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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2020
(2019/2211(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti 
sen 121 artiklan 2 kohdan, 126 ja 136 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 12,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta,

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

– 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 1175/20111,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU2,

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20113,

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 
nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/20114,

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1176/20115,

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1173/20116,

1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.
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– ottaa huomioon alustavien talousarviosuunnitelmien 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 473/20137,

– 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 472/20138,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kestävän kasvun strategia 2020” (COM(2019)0650) ja 17. joulukuuta 2019 annetun 
komission kertomuksen varoitusmekanismista – vuosi 2020 (COM(2019)0651),

– ottaa huomioon Euroopan finanssipoliittisen komitean 25. kesäkuuta 2019 antaman 
arvion euroalueelle sopivasta finanssipolitiikan virityksestä, komitean unionin 
finanssipolitiikan säännöistä 11. syyskuuta 2019 antaman arvion, jossa huomio 
kohdennettiin talouspolitiikan ohjausta ja budjettikuria koskeviin 
lainsäädäntöpaketteihin, sekä sen 29. lokakuuta 2019 antaman vuosikertomuksen,

– ottaa huomioon komission antamat Euroopan talousennusteet (syksy ja talvi 2019),

– ottaa huomioon Euroopan investointipankin raportin 2018/2019 ”Retooling Europe’s 
Economy”,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun suosituksen neuvoston suositukseksi 
euroalueen talouspolitiikasta (2019/C652),

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia9,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, 
Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan 
22. kesäkuuta 2015 antaman kertomuksen Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä, 
komission 1. maaliskuuta 2017 antaman valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta ja 
komission 31. toukokuuta 2017 antaman pohdinta-asiakirjan talous- ja rahaliiton 
syventämisestä,

– ottaa huomioon euroryhmän 13. kesäkuuta 2019 antaman talous- ja rahaliiton 
syventämistä koskevan raportin EU-johtajille,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta10,

7 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.
8 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
9 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 215.
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
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– ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimuksen vuodelta 2015 ja YK:n vuoteen 2030 asti 
ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet,

– ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman talousrikoksista, 
veropetoksista ja veronkierrosta11,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman globaalin 
digitaalitalouden oikeudenmukaisesta verotuksesta: BEPS 2.012,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640)13,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. katsoo, että taloudellisen tilanteen kohentuminen ja matala korkotaso tarjoavat 
mahdollisuuden toteuttaa kunnianhimoisia uudistuksia, erityisesti toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan julkisiin investointeihin ilmastonmuutoksen ja sen sosiaalisten seurausten 
torjumiseksi ja kokoaikaisten työpaikkojen luomiseksi;

B. ottaa huomioon, että tuloerot ovat lisääntyneet euroalueella finanssikriisin alkamisen 
jälkeen; toteaa, että Euroopassa 50–100 miljoonaa ihmistä kärsii energiaköyhyydestä;

C. katsoo, että tarvitaan eurooppalaista ilmastolakia, jonka oikeudellisesti sitova tavoite 
olisi kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjen saavuttaminen viimeistään vuonna 2050 ja 
vuoden 2030 välitavoitteena olisi vähintään 65 prosenttia;

1. panee merkille, että ilmastohätätilan vuoksi EU:n vuotuinen kasvuselvitys on nimetty 
uudelleen vuotuiseksi kestävän kasvun selvitykseksi, ja pitää tätä osoituksena 
selvityksen aseman muuttumisesta ja ekologisten indikaattoreiden käyttöönotosta;

2. panee merkille Euroopan vihreän kehityksen ohjelman roolin EU:n uutena strategiana, 
jossa määritellään ekologiset kysymykset ja kansalaisten hyvinvointi unionin 
keskeisiksi tavoitteiksi; panee merkille, että EU-ohjausjakson soveltamisalaan on 
sisällytetty kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteet, ja toteaa tämän edellyttävän nykyisten indikaattoreiden mukauttamista ja 
uusien luomista, jotta voidaan seurata unionin talous-, ympäristö- ja sosiaalipolitiikan 
täytäntöönpanoa, sekä poliittisten tavoitteiden ja budjettivarojen välistä 
johdonmukaisuutta; toteaa, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan pitkän 
aikavälin suunnittelua;

11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0240.
12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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Ympäristö

