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EHDOTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ja talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että Euroopan talous- ja rahaliitolta puuttuu julkisen talouden mekanismi 

tai budjettimekanismi, jolla voitaisiin korjata epäsymmetrisiä häiriöitä, sillä kriisi on 

osoittanut, että itse itseään korjaavat markkinavoimat eivät yksinään pysty välttämättä 

estämään jäsenvaltioita ylivelkaantumasta; 

2. katsoo kriisin osoittaneen, että yhteisen rahan tapauksessa ei voida luottaa pelkästään 

siihen, että keskuspankki valvoo rahan määrää, vaan on huolehdittava myös muusta 

fiskaalisesta, taloudellisesta ja poliittisesta yhdentymisestä; 

3. palauttaa mieliin parlamentin kannan, että euroalueen ja koko unionin vakauden 

varmistamiseksi on välttämätöntä syventää Euroopan taloudellista yhdentymistä; 

4. pitää huolestuttavana, että viime vuosina luodut kriisinratkaisuvälineet ovat luonteeltaan 

hallitusten välisiä, niitä ei ole sisällytetty yhteisön säännöstöön eivätkä ne kuulu 

parlamentin harjoittaman demokraattisen valvonnan piiriin; 

5. korostaa, että talous- ja rahaliiton (EMU) saattamiseksi valmiiksi on välttämätöntä luoda 

euroalueelle budjetti- ja rahoituskapasiteetti; katsoo, että rahoituskapasiteetin 

vakauttamistehtävä on helpoiten toteutettavissa oleva finanssipoliittinen tehtävä ja että 

uudelleenjako voitaisiin toteuttaa pidemmälle yhdentyneessä poliittisessa ja 

talousunionissa; 

6. korostaa, että tällainen kapasiteetti olisi luotava osaksi unionin talousarviota erillään 

monivuotisesta rahoituskehyksestä ja että sen toteutuksesta vastaisi komissio; palauttaa 

mieliin kantansa, että kaikenlainen erityisesti euroalueelle tarkoitettu rahoitus- tai 

budjettikapasiteetti on luotava unionin puitteissa; 

7. huomauttaa, että mahdollisella budjettikapasiteetilla on keskityttävä voimakkaasti julkisiin 

investointeihin, joilla pyritään saavuttamaan sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita, kuten 

täystyöllisyys sekä sosiaalinen ja alueellinen lähentyminen; 

8. huomauttaa, että budjettikapasiteetin rahoitus on sisällytettävä unionin talousarvioon; 

katsoo, että rahoituksen mahdollisia lähteitä voisivat olla toimet veron välttelyn ja 

kiertämisen torjumiseksi; 

9. korostaa, että kyseisen kapasiteetin yhteydessä olisi noudatettava Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 317, 318 ja 319 artiklan määräyksiä, jotta 

varmistetaan nykyisten toimielinten demokraattinen valvonta ja avoimuus ja 

vastuuvelvollisuus EU-kansalaisiin nähden. 
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