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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja 
aloitteiksi (lopullinen mietintö)
(2010/2242(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2009 tekemänsä ja työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti 
hyväksytyn päätöksen rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan 
asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä1,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 tekemänsä päätöksen rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkamisesta 31. heinäkuuta 
2011 saakka,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)2,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman innovatiivisesta 
rahoituksesta globaalilla tasolla ja Euroopan tasolla3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin meneillään olevan lainsäädäntöohjelman erityisesti 
perussopimuksen muuttamisen, talouden ohjausjärjestelmän, sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketin ja energiapolitiikan suhteen,

– ottaa huomioon johtopäätöksensä, jotka se teki kestävän Euroopan unionin poliittisia 
haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan monivuotista 
rahoituskehystä koskevien ehdotusten jälkeen,

– ottaa huomioon seuraavien kansallisten parlamenttien panoksen: Itävallan liittoneuvosto, 
Belgian senaatti ja edustajainhuone, Bulgarian parlamentti, Tšekin tasavallan senaatti, 
Tanskan kansankäräjät, Suomen eduskunta, Saksan liittopäivät, Kreikan parlamentti, 
Unkarin parlamentti, Italian edustajainhuone, Latvian parlamentti, Liettuan parlamentti, 
Portugalin parlamentti, Slovenian kansalliskokous, Ruotsin valtiopäivät sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan parlamentin ylä- ja alahuone,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan 
mietinnön (A7-0000/2011),

A ottaa huomioon, että kriisin sosiaaliset kustannukset ovat korkeat, sillä työssäkäyvien 
määrä on pudonnut EU:ssa 1,8 prosentilla, mikä tarkoittaa 23 miljoonaa taloudellisesti 
aktiivista henkilöä työttömänä (9,6 prosenttia koko määrästä), 21 prosentin 
nuorisotyöttömyysastetta, epävarmuutta työllisyyden elpymisen suhteen ja köyhyysrajan 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0025.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0080.
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alle putoamisen uhkaa 17 prosentille EU:n kansalaisista,

B. ottaa huomioon, että Välimeren etelärannan tapahtumia voidaan pitää talouksien 
yhteenkytkeytymisen seurauksena ja että ne muistuttavat meille demokratian 
kallisarvoisuudesta,

C. ottaa huomioon, että kolme vuotta Lehman Brothersin romahduksen jälkeen vieläkään ei 
ole saavutettu rahoitusmarkkinoiden uudistusten tavoitteita, kuten pitkän aikavälin 
investointitarpeiden rahoittaminen ja työpaikkojen luominen, eikä talouden 
ohjausjärjestelmän uudistuksen yhteydessä ole riittävän tehokkaasti käsitelty maailman ja 
unionin tason epätasapainotiloja,

D. ottaa huomioon, että vuoteen 2013 mennessä tuotannon kasvun arvellaan putoavan noin 
4,8 prosenttiin bkt:stä ja että seuraavan vuosikymmenen aikana sen arvellaan putoavan 
selkeästi alhaisimmalle tasolleen yli 20 vuoteen, 

E. ottaa huomioon, että kriisi paljastaa luottamus- ja näkemyspulan EU:n sisällä,

F. ottaa huomioon, että 20. lokakuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassaan parlamentti 
totesi selkeästi, että nyt tarvitaan selkeitä strategioita, yhteisesti sovittuja ja rahoitettuja 
pitkän aikavälin poliittisia valintoja kaikkien 27 jäsenvaltion yhteiseksi hyväksi sekä 
poliitikkojen kansalaisten puolesta ja heidän kanssaan tekemiä valintoja,

I. Euroopan valtionvelka- ja eurokriisi sekä julkisten velkakirjojen ja euro-
obligaatioiden keskinäinen liikkeeseenlasku

1. palauttaa mieliin keskinäisten heikkouksien kolmiyhteyden, jossa rahoituskriisi on 
aiheuttanut julkisen talouden vajeita, jolloin julkisen talouden markkinatilanne on 
kiristynyt;

2. korostaa, että spekulaatiot ja sijoittajien varovaisuus lisääntyivät sen jälkeen, kun 
luottoluokituslaitokset laskivat Kreikan, Irlannin, Portugalin ja Espanjan valtionvelan 
luokitusta, minkä seurauksena Kreikka ja Irlanti eivät enää saaneet markkinoilta rahoitusta 
kestävällä korkotasolla, joka johti EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston tarjoamaan 
rahoitusapuun;

3. toteaa, että jäsenvaltioiden monenkeskiset lähestymistavat ovat uhka taloudelliselle 
lähentymiselle, ja pitää myönteisenä ajatusta talouspolitiikan eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta; 

4. painottaa, että julkisen talouden velkakriisi paljasti Euroopan sisäisen epätasapainon 
riskit; korostaa, että EU:n on reagoitava yhtenäisesti, kehitettävä yhteinen eurooppalainen 
finanssipolitiikka ja riittävän suuri EU:n talousarvio sekä otettava käyttöön asiaankuuluvia 
säännöksiä kriisinhallintaa ja talouspolitiikan ja verotuksen yhtenäistämistä varten; 

5. antaa tunnustusta erittäin velkaantuneiden jäsenvaltioiden tekemille talousarvio- ja 
rakenneuudistuksille; 