3. katsoo, että oikeudenmukaiseen siirtymään ilmastoneutraaliuteen liittyy merkittävä 
vastuu, jossa on otettava huomioon unionin kansalaiset ja talous ja sen rooli 
maailmassa; kehottaa antamaan asianmukaista tukea ja toteuttamaan asianmukaisia 
kansalaisiin, eri aloihin, alueisiin ja jäsenvaltioihin liittyviä toimia näiden toimijoiden 
myötävaikutuksella, jotta tästä muutoksesta olisi hyötyä ja jotta se onnistuisi; kehottaa 
komissiota arvioimaan vuosittain unionin ympäristövelkataakkaa, hiilibudjettia ja 
tuontipäästöjä;

Talousnäkymät

4. panee merkille, että euroalueella on menossa pitkittynyt vaimea kasvukausi (vuonna 
2019 kasvu oli 1,1 prosenttia euroalueella ja 1,4 prosenttia koko unionissa) ja vuosina 
2020 ja 2021 kasvun ennustetaan olevan euroalueella 1,2 prosenttia ja koko unionissa 
1,4 prosenttia; panee myös merkille, että inflaation ennustetaan hidastuvan edelleen 
1,2 prosenttiin vuosina 2019 ja 2020 geopoliittisten jännitteiden ja brexitin aiheuttaman 
suuren epävarmuuden vuoksi; on huolissaan yksityisen velan suuresta määrästä;

Investoinnit

5. on huolissaan unionissa kriisin jälkeen tehtyjen investointien laskusuunnasta huolimatta 
historiallisen alhaisista koroista, jotka ovat tällä hetkellä 3,4 prosentissa, ja toteaa, että 
infrastruktuuri-investointien kokonaismäärä on nyt noin 75 prosenttia kriisiä 
edeltäneestä tasosta; ottaa huomioon, että 80 prosenttia vajeesta johtuu julkisen sektorin 
leikkauksista, ja toteaa, että niitä on tehty erityisesti maissa, joiden makrotaloudelliset 
olosuhteet ovat epäsuotuisat ja joissa on asetettu tiukempia finanssipoliittisia rajoituksia 
muita heikommassa asemassa oleville, jo entuudestaan heikkolaatuisista 
infrastruktuureista ja heikoista sosioekonomisista tuloksista kärsiville alueille, mutta 
yllätyksellisesti myös maissa, joilla on paljon finanssipoliittista liikkumavaraa;

6. yhtyy Euroopan finanssipoliittisen komitean päätelmään, että finanssipoliittinen kehys 
ei ole suojannut julkisen varainkäytön laatua, ja on tyytyväinen finanssipoliittisen 
komitean ehdotukseen ”kultaisesta säännöstä” julkisten investointien suojelemiseksi; 
kehottaa siksi uudistamaan vakaus- ja kasvusopimusta ja ottamaan käyttöön kultaisen 
säännön, jotta investointien rinnalla sovellettaisiin vakaata finanssipolitiikkaa unionin 
politiikkatavoitteiden mukaisesti; katsoo, että tähän olisi sisällytettävä investoinnit, joita 
on suunniteltu vihreän kehityksen ohjelman, digitaalisen vallankumouksen, kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin oikeuksien 
toteuttamiseksi, mukaan lukien sosiaaliseen suojeluun, terveyspalveluihin ja 
pitkäaikaishoitoon sekä koulutukseen liittyvän köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämiseen tähtäävät menot;

7. korostaa julkisten investointien liian alhaisesta tasosta aiheutuvaa ongelmaa; kehottaa 
komissiota arvioimaan, kuinka paljon maksaa, jos nämä toimet jätetään toteuttamatta, 
tarkastelemalla erityisesti eroa investointitarpeiden ja toteutuneiden investointien 
välillä;

8. kehottaa ottamaan käyttöön Euroopan vihreän teollisuusstrategian;
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Makrotalouden vakaus

9. yhtyy Euroopan finanssipoliittisen komitean muissa päätelmissä ilmaistuun huoleen 
unionin finanssipolitiikan sääntöjen myötäsyklisyydestä, jonka vuoksi jäsenvaltiot 
joutuivat mukauttamaan talouttaan heikossa tai vaikeassa taloustilanteessa eivätkä 
pystyneet parantamaan julkisen talouden laatua tai edistämään investointeja; panee 
tyytyväisenä merkille Euroopan finanssipoliittisen komitean suosituksen monivuotista 
rahoituskehystä vastaavasta seitsemän vuoden syklistä, jotta voidaan paremmin 
koordinoida jäsenvaltioiden julkista taloutta ja erityisesti investointeja;

