uusia sääntöjen kerroksia 

jo olemassa oleviin; 

53. korostaa nykytilanteen perusteella, että talouden ohjausjärjestelmää on korjattava ja 

täydennettävä, jotta EU ja euroalue voivat vastata lähentymisen, täystyöllisyyden, 

pitkäkestoisten investointien ja luottamuksen haasteisiin; 

54. kehottaa soveltamaan vuotuisiin kestävän kasvun suuntaviivoihin 

yhteispäätösmenettelyä, mistä olisi päätettävä perussopimuksia seuraavan kerran 

muutettaessa, ja soveltamaan niihin sillä välin toimielinten välistä sopimusta; kehottaa 

puhemiestä esittelemään kevään Eurooppa-neuvostolle vuotuiset kestävän kasvun 

suuntaviivat sellaisena kuin ne ovat parlamentin tarkistusten jälkeen; 

55. muistuttaa, että hallitusten välisten sopimusten perusteella kriisin aikana täytäntöön 

pannulta lainsäädännöltä puuttuu EU:n tason demokraattinen vastuuvelvollisuus; 

korostaa, että asiassa ”Pringle” annettu unionin tuomioistuimen tuomio tarjoaa perustan 

Euroopan vakausmekanismin sisällyttämiseksi yhteisön säännöstöön; 

56. muistuttaa Euroopan parlamentin näkemyksestä, jonka mukaan Euroopan 

vakausmekanismin perustaminen unionin toimielinrakenteen ulkopuolelle on takaisku 

unionin poliittiselle lähentymiselle, ja pyytää tämän vuoksi yhdentämään Euroopan 

vakausmekanismin kokonaisuudessaan yhteisökehykseen ja tekemään sen 

vastuuvelvolliseksi parlamentille; 

57. muistuttaa kannastaan, että troikka on korvattava yhteisökehykseen perustuvalla 

rakenteella; muistuttaa, että asetuksessa (EU) N:o 472/2013 säädetään makrotalouden 

sopeutusohjelmien laatimista ja seuraamista koskevasta yhteisön kehyksestä, joka olisi 
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johdonmukainen EKP:n neuvotteluihin osallistumattoman hiljaisen tarkkailijan roolin ja 

IMF:n tarkistetun roolin kanssa, kuten Euroopan parlamentti oli pyytänyt troikan 

toiminnasta antamassaan mietinnössä; 

58. muistuttaa komissiota ja neuvostoa täysistunnossa hyväksymästään kannasta, joka 

koskee asetusta (EU) N:o 472/2013; korostaa erityisesti, että parlamentti sisällytti tähän 

kantaansa säännöksiä, jotka lisäävät entisestään makrotalouden sopeutusohjelmien 

hyväksymiseen johtavan päätöksentekoprosessin avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta 

sekä antavat komissiolle selvemmät ja hyvin rajatut valtuudet ja yleisen roolin; pyytää 

komissiota sisällyttämään nämä säännökset asetuksen (EU) N:o 472/2013 tulevaan 

muutosehdotukseen; 

59. korostaa, että asetuksessa (EU) N:o 472/2013 on useita säännöksiä, joita ei toistaiseksi 

ole sovellettu; muistuttaa erityisesti Euroopan parlamentin troikan toiminnasta 

antamaan mietintöön sisältyvästä pyynnöstä, että yhteisymmärryspöytäkirjoja on 

mukautettava, jotta voidaan ottaa huomioon palkkojen määrittäminen ja siihen 

osallistuvat toimielimet ja kyseisen jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma unionin 

työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian yhteydessä asetuksen (EU) N:o 472/2013 

7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä tarve varmistaa riittävät välineet olennaisen 

tärkeille politiikanaloille, kuten koulutukselle ja terveydenhuollolle 7 artiklan 7 kohdan 

mukaisesti; vaatii työmarkkinaosapuolten ottamista tehokkaasti mukaan nykyisten ja 

tulevien sopeutusohjelmien laadintaan ja täytäntöönpanoon (8 artikla); kehottaa 

komissiota toimimaan perustamissopimuksen 265 artiklan mukaisesti edellä mainittujen 

oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi; 