6. vaatii toteuttamaan kattavan, sosiaalisesti osallistavan ja yhdenmukaistavan 
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uudistuspaketin, jolla puututaan julkisen talouden velkakriisin taustalla oleviin syihin ja 
johon kuuluu Euroopan valtiovarainministeriön perustaminen EMU:n taloudellisen pilarin 
vahvistamiseksi; kehottaa lisäksi tarvittaessa toteuttamaan kilpailukyvyn puuttumiseen 
pureutuvia rakenteellisia uudistuksia ja tasapainottamaan julkisia menoja; huomauttaa, 
että jäsenvaltioiden on palattava kestävän julkistalouden tielle;  

7. kehottaa laskemaan liikkeelle euro-obligaatioita, joilla edistetään markkinoiden 
integroitumista, lisätään likviditeettiä ja alennetaan lainojen kustannuksia; toteaa, että 
euro-obligaatioilla voitaisiin elvyttää vakaus- ja kasvupaketin mukaisia toimia yhdessä 
rakenteellisten uudistusten koordinoinnin kanssa, ja että tämä voisi vakauttaa 
pääomamarkkinoita ja antaa tukea ajatukselle eurosta maailmanlaajuisena 
"turvapaikkana"; palauttaa mieliin, että euro-obligaatioiden yhteinen liikkeeseenlasku 
edellyttää siirtymistä kohti yhteistä talous- ja finanssipolitiikkaa, mikä olisi tehtävä 
tavalla, joka hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia jäsenvaltioita ja koko euroaluetta;

8. ehdottaa siksi, että euro-obligaatioiden liikkeeseenlaskua olisi rajoitettava siten, että 
yhteisvastuu koskisi enintään 60 prosentin velkatasoa suhteessa niiden 
bruttokansantuotteisiin ja että se liitettäisiin kannustimiin julkisen talouden 
velkaantumisen alentamiseksi tälle tasolle; ehdottaa, että euro-obligaatioiden yleisenä 
tavoitteena pitäisi olla julkisen talouden velkaantumisen vähentäminen ja moraalikadon 
välttäminen; 

9. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 125 artiklan tarkistamisesta 
on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen, ja väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline 
korvataan pysyvällä Euroopan vakausmekanismilla vuoteen 2013 mennessä; toivoo, että 
tämä sopimusmuutos mahdollistaisi Euroopan vakausmekanismin muuttamisen 
myöhemmässä vaiheessa Euroopan velka-asioita käsitteleväksi virastoksi;

II. Maailmanmarkkinoiden epätasapaino ja globaali hallinta

10. palauttaa mieliin, että USA ja Kiina ovat maailmanmarkkinoiden epätasapainon 
pääasialliset aiheuttajat, ja kehottaa Kiinaa ryhtymään aktiiviseksi toimijaksi 
maailmantalouden hallintajärjestelmässä;

11. korostaa, että globaalin kysynnän tasapainottamiseen tarvitaan epäsymmetrisyyttä: 
kauppataseeltaan vahvasti ylijäämäisten maiden (kuten Kiina) on monipuolistettava 
kasvun moottoreita ja lisättävä sisäistä kysyntää, kun taas suuren vajeen omaavien maiden 
(kuten Yhdysvallat) on lisättävä kotimaan säästämisastetta ja toteutettava 
rakenneuudistuksia;

12. tukee G20-ryhmän pyrkimyksiä säännellä hyödykejohdannaisten markkinoita; kehottaa 
komissiota puuttumaan maataloustuotteiden markkinoilla vallitsevaan hintojen 
heilahteluun liiallisen keinottelun estämiseksi;

13. palauttaa mieliin raaka-aineiden merkityksen Euroopan unionille sekä 
elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden hintavakauden merkityksen kehitysmaille, ja 
muistuttaa niiden aiheuttamista maailmanlaajuisista inflaatiopaineista;

14. kehottaa parantamaan valtion luottoriskien vaihtosopimuksia koskevan sääntelyn tasoa;
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15. panee merkille kehityskulun, jossa kehittyviin talouksiin tehdään erittäin suuria yksityisiä 
investointeja, joiden arvioidaan saavuttavan lähes 1 biljoonan dollarin tason vuonna 2011; 
korostaa, että keinottelukuplan muodostuminen on estettävä ohjaamalla ja tarkkailemalla 
maailmanlaajuisia valuuttavirtoja ja antaen makroekonomisille päämäärille etusijan 
taloudellisen vakauden sijaan;

16. panee merkille rahoitusmarkkinoiden toimijoiden uudelleenkeskittymisen, mikä näkyy 
esimerkiksi Deutsche Börsen ja NYSE Euronextin fuusiossa, ja korostaa, että uusiin 
spekulatiivisiin liikkeisiin liittyvät riskit heikentävät pitkän aikavälin rahoitusolosuhteita;

17. tähdentää, että EU:n tase on kunnossa eikä se pahenna maailmantalouden epätasapainoa, 
mutta seuraukset EU:n kannalta olisivat merkittäviä, jos Yhdysvaltojen dollarin arvon 
laskemisen seurauksena epätasapaino purkautuisi hallitsemattomasti; toteaa, että EU:n on 
koordinoitava kaupan ja valuutan epätasapainoja koskevaa politiikkaansa USA:n kanssa 
dollarin nopean alamäen välttämiseksi;  