10. panee merkille, että kaikkien jäsenvaltioiden velkataso ylittää kriisiä edeltäneen tason ja 
sen odotetaan ylittävän 60 prosenttia vuonna 2021; panee lisäksi merkille, että kuudessa 
jäsenvaltiossa velkasuhde tulee olemaan yli 90 prosenttia; korostaa, että 
finanssipolitiikan säännöt eivät ole auttaneet laskemaan erittäin velkaantuneiden maiden 
velkatasoa vaan pikemminkin kasvattaneet sitä;

11. kannattaa komission vuonna 2015 ehdottamaa joustavuutta vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanossa; katsoo, että joustavuutta olisi lisättävä huomattavasti, jotta unionissa 
voidaan edistää investointeja ja ekologista siirtymää; kehottaa siksi uudistamaan 
vakaus- ja kasvusopimuksen ja ottamaan käyttöön euroalueen yhteisen 
rahoituskapasiteetin;

12. kehottaa uudelleen perustamaan eurooppalaisen vakautusjärjestelyn ja eurooppalaisen 
työttömyysvakuutusjärjestelmän, jotta voidaan suojella kansalaisia ja vähentää julkiseen 
talouteen kohdistuvia paineita ulkoisten häiriöiden aikana ja siten poistaa sosiaalista ja 
taloudellista epätasapainoa;

Makrotalouden epätasapaino

13. panee merkille, että komissio piti makrotalouden epätasapainon perusteellisia 
arviointeja perusteltuina 13 jäsenvaltiossa; tukee kertomuksessa vuotta 2020 koskevasta 
varoitusmekanismista esitettyä ehdotusta siitä, että nykyisiä vaihtotaseen ali- ja 
ylijäämiä on tasapainotettava euroalueella kiireellisesti, sillä siitä olisi hyötyä kaikille 
jäsenvaltioille;

14. on huolissaan asuntojen hintojen kiihtyvästä noususta;

15. muistuttaa, että uuden kriisin estämiseksi tarvitaan pankki- ja rahoitusalan tehokasta 
sääntelyä; katsoo, että tällaisessa sääntelyssä on otettava huomioon ekologinen tilanne; 
korostaa, että pankkiunioni on tärkeää saada valmiiksi ja Euroopan vakausmekanismia 
on uudistettava;

Verotus

16. vaatii, että neuvosto päättää veroasiat määräenemmistöllä;

17. kehottaa sisällyttämään veroasiat järjestelmällisesti maakohtaisiin suosituksiin, jotta 
voidaan varmistaa unionin jäsenvaltioiden välillä taloudellinen johdonmukaisuus sekä 
unionin verojärjestelmien oikeudenmukaisuus; katsoo, että maakohtaisilla suosituksilla 
voitaisiin varmistaa oikeudenmukainen tasapaino tulolähteiden välillä ja että niihin olisi 
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sisällytettävä myös innovatiivisia elementtejä, joilla pyritään edistämään vihreän 
kehityksen ohjelmaa; katsoo lisäksi, että niiden avulla olisi myös tuettava jäsenvaltioita 
veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnassa;

Työmarkkinatilanne

18. panee merkille, että 28 jäsenvaltion EU:n työllisyysaste on tällä hetkellä 73,1 prosenttia 
– kaikkien aikojen korkein vuotuinen keskiarvo – ja työttömyysaste on euroalueella 
7,6 prosenttia ja koko unionissa 6,3 prosenttia;

19. korostaa, että unionin työvoimatutkimuksen mukaan unionissa on vastoin tahtoaan osa-
aikatyössä 8,3 miljoonaa ihmistä ja että kaksi kolmasosaa heistä on naisia; pyytää 
komissiota tekemään tutkimuksen analysoidakseen tämän kehityksen vaikutuksia 
eläkejärjestelmiin ja julkiseen talouteen;

20. panee merkille kertomuksessa vuotta 2020 koskevassa varoitusmekanismista esitetyn 
havainnon siitä, että euroalueella palkkojen nousu on edelleen heikompaa kuin 
nykyisillä työttömyysasteilla voitaisiin aiempien vuosien tietojen perusteella odottaa, ja 
että tämä vaikuttaa inflaatioasteeseen; korostaa, että nykyinen alhainen tuottavuus ja 
inflaatio sekä rakenneuudistukset työehtosopimusneuvottelujen siirtämiseksi 
yritystasolle haittaavat palkkojen nousua ja johtavat tuloerojen ja työssäkäyvien köyhien 
määrän kasvuun, ja toteaa, että työssäkäyvien köyhyys koskee lähes yhtä kymmenestä 
työntekijästä Euroopassa; puoltaa näin ollen palkkojen nostamista;