60. pyytää perustamaan tutkintavaliokunnan selvittämään troikan väitettyjä hallinnollisia 

epäkohtia ja EU:n oikeuden rikkomuksia; 

61. pyytää unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaisesti, että 

EKP ei osallistu avustusohjelmiin; 

62. pyytää toteuttamaan euroryhmän päätöksentekoprosessin uudelleenarvioinnin, jotta 

siihen sisällytettäisiin asianmukainen demokraattinen vastuuvelvollisuus; katsoo, että 

pitkällä ajanjaksolla talousasioista vastaavan komission jäsenen olisi omaksuttava 

euroryhmän puheenjohtajan asema; 

63. muistuttaa, että ”todellinen talous- ja rahaliitto” (EMU) ei voi rajoittua pelkästään 

sääntöjärjestelmään, vaan se edellyttää euroalueen lisääntynyttä rahoituskapasiteettia, 

jolla on merkittävä makrotaloudellinen vaikutus koko EMU:n alueella ja vahvistettu 

demokraattinen legitimiteetti; 

64. muistuttaa, että pankkiunioni oli tulosta poliittisesta tahdosta välttää finanssikriisi ja että 

samaa tahtoa tarvitaan finanssivakausunionin osalta poliittisen kriisin välttämiseksi; 

65. pyytää komissiota esittämään kunnianhimoisen etenemissuunnitelman, jossa otetaan 

huomioon talouden ohjausjärjestelmän uudistamisen tarve sellaisena kuin se esitetään 

tässä mietinnössä, ja esittämään sen parlamentille toukokuun 2015 loppuun mennessä 

ennen kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokousta; 
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66. kehottaa sidosryhmiä tässä EMU:n välttämättömässä seuraavassa vaiheessa välttämään 

jäänteitä ja tutkimaan kaikki vaihtoehdot, joista on keskusteltu ja joita on dokumentoitu 

pitkän ajanjakson ajan, keinoina syventää EMU:a, kuten 

– ”verounioni” ja euroalueen verotuskyky sekä vastaava demokraattinen 

legitimiteetti Euroopan parlamentin puitteissa 

– euroalueen sosiaalinen ulottuvuus, myös minimipalkkajärjestelmä ja 

työttömyyskorvauksen vähimmäismääräjärjestelmä sekä perusteelliset uudistukset 

liikkuvuuden edistämiseksi 

– tehostetut demokraattisen vastuuvelvollisuuden mekanismit, jotta varmistetaan, 

että kaikki euroalueen kansalliset parlamentit noudattavat jokaista eurooppalaisen 

ohjausjakson vaihetta; yleisesti sovellettava yhteispäätösmenettely kaikilla 

talouden aloilla (myös SEUT:n 126 artikla ja kilpailupolitiikka) SEUT:n 

352 artikla huomioon ottaen 

– epäsymmetrisiä häiriöitä koskevat mukautusmekanismit 

– koko euroaluetta koskeva tehostettu makrotalouden epätasapainoa koskeva 

menettely, jolla pyritään estämään ja korjaamaan makrotaloudelliset erot ja 

varmistamaan euroalueen finanssipolitiikan asianmukainen viritys 

– valtion velan vaiheittainen yhteisvastuullistamismekanismi samanaikaisesti 

talouspolitiikan tehokkaamman koordinoinnin ja yhteisten sääntöjen 

täytäntöönpanon kanssa sekä selkeä sitoutuminen taloudellisesti ja sosiaalisesti 

kestäviin uudistuksiin 

– yhteinen talletussuojajärjestelmä, kuten Thyssenin mietinnössä “Kohti todellista 

talous- ja rahaliittoa” edellytettiin 

– Euroopan vakausmekanismin sisällyttäminen unionin lainsäädäntöön ja uusi 

lähestymistapa eurobondeihin 

– euroalueen finanssipoliittiset toimintamahdollisuudet erityisesti suhdanteita 

tasoittavan toiminnan rahoittamiseksi tai velan vähentämiseksi; 

67. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

Or. en 

 

 