18. korostaa, että parantaakseen valmiuksiaan kansainvälisenä toimijana EU:n on puututtava 
useisiin haasteisiin, kuten heikkoon sisäiseen kasvuun, työttömyyteen, sisämarkkinoiden 
ja EMU:n syventämisen myötä kasvaviin sisäisiin epätasapainotiloihin, kilpailukyvyn 
palauttamista ja lähentymisen jatkamista koskeviin ongelmiin sekä poliittisen painoarvon 
puuttumiseen kansainvälisellä tasolla;

19. palauttaa mieliin, että EU:n on sisäisen ohjelmansa mukaisesti puhuttava yhdellä äänellä 
ja edistettävä maailmanlaajuisesti demokratiaa, ihmisoikeuksia, ihmisarvoisia työehtoja, 
hyvää hallintotapaa, kestävää kehitystä ja reilua kauppaa, sekä torjuttava korruptiota, 
veropetoksia ja verokeitaita;

20. palauttaa mieliin, että on tehtävä kauaskantoisia muutoksia maailmanlaajuiseen talous- ja 
finanssihallintaan avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden edistämiseksi ja kansainvälisten 
talous- ja rahoituslaitosten yhteensopivan toiminnan varmistamiseksi; kehottaa 
sisällyttämään Bretton Woodsissa perustetut instituutiot YK:n järjestelmään, jossa niiden 
olisi toimittava yhdessä WTO:n, ILO:n ja vielä perustamatta olevan, maailman ympäristöä 
käsittelevän järjestön kanssa;

21. kehottaa muuttamaan G20-ryhmän, jonka jäsenet edustavat 85 prosenttia maailman 
bruttokansantuotteesta, uudeksi talousasioiden turvallisuusneuvostoksi; kehottaa edelleen 
uudistamaan ja antamaan lisäresursseja IMF:lle, jotta voidaan vahvistaa sen roolia 
jäsentensä talous- ja rahoitusvalvonnan suhteen ja perustaa uskottava turvaverkko 
maailmantalouden epätasapainon torjumiseksi;

22. kehottaa ottamaan käyttöön seuraavia uusia rahoitustukijärjestelyjä:

– uudistettu IMF voisi toimia maailmanlaajuisena hätävaraluotottajana ja tarjota 
vastapainoa yksittäisten maiden valuuttareservien tarpeelle, jos sen lyhyen aikavälin 
likviditeettiä ja rahoitusta koskevaa turvaverkkoa vahvistettaisiin;

– vuosituhannen kehitystavoitteet; nykyinen kriisi on paljastanut, että rahoitusmarkkinat 
tarvitsevat kannustimia pitkän tähtäimen investointeihin ja (kestävään) kehitykseen;
monenkeskisten kehityspankkien rahoitusroolia olisi päivitettävä ja tehostettava 
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vastauksena kehitysmaiden kasvaviin rahoitustarpeisiin; merkittävä osa 
pääomasiirtojen transaktioveron tuloista olisi siirrettävä syrjään vuosituhannen 
kehitystavoitteiden rahoittamiseen;

III.Perusteet uudelle finanssijärjestelmälle

23. palauttaa mieliin, että valuuttasota voisi tehdä tyhjäksi kaikki EU:n kansalaisten 
pyrkimykset vähentää julkisen talouden velkaantumista ja toteuttaa rakenteellisia 
uudistuksia; palauttaa mieliin, että monenkeskinen kauppajärjestelmä, kuten WTO, ei 
ulota sääntöjään pääomavirtoihin eikä niiden vastapainona ole monenkeskistä 
finanssijärjestelmää;

24. on tietoinen kansainvälisen finanssijärjestelmän toimintaa koskevasta maailmanlaajuisesta 
huolestumisesta ja vaatii pikaisesti suuren harppauksen tekemistä asiassa; pyytää siksi 
perustamaan uuden kansainvälisen finanssijärjestelmän, jonka tarkoituksena on 
systemaattinen ja kattava makrotason talousyhteistyö kestävän ja tasapainoisen globaalin 
kasvun aikaansaamiseksi; 

25. korostaa, että kansainvälisen finanssijärjestelmän olisi käsiteltävä muun muassa seuraavia 
asioita: 

– vaihtokurssit: ensimmäisenä vaiheena olisi noudattaa politiikkaa, joka mahdollistaa 
vaihtokurssien asteittaisen mukautumisen taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin; 

– varantovaluutta: kansainvälistä valuuttavarantojärjestelmää on uudistettava, jotta 
varannot eivät aiheuta maailmantalouden epätasapainoa; dollariin perustuva nykyinen 
kansainvälinen varantojärjestelmä voitaisiin asteittain korvata monenkeskisellä 
järjestelmällä (valuuttakori, johon kuuluisivat euro, erityisnosto-oikeudet ja 
tärkeimmät kehittyvien markkinoiden valuutat, kuten Kiinan yuan ja Brasilian real);

– pääomavirrat: monenkeskisten säännösten järjestelmä olisi otettava käyttöön pääomien 
pitkäaikaisten liikkeiden suosimiseksi, pääomien tavallisen ulosvirtauksen 
helpottamiseksi ja pirstaloituneiden arvopaperimarkkinoiden aiheuttamien 
häiriötekijöiden välttämiseksi sekä valtionobligaatiomarkkinoiden avoimen ja sujuvan 
toiminnan varmistamiseksi;