21. on yhtä mieltä siitä, että on erittäin huolestuttavaa, että tuloerot ovat joissain maissa 
suuremmat kuin ennen kriisiä ja että tähän yhdistyvät usein epätasa-arvoiset 
mahdollisuudet saada koulutusta ja sosiaalista suojelua;

22. korostaa, että köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrä on vuoden 2017 
tietojen mukaan 113 miljoonaa eli 22,5 prosenttia väestöstä;

23. korostaa, että naisten ja miesten tasa-arvosta, sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta ja sukupuolitietoisesta budjetoinnista on tehtävä keskeinen osa 
eurooppalaista ohjausjaksoa ja niiden perusteella on toteutettava sukupuolten 
palkkaeroihin, urakehitykseen ja eläke-eroon (tällä hetkellä 40 prosenttia unionissa) 
liittyviä toimia;

24. pitää myönteisenä vuotta 2020 koskevaan kestävän kasvun selvitykseen sisältyneitä 
ehdotuksia edistää sosiaalista ja alueellista lähentymistä unionin elin- ja työolojen 
parantamiseksi;

Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson sisäistäminen

25. korostaa nykyiseen eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyviä aikarajoituksia, jotka 
muodostavat esteen kattavalle keskustelulle ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
työmarkkinaosapuolten ja jopa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin 
asianmukaiselle osallistumiselle prosessiin ja vaikuttavat merkittävästi siihen, ettei 
prosessia koeta omaksi ja panna täytäntöön; kehottaa pidentämään ohjausjaksoa kaksi- 
tai kolmivuotiseksi ja mahdollistamaan tarkistamisen, jos talous joutuu vakaviin 
häiriöihin;
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26. odottaa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit osallistuvat tiiviimmin 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja että käynnistetään institutionaalinen vuoropuhelu 
komission, työmarkkinaosapuolten, alueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla, jotta demokraattista legitiimiyttä voitaisiin 
vahvistaa entisestään;

27. kehottaa sidosryhmiä luomaan tässä välttämättömässä seuraavassa vaiheessa 
tehostettuja demokraattisia vastuumekanismeja sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla 
samalla kun Euroopan parlamentin valvontarooli eurooppalaisessa ohjausjaksossa 
virallistetaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
työmarkkinavuoropuhelua, myös yritysten yhteiskuntavastuusta, ja käynnistämään 
vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kanssa;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan komissio muistuttaa tiedonannossaan ”Vuotuinen kestävän kasvun strategia 2020” 
ilmastonmuutoksesta ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä johtuvan tilanteen 
kiireellisyydestä ja vakavuudesta. IPCC:n lukuihin ja lisääntyviin ympäristökatastrofeihin 
viitaten komissio kehottaa torjumaan tällaista ilmastokehitystä ja ryhtymään toimiin.

Se toteaa, että ”(tämän) pitkän tähtäimen strategian tavoitteena on vahvistaa, että Eurooppa 
ottaa vakavasti asemansa ilmastotoimien globaalina johtajana, sekä esittää visio siitä, 
kuinka voimme siirtyä neutraaliuteen kasvihuonekaasujen osalta vuoteen 2050 mennessä 
kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla”, ja katsoo unionin olevan 
”eturintamassa puuttumassa ilmastonmuutoksen alkusyihin”.

Esittelijä pitää tätä suunnanmuutosta myönteisenä. Hän panee kuitenkin merkille, että se 
edellyttää Euroopan unionin ja euroalueen tähänastisen talousvision perusteellista 
uudistamista. Myös komission lippulaivahanke, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
edellyttää unionin toimintapolitiikkojen johdonmukaistamista.

Yksi ensimmäisistä vaiheista on tarkastella uudelleen talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä omaksuttua näkökulmaa ja sen metodologiaa. Siitä syystä 
vuotuinen kasvuselvitys on nyt nimetty uudestaan vuotuiseksi kestävän kasvun strategiaksi. 
Selvityksen nimen muuttaminen on ensiaskel, joka ei kuitenkaan riitä. Nyt haasteena on 
palauttaa talousjärjestelmämme sellaiseen tilaan, että se palvelee yhteiskuntaa ja ottaa 
huomioon biosfäärin asettamat rajoitukset.

