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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää valitettavana, ettei komissio ole esittänyt uusia ehdotuksia talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson demokratisoimiseksi, mikä on aivan välttämätöntä ja mikä 
olisi asetettava hyvin kiireelliseksi painopisteeksi; panee merkille komission asiakirjan 
"Hahmotelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi – Keskustelunavaus"; toistaa 
kehotuksensa asianmukaisen valvontajärjestelmän käyttöönotosta siten, että vahvistetaan 
sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien osallistumista ja niiden välistä 
koordinointia kaikissa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vaiheissa (talous- ja 
rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan pohjalta) talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tällä 
hetkellä hyvin muodollisen toteutuksen muuttamiseksi aidoksi taloudelliseksi ja 
talousarvioon liittyväksi yhteistyöksi;

2. pitää valitettavana, ettei komissio tiedonannossaan "Vuotuinen kasvuselvitys 2013" 
(COM(2012)0750) tarkastellut asianmukaisesti EU:n talousarvion asemaa talouden 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa; pitää erityisesti valitettavana, että ensisijaisia tavoitteita 
ehdottaessaan komissio ei esittänyt tosiasiallisia ja konkreettisia tietoja siitä, kuinka EU:n 
talousarviolla voisi olla edistävä, katalyyttinen, synerginen ja täydentävä asema suhteessa 
paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin toimintatapoihin sekä näiden ensisijaisten 
tavoitteiden toteuttamiseksi käynnistettyihin investointeihin;

3. palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että yhden talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa 
koskevan parlamentaarisen viikon yhteydessä järjestettävässä parlamenttien välisen 
kokouksessa käsitellään EU:n talousarvion asemaa jäsenvaltioiden tukemisessa niiden 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sovitulla tavalla talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa: esimerkkinä innovointi, tutkimus ja kehittäminen; 
kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
jäsenille konkreettista ja tosiasiallista tietoa tämän keskustelun pohjaksi;

4. on vakuuttunut siitä, että unionin rahoitus voi mahdollistaa säästöt kaikkien 
jäsenvaltioiden talousarvioissa ja että tätä puolta olisi korostettava; katsoo, että EU:n 
talousarviolla on tärkeä tehtävä kasvun edistämisessä, uusien työpaikkojen syntymisen 
vauhdittamisessa sekä makrotaloudellisten epätasapainotilojen menestyksekkäässä 
vähentämisessä sekä pohjimmiltaan myös Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa; pitää valitettavana sitä, että komissio ei ole vieläkään tarkastellut asiaa 
vuotuisesta kasvuselvityksestä antamassaan tiedonannossa;

5. tuomitsee voimakkaasti neuvoston vuoden 2013 talousarvioneuvotteluissa jälleen 
omaksuman kannan, jonka mukaan EU:n talousarvion maksumäärärahojen tasoa olisi 
keinotekoisesti laskettava; korostaa, että valtiovarainministerien kanta heikentää unionin 
budjettivallan käyttäjien uskottavuutta vaarantamalla Eurooppa-neuvoston 
kesäkuussa 2012 hyväksymän kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpanon; kehottaa 
jälleen kerran neuvostoa sopimaan parlamentin ja komission kanssa yhteisestä 
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menetelmästä todellisten maksutarpeiden arvioimiseksi kasvu- ja työllisyyssopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi; painottaa tilanteen kiireellisyyttä, erityisesti mitä tulee kasvu- ja 
työllisyyssopimuksen keskeisiin ohjelmiin sekä otsakkeisiin 1A ja 1B (kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky, kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), kuten myös 
maaseudun kehittämiseen;

6. pyytää komissiota esittämään päivitettyjä tietoja jäsenvaltioiden tämänhetkisistä 
pyrkimyksistä suunnitella uudelleen ja nopeuttaa EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen 
varojen käyttöä kasvun ja koheesion tukemiseksi, erityisesti pk-yritysten osalta, sekä 
torjua nuorisotyöttömyyttä;

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan investointipankin ja 
uuden hankejoukkolainoja koskevan välineen tarjoamia lisärahoitusmahdollisuuksia; 
pyytää komissiota esittämään päivitettyjä tietoja asiassa tähän mennessä tapahtuneesta 
edistymisestä kasvu- ja työllisyyssopimuksen hyväksymisestä alkaen;

8. myöntää todeksi komission arvion, jonka mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden 
velkataso rajoittaa uusien toimien ja investointien laajuutta jäsenvaltioissa; pyytää 
kuitenkin, etteivät jäsenvaltiot pitäisi kansallista BKTL-maksuosuuttaan unionin 
talousarvioon vakauttamispyrkimystensä joustovarana eivätkä pyrkisi vähentämään 
kasvua tukevia unionin talousarvion määrärahoja keinolla millä hyvänsä piittaamatta 
korkealla tasolla tekemistään poliittisista sitoumuksista; on kuitenkin täysin tietoinen 
taloudellisista jännitteistä, jotka syntyvät siitä, että julkista taloutta on vakautettava 
lyhyellä aikavälillä ja että joissakin jäsenvaltioissa BKTL-maksuosuus saattaa kasvaa, 
koska unionin talousarvion maksuja lisätään; kehottaa näin ollen jälleen painokkaasti 
uudistamaan unionin talousarvion rahoitusjärjestelyjä, joista on määrä sopia vuoden 
2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa, ja vähentämään 
jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuutta EU:n talousarvioon 40 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä ja edistämään näin niiden vakauttamispyrkimyksiä1;

9. pyytää Eurooppa-neuvostoa hyväksymään kunnianhimoisen vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen, jolla annetaan EU:lle mahdollisuus palauttaa kasvu, 
työpaikat ja kilpailukyky kaikkialle Eurooppaan ja näin saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet, kuten esitetään parlamentin 23. lokakuuta 2012 antamassa 
päätöslauselmassa2;

10. muistuttaa, että EU:n talousarvio on ensisijaisesti investointitalousarvio, josta
kokonaisuudessaan 94 prosenttia investoidaan takaisin jäsenvaltioihin;

11. katsoo, että lisäseuraamusten määrääminen budjettikurin tiukentamista koskevan 
lainsäädäntöpaketin lisäksi ottamalla käyttöön makrotaloudellisia ehtoja EU:n rakenne-, 
koheesio-, maaseudun kehittämis-, kalastus- ja meriasioiden rahastojen käytössä vain 
pahentaisi jo nyt makrotaloudellisia ongelmia kohtaavien jäsenvaltioiden ongelmia; 
muistuttaa, että makrotaloudellisia ehtoja ei voida hyväksyä.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0245.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0360.
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