26. kehottaa lisäksi harkitsemaan pitkällä aikavälillä mahdollisuutta luoda maailmanlaajuinen 
varantovaluutta, joka perustuisi erityisnosto-oikeuksien ja IMF:n kehittämiseen ja 
muunteluun; 

IV. EU:n kilpailukyvyn ja kestävyyden lisääminen sekä Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpano innovointia sekä työpaikkoja ja kasvua lisääviä investointeja 
edistämällä

Kilpailukyky, lähentyminen ja Eurooppa 2020 -strategia

27. kehottaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson sisältöä määriteltäessä ottamaan 
täysimääräisesti ja johdonmukaisesti huomioon Eurooppa 2020 -strategian ja kaikki EU:n 
talouden sisäiset epätasapainot;
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28. painottaa, että Eurooppa 2020 -strategian menestys riippuu siitä, miten jäsenvaltiot, 
kansalliset parlamentit ja työmarkkinaosapuolet omaksuvat sen; palauttaa mieliin 
painokkaiden työmarkkinaneuvottelujen ja kollektiivisen edunvalvonnan merkityksen 
Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, samoin kuin makrotalouspolitiikkaa ja -toimia 
koskevien todellisten eurooppalaisten työmarkkinaneuvottelujen merkityksen;

29. tähdentää, että finanssipolitiikan konsolidoinnin täydennyksenä on oltava myös Eurooppa 
2020 -strategiassa esitettyjä keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita, kuten 
työttömyyden ja köyhyyden torjunta sekä investoinnit infrastruktuuriin ja 
tietoperustaiseen talouteen; toteaa, että erilaisilla kansallisilla ja unionin politiikoilla 
pitäisi tarjota yhtenäistä tukea strategialle ja että pelkkä budjettikuri ei riitä ratkaisemaan 
kaikkia ongelmia;

30. panee merkille kriisin aiheuttamat haasteet, kuten taloudellisen toiminnan huomattavan 
taantumisen, rakenteellisesta ja pitkäaikaisesta työttömyydestä johtuvan talouskasvun 
heikkenemisen sekä julkisten ja yksityisten investointien vähenemisen ja kehittyvien 
talouksien myötä tulleen kilpailun lisääntymisen;

31. tunnustaa, että EU:n sisällä nykyisin olevan talouden epätasapainon torjumiseen ei riitä 
"yhden koon" politiikka ja että talouspolitiikan koordinoinnin onnistumiseksi on otettava 
huomioon EU:n eri talouksien lähtökohdat; 

32. kehottaa lisäämään kansallisten talousarvioiden ja EU:n talousarvion välistä 
yhteentoimivuutta ja täydentävyyttä; katsoo, että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on keskityttävä Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiin 
painopistealueisiin ja pyrittävä lisäämään EU:n menojen tasoa etenkin sellaisten 
lippulaiva-aloitteiden suhteen, joissa EU jakaa toimivallan jäsenvaltioiden kanssa, mikä 
voi tarjota vahvaa eurooppalaista lisäarvoa; 

33. korostaa, että sekä maatalous- että koheesiopolitiikan on oltava tärkeässä roolissa 
Eurooppa 2020 -strategian tukemisessa; katsoo, että strategian täytäntöönpanossa olisi 
oltava mukana niinkin erilaisia näkökulmia kuin kansallisten ja unionin talousarvioiden 
yhteensovittaminen myös YMP:n ja koheesiorahastojen osalta takaamalla esimerkiksi 
resurssien oikeudenmukaisen jakamisen alueiden kesken, koulutus, innovointi ja 
tutkimus- ja kehittämismenot; 

34. palauttaa lisäksi mieliin, että Eurooppa 2020 -strategia on uskottava vain, jos sen taustalla 
on riittävästi taloudellisia resursseja, ja siksi kannattaa seuraavaa:

– seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen saattaminen päätökseen ja EU:n 
talousarvion kohdentaminen toimiin, joilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista;

– EU:n varojen jakaminen niiden taloudellisen ja sosiaalisen tehokkuuden perusteella; 
jäsenvaltioiden käyttämättä jääneet varat olisi kohdennettava uudelleen EU:n tason 
julkiseen investointiin infrastruktuurin, koulutuksen, innovoinnin, tutkimuksen ja 
kehittämisen alojen hankkeisiin;

– varojen käyttämistä ja investointihankkeiden tehokasta toteutusta koskevan teknisen 
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tuen tarjoaminen; 

– innovatiivisten rahoitusjärjestelyjen kehittäminen ja optimaalinen käyttö; 

– toimet, joilla varmistetaan pitkän aikavälin investointeihin liittyvien merkittävästi 
suurempien riskipääomasummien saatavuus; 

– toimet, joilla varmistetaan rahoituksen helpompi saatavuus; 

– pk-yritysten rahoituksen helpompi saatavuus ja byrokratian vähentäminen; 

Energiapolitiikan toimet ja sisämarkkinat

35. katsoo, että Euroopan energiayhteisön perustaminen ulkoisessa ulottuvuudessaan sekä 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ovat Eurooppa 2020 -strategian ja lippulaiva-
aloitteiden perustana olevat keskeiset poliittiset aloitteet; korostaa, että kriisi on selvästi 
osoittanut, että EU:n teollista perustaa ja innovointimahdollisuuksia on lujitettava 
helpottamalla markkinoille pääsyä ja liikkuvuutta sekä torjumalla sosiaalista ja alueellista 
pirstoutumista kaikkialla EU:ssa;