Ekologista ja sosiaalista siirtymää edistävä eurooppalainen ohjausjakso

Vuoden 2020 EU-ohjausjakson on tarjottava tilaisuus ohjata ja koordinoida kaikkia 
talouspolitiikkojamme kohti ekologista ja sosiaalista siirtymää ottaen huomioon 
ympäristöindikaattorit ja hyvinvointia ja sosiaalisen ja ympäristököyhyyden torjuntaa 
koskevat indikaattorit: siinä on asetettava selkeä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoite ja arvioitava tarkasti ympäristövelkaamme, hiilibudjettejamme ja 
tuontipäästöjemme tasoa ottaen huomioon kansantalouksiemme maailmanlaajuinen 
yhdentyminen.

Tällaisten indikaattoreiden hyväksyminen olisi kuitenkin hyödytöntä, jos samalla ei 
uudisteta budjettikuripakettia ja talouspolitiikan ohjauspakettia ja tarkisteta vakaus- ja 
kasvusopimusta kokonaisuudessaan. Tästä syystä kehotamme hyväksymään kiireellisesti 
julkisia investointeja koskevan kultaisen säännön, jotta kansalaisille suunnatut julkiset 
palvelut voitaisiin rahoittaa. Nyt kun ympäristökriisistä on tullut selvästi Euroopan 
kansalaisten selviytymistä ja turvallisuutta koskeva kysymys, jäsenvaltioissa olisi 
toteutettava yksityisten investointien jatkoksi julkisia investointeja. Euroalue on kärsinyt 
useiden vuosien ajan rakenteellisesti riittämättömistä julkisista investoinneista. 
Investoiminen ekologiseen ja sosiaaliseen siirtymään, koulutukseen, yhteisiin 
infrastruktuureihin ja terveydenhuoltoon mahdollistaisi kansantalouksiemme mukauttamisen 
nykyisiin haasteisiin ja työpaikkojen luomisen erityisesti siirtymävaiheessa oleville aloille, 
mutta se auttaisi myös välttämään investointien toteutumatta jäämisen kustannukset.

Välttämätön uudistus aiempien epäonnistumisten vuoksi
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Vaikka euroalueen makrotaloudelliset indikaattorit ovat viime vuosina parantuneet, 
jäsenvaltioiden sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt hälyttävästi, työssäkäyvien 
köyhien määrä on kasvanut ja jäsenvaltioiden elintaso ei ole lähentynyt. Tästä on 
pääteltävä, että talous ei täysin edistä euroalueen sosiaalisten olojen parantamista. Onkin siis 
tarpeen tiukentaa sosiaalisia kriteerejä mutta myös nostaa palkkoja ja suojella 
sosiaaliturvajärjestelmiä.

Tähänastisilla toimilla kasvun elvyttämiseksi ja julkisen velan vähentämiseksi ei ole 
myöskään ollut toivottua vaikutusta.

Koska ekologinen ja sosiaalinen siirtymä edellyttää vakaata makrotaloudellista ympäristöä 
ilman epäoikeudenmukaista vero- ja sosiaalista kilpailua, esittelijä kannattaa myös muita 
painopisteitä, kuten

 unionin erotuksen yhdenmukaistamista sekä veronkierron torjumista 
oikeudenmukaisen verojärjestelmän kehittämiseksi

 pankki- ja rahoitusjärjestelmän tiukkaa sääntelyä ottaen huomioon ympäristöriskit ja 
kannustaen pankkiunionin syventämiseen

 yksityisen velanoton tiivistä seurantaa, sillä se on makrotaloutta epävakauttava tekijä

 eurooppalaista vähimmäispalkkaa ja erityisesti palkkojen korottamista: näin lisätään 
kansalaisten ostovoimaa ja elvytetään taloutta tehokkaammin kuin nykyisin toimin, joihin 
kuuluu esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen alentaminen.

Metodologian muutos

Metodologian osalta esittelijä kehottaa tekemään eurooppalaisen ohjausjakson 
uudistamisprosessissa tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien, ammattiliittojen, 
kansalaisjärjestöjen ja alueellisten yhteisöjen kanssa. Tämä yhteistoiminta varmistaa 
ensinnäkin demokraattisen vuoropuhelun ja edistää lisäksi toimenpiteiden 
tarkoituksenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Euroopan parlamentin on osallistuttava täysipainoisesti YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja vakaus- ja kasvusopimuksen 
uudistuksen yhteydessä toteutettavien toimenpiteiden koordinointiin ja edistämiseen.