36. palauttaa mieliin, että energian ja raaka-aineiden saatavuus ja niiden tehokas käyttö 
takaavat osaltaan EU:n kilpailukyvyn; 

Muuttoliike

37. painottaa, että lähialueillamme tapahtuneet suuret vallankumoukset sekä väestön 
ikääntyminen EU:ssa edellyttävät yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa; korostaa, että 
työvoiman parempaa liikkuvuutta on rohkaistava takaamalla kaikille työntekijöille 
yhtäläiset työehdot ja sosiaaliset olosuhteet ja oikeudet, sekä antamalla mahdollisuuden 
sosiaaliturva- ja eläke-etuuksien siirtoon;

Pienet- ja keskisuuret yritykset, innovointi sekä tutkimus ja kehitys

38. suosittelee, että komissio kannustaisi ja helpottaisi pk-yritysten pääomarahoitusta joko 
riskipääomalla tai pörssissä, ja vähentäisi velkaantumisastetta etenkin korkean teknologian 
uusissa yrityksissä, jotka tarvitsevat pääomaa tutkimukseen ja kehitykseen;

39. vaatii antamaan Euroopan investointipankille ja Euroopan investointisäätiölle johtavan 
aseman pk-yrityksille myönnettävien varojen vapauttamisessa käyttämällä 
yksinkertaisempia ja selkeämpiä menetelmiä, jotta pk-yritykset voivat helposti löytää 
lähtötasonsa; suosittelee, että Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto 
toimisivat eräänlaisena suodattimena, joka keskittyisi asianmukaisiin painopistealueisiin 
Eurooppa 2020 -hankkeen puitteissa, sekä pk-yritysryhmien neuvonantajina, jotka 
ottaisivat osaa keskusteluihin pankkien ja niiden riskinhallintaryhmien kanssa, jotta pk-
yrityksiä voitaisiin auttaa pitkän aikavälin lainojen saamisessa;

40. korostaa, että seuraavan sukupolven EU-rahoitusohjelmissa on järjestelmällisesti tuettava 
pk-yrityksiä sisämarkkinoilla ja maailmanlaajuisesti; 

Verotus
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41. korostaa, että EMU ja sisämarkkinat edellyttävät selkeämpää siirtymistä 
yhdenmukaisempaan verotukseen; tukee komissiota sen pyrkimyksissä vähentää 
haitallista verokilpailua, veronkiertoa, veropetoksia ja verokeitaita EU:ssa ja sen 
ulkopuolella, parantaa veronkantojärjestelmien tehokkuutta ja ottaa käyttöön yhteinen ja 
konsolidoitu yritysverotus; pitää myönteisenä komission suunnittelemaa alv-strategiaa, 
jolla pyritään petosten estämiseen;

42. pitää kyseistä liikettä keskeisen tärkeänä tässä yhteydessä, kun jäsenvaltioiden on 
karsittava talousarvioitaan; ottaa huomioon, että verokilpailu on hyväksyttävää vain 
silloin, kun se ei vaaranna jäsenvaltioiden kykyä kerätä kohtuullisiksi katsomiaan veroja; 

43. katsoo, että EU:n varojen jakamisen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
verotusstrategiat ja halukkuus osallistua veronkiertoa koskevaan yhteistyöhön ja 
verotuksen yhdenmukaistamiseen; 

Työllisyys

44. korostaa, että uudet ja paremmat työpaikat ovat ennakkoehto oikeudenmukaisen, 
ympäristöystävällisen ja älykkään kasvun saavuttamiseksi, ja vaatii siksi, että:

– uusia työpaikkoja on luotava innovointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen perustuville 
aloille, kuten energia- ja ympäristösektoreille; 

– naisten ja ikääntyvien työntekijöiden osallistumista työmarkkinoille on lisättävä ja 
nuorisotyöttömyyttä on vähennettävä;

– kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien työllistymismahdollisuuksia ja 
sosiaalisen osallisuuden ohjelmia on kehitettävä;

– kestäviä, kohtuullisen tulotason takaavia korkealuokkaisia työpaikkoja on luotava 
maatalouteen ja maaseudulle; 

45. katsoo, että hallinto- ja ohjausjärjestelmää on vielä käsiteltävä pitkän aikavälin 
investointeja ja työpaikkojen luomista koskevien johdon kannustimien osalta; ehdottaa, 
että yli 250 henkilöä työllistävien ja liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yritysten 
yhteiskuntavastuuta olisi arvioitava erityisessä vuosikertomuksessa;

Koulutusstrategia 

46. korostaa, että perus- ja ammattikoulutusjärjestelmiä on uudistettava, jotta ihmiset saisivat 
tietoa ja taitoja, joilla turvataan parempi työllisyyden taso, tuottavuus, kasvu ja 
kilpailukyky; toteaa, että vuoteen 2020 mennessä 85 prosenttia työpaikoista edellyttää 
korkean tason tai keskitason ammattitaitoa, kun taas vähäistä ammattitaitoa edellyttävien 
työpaikkojen osuus laskee 15 prosenttiin; 

47. ehdottaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla perustettavaa elinikäisen 
oppimisen hanketta, joka toteutettaisiin unionin tasolla ja jossa käytettäisiin Erasmus-
ohjelmaa mallina kansallisen ja alueellisen tason kumppanuuksien koordinointiin; katsoo, 
että kyseiseen hankkeeseen olisi otettava mukaan yliopistojen, teollisuuden, 
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rahoitusmarkkinoiden ja pk-yritysten klustereita ja että hankkeen pitäisi tarjota 
haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten naisille, nuorille, ikääntyville sekä 
kausityöntekijöille ja siirtotyöläisille koulutusmahdollisuuksia ja erityisesti tietoon 
perustuvan talouden piiriin kuuluvia siirrettäviä taitoja; 

48. tukee voimakkaasti Euroopan opiskelijoiden määrän lisäämistä madaltamalla heidän 
liikkuvuutensa esteitä, parantamalla korkeakoulujen ja liike-elämän välisiä yhteyksiä ja 
edistämällä yrittäjyyttä yhteiskunnassa; ehdottaa ottamaan käyttöön eurooppalaisen 
innovaatiostipendin, jolla osaltaan voisi edistää innovointialoilla tarvittavia tietoja ja 
taitoja samalla, kun luodaan EU:n laajuisia verkostoja ja tehdään yhteistyötä;

49. tukee Euroopan yliopistojen liiton vaatimusta, että korkeakoulutuksen julkisen 
rahoituksen osuutta on lisättävä 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta; katsoo, että tämä 
tavoite edellyttää kyseisten menojen laadullista tarkastelua vakaus- ja kasvupaketin 
arvioinnin yhteydessä;

V. EU uudelleentarkastelussa: mitä Euroopan talouden ohjausjärjestelmän jälkeen

50. painottaa, että Euroopan unioni on risteyskohdassa; jäsenvaltioiden on päätettävä yhdistää 
voimansa integraation syventämiseksi tai EU saattaa hajota päätöksentekotasolla 
vallitsevan pysähtyneisyyden ja talouksien epätasapainon vuoksi;  

51. kehottaa syventämään poliittista unionia, jossa unionin toimielimille annettaan vahvempi 
rooli yhteisten toimien suunnittelussa ja koordinoinnissa;

52. korostaa, että talouden ohjausjärjestelmä sekä talous-, finanssi- ja sosiaalipolitiikan 
yhtenäistäminen on toteutettava yhteisömenetelmällä ja unionin toimielinten johdolla;

53. katsoo, että Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja kolmea Euroopan valvontaviranomaista 
koskeva uusi lainsäädäntö on askel oikeaan suuntaan, mutta katsoo, että edistystä on 
jatkettava, jotta järjestelmän kannalta tärkeiden laitosten, kuten erittäin velkaantuneiden 
organisaatioiden suora valvonta unionin tasolla varmistetaan; korostaa, että uusille 
virastoille on myönnettävä niiden velvollisuuksien mukaiset henkilö- ja rahoitusresurssit; 

54. katsoo, että talouden vakauttamiseen tarkoitettujen valvontatoimien lisäksi tarvitaan 
mahdollisia kuplia koskevaa valvontaa ja pääoman optimaalista kohdentamista 
makroekonomisten haasteiden pohjalta ja että veropolitiikkaa on myös käytettävä tähän 
tarkoitukseen;

55. pyytää komissiota tekemään ehdotuksia sellaisten rahoitusmarkkinoiden rakenteiden 
sääntelystä, joiden koko voi olla uhka sääntelyviranomaisten valmiuksille vastustaa niiden 
vaatimuksia ja valvojien mahdollisuuksille saada yleiskuva niiden toiminnasta; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan, onko investointi- ja talletuspankit syytä erotella toisistaan;

56. korostaa, että julkisen talouden velkakriisin selvittäminen ja EU:n kilpailukyvyn, 
lähentymisvauhdin ja solidaarisuusasteen parantaminen edellyttävät muutosta unionin 
toimivaltuuksissa ja menoissa; 

57. toteaa, että EU tarvitsee suurempaa vaihdetta poliittisen unionin ja taloudellisen 
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integraation syventämiseksi, jolloin rahaliiton tukena olevan EU:n talousarvion olisi 
oltava noin 5–10 prosenttia unionin bkt:sta ja kansallisia talousarvioita olisi vastaavasti 
pienennettävä, ettei kansalaisten verotus kiristy unionin korvatessa kansalliset toimet 
(esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan, energia- ja liikennepolitiikan, 
kehitysyhteistyön sekä tutkimuksen ja kehittämisen aloilla);

58. korostaa, että talous- ja sosiaalipolitiikan välistä tasapainoa on parannettava esimerkiksi 
lujittamalla ja virallistamalla makroekonomisten työmarkkinaneuvottelujen roolia;

59. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin legitiimiys perustuu sen vaalimiin 
demokraattisiin arvoihin, päämääriin, joihin se pyrkii, ja sen käytössä oleviin 
toimivaltuuksiin ja välineisiin; katsoo, että Euroopan taloudellisen integraation 
syventäminen sekä euroalueen ja koko unionin vakauden varmistaminen edellyttävät lisää 
muutoksia seuraavilla aloilla: euroalueen ulkoinen edustus, määräenemmistöäänestys 
yritysverosta ja veronkierron torjunnasta; valtion velkakirjojen ja euro-obligaatioiden 
keskinäinen liikkeeseenlasku; EU:n lainavalmiudet; talous- ja sosiaalipolitiikan välisen 
tasapainon parantaminen; omat varat EU:n talousarvioon ja kansallisten parlamenttien ja 
Euroopan parlamentin roolit;

60. ehdottaa Euratom-sopimuksen muuttamista Euroopan energiayhteisöksi, jonka 
velvollisuus olisi huolehtia uusista sähköntuotantolaitoksista, uusiutuvasta energiasta, 
energiatehokkuudesta, siirtokapasiteetista, varastoinnista ja toimitusvarmuudesta, 
neuvotteluista kolmansien maiden kanssa sekä yleispalvelun saatavuudesta kohtuulliseen 
hintaan; 

61. katsoo, että nämä kysymykset yhdessä vakausmekanismin aiheuttamien 
sopimusmuutosten kanssa olisi käsiteltävä valmistelukunnassa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

62. katsoo, että jos näin ei tapahdu, on syytä siirtyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 329 artiklan mukaiseen tehostettuun yhteistyöhön, jotta euroalue voisi toimia 
demokraattisesti ja tehokkaasti;

63. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, euroryhmän puheenjohtajalle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä työmarkkinaosapuolille.
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PERUSTELUT

Toimivaltuudet ja niiden voimassaolon pidentäminen

Euroopan parlamentti asetti 7. lokakuuta 2009 tekemällään päätöksellä erityisvaliokunnan 
käsittelemään rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä.

Euroopan parlamentti antoi 20. lokakuuta 2010 päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi, joka perustui 
erityisvaliokunnan 29. syyskuuta 2010 hyväksyttyyn välimietintöön. 
Jos erityisvaliokunnan toimikausi olisi kuitenkin katkaistu kesken rahoitus-, talous- ja 
sosiaalialan myllerrystä, Euroopan parlamentin olisi nähty pitävän kriisiä jo ratkaistuna, 
vaikka rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ei ollut vielä tietoakaan, ja kansalaiset ja yritykset 
olivat edelleen vaikeuksissa taloudellisten ja sosiaalisten uhkien osalta. Vuosien 2007–2009 
rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi oli haasteellinen talous- ja rahaliiton nykyisen 
ohjausjärjestelmän kannalta. EU joutui kohtaamaan perustamisensa jälkeen vakavimman 
talous- ja sosiaalikriisinsä sekä euron vakautta koskevan ennennäkemättömän ja vaikean 
uhan, jolla oli vakavia seurauksia EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle vakaudelle ja 
yhteenkuuluvuudelle. Pahimmassa vaiheessa koko talous- ja rahaliiton, sisämarkkinoiden ja 
Euroopan unionin sosiaalisen perustan olemassaolo olivat vaakalaudalla. 
Nämä havainnot ja haasteet esiteltiin välimietinnössä. Erityisvaliokunnan tähän mennessä 
suorittama työ on mahdollistanut tätä kriisiä koskevan syvällisen ja kokonaisvaltaisen 
ymmärryksen kokoamisen, johtopäätösten tekemisen ja tärkeiden suositusten antamisen.
Julkiset investoinnit ja finanssipoliittiset näkökohdat ovat olleet yksi painopistealue, ja tätä 
asiaa koskevat löydökset on ainakin talousarvioon liittyen vietävä eteenpäin, ja siitä vastaisi 
ehdotettu Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä 
erityisvaliokunta.

Edellä esitetyn johdosta rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan 
toimikauden pidentäminen edellyttää, että: 

– kehittää EU:n kestävän kasvun mallia koskevia suosituksia, jotka täydentävät Euroopan 
parlamentin jo hyväksymiä erityisvaliokunnan suosituksia. Nämä lisäsuositukset olisi sitten 
otettava huomioon edellä mainitussa Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta 
vuoden 2013 jälkeen käsittelevässä erityisvaliokunnassa.

– perustaa jäsenvaltioihin julkisen talouden velkakriisistä selviämiseen tarkoitettuja 
mekanismeja ja koordinoituja toimia ja estää sen toistuminen puuttumalla kriisin taustoihin 
samalla, kun edistetään voimakasta ja kestävää kasvua ja työllisyyttä. Lisäksi on kehitettävä 
toimiva EU:n kriisinhallintamekanismi ja määriteltävä poliittinen strategia tulevaisuutta 
varten, mihin liittyy Euroopan talouden ohjausjärjestelmän uudistus, Eurooppa 2020 -
strategia, finanssipolitiikka ja varainhoitoa koskevat seuraukset, rahoitusalan sääntely ja 
valvonta sekä globaalin talouden ohjausjärjestelmä ja EU:n maailmanlaajuinen edustus;
– kehittää läheisiä suhteita kansallisiin parlamentteihin, joita oli kuultava syyskuussa 2010 
hyväksytyn mietinnön perusteella;
Euroopan parlamentti päätti siksi 16. kesäkuuta 2010 pidentää erityisvaliokunnan toimikautta 
vuoden 2011 heinäkuun loppuun;
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Toisen toimikauden menetelmä ja työohjelma

1. Säännöstöön kuuluvat välimietinnön suositukset, joita ei käsitellä uudelleen:

Heti täysistunnossa tapahtuneen erityisvaliokunnan välimietinnön hyväksymisen jälkeen 
erityisvaliokunnan koordinaattorit ovat päättäneet käsitellä välimietinnön suosituksia 
yhteisenä sopimuksena ja säännöstönä, jota ei käsitellä uudelleen. 

Koordinaattorit päättivät keskittyä toisella toimikaudella kuuteen keskeiseen aiheeseen ja 
kansallisten parlamenttien ja komission kanssa käytyihin keskusteluihin.

2. Komission kanssa käytyjen keskustelujen kuusi keskeistä aihetta

Valiokunnassa keskusteltiin seuraavista kuudesta aiheesta Euroopan parlamentin 
toimialayksikön ja komission valmistelemien asiakirjojen pohjalta:

1. Euroopan valtionvelka- ja eurokriisi; mukaan luettuna julkisten velkakirjojen ja 
euro-obligaatioiden keskinäinen liikkeeseenlasku 20. tammikuuta 2011;

2. Maailmanmarkkinoiden epätasapaino ja globaalin talouden ohjausjärjestelmä 
31. tammikuuta 2011;

3. Perusteet uudelle finanssijärjestelmälle 31. tammikuuta 2011;

4. EU:n kilpailukyvyn ja kestävyyden lisääminen; Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpano innovointia sekä työpaikkoja ja kasvua lisääviä investointeja 
edistämällä 10. helmikuuta 2011; 

5. Todellisen talouden ja lisäarvoa tuottavan Euroopan rahoittaminen, hankekohtaiset 
obligaatiot ja transaktiovero 28. helmikuuta 2011;

6. EU uudelleentarkastelussa: mitä Euroopan talouden ohjausjärjestelmän jälkeen 
28. helmikuuta 2011;

Avoimet koordinaattorikokoukset komissaarien läsnäollessa

Erityisvaliokunta järjesti myös kuusi kokousta avointen koordinaattorikokousten muodossa. 
Läsnä olivat talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Joaquin Almunia, sisämarkkinoista ja 
palveluista vastaava komissaari Michel Barnier, verotuksesta ja tulliliitosta, 
tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta, 
teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava komissaari Antonio Tajani, energia-asioista 
vastaava komissaari Günther Oettinger ja aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn.
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3. Painopistealueena keskustelut kansallisten parlamenttien kanssa

Keskustelut kansallisten parlamenttien kanssa toteutettiin niiden edustajien vieraillessa 
erityisvaliokunnassa, vierailuilla lukuisiin jäsenvaltioihin, kriisiä koskevien 
kysymyslomakkeiden lähettämisellä kansallisiin parlamentteihin ja lopulta yhteisessä 
parlamenttien välisessä kokouksessa. 

Kansallisten parlamenttien ja talouskriisiä käsittelevän tutkimuskomission edustajien 
vierailut Brysseliin

 Keskustelu Alankomaiden parlamentin rahoitusjärjestelmää tutkivan valiokunnan 
puhemiehen Jan du Witin kanssa 27. lokakuuta 2010;

 Keskustelu Ranskan kansalliskokouksen talouselämän toimintaan vaikuttavia 
keinottelumekanismeja tutkivan komitean puheenjohtajan Henri Emmanuellin ja 
mietinnön esittelijän Jean-Francois Mancelin kanssa 26. tammikuuta 2011;

 Kuulemistilaisuus Yhdysvaltojen ja talouskriisiä käsittelevän tutkimuskomission 
puheenjohtajan Phil Angelidesin kanssa 11. huhtikuuta 2011;

Vierailut kansallisiin parlamentteihin

 Vierailu Tšekin tasavallan senaattiin Prahassa 5. tammikuuta 2011;

 Valtuuskunta Portugalin parlamenttiin Lissabonissa  
11. ja 12. tammikuuta 2011;

 Valtuuskunta Espanjan kongressin edustajahuoneeseen ja senaattiin Madridissa 12. ja 
13. tammikuuta 2011;

 Valtuuskunta Ison-Britannian parlamentin ala- ja ylähuoneeseen Lontoossa 
27. tammikuuta 2011;

 Vierailu Saksan liittopäiville Berliiniin 8. helmikuuta 2011;

 Valtuuskunta Kreikan parlamenttiin Ateenassa 21. ja 22. huhtikuuta 2011;

Portugalissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa erityisvaliokunnan edustajat 
tapasivat myös hallituksen, keskuspankkien, teollisuuden, pk-yritysten ja 
työmarkkinajärjestöjen edustajia.

Yhteinen parlamenttien välinen kokous kansallisten parlamenttien edustajien kanssa

Toisen toimikauden kohokohta oli yhteinen parlamenttien välinen kokous 14. maaliskuuta 
2011, jossa olivat mukana kansallisten parlamenttien edustajat ja jossa aiheena oli: 
"Investointeja reaalitalouteen: kasvun, innovoinnin ja koheesion välineet"
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– "Hankkeen tuottama lisäarvo EU:n tasolla: EU:n strategiset pitkän aikavälin investoinnit 
kasvuun ja työpaikkoihin"
Pääpuhuja: Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääjohtaja Thomas Mirow.

– "Investointeja EU:n talouteen, Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen" 
Pääpuhuja: Philippe Maystadt, Euroopan investointipankin pääjohtaja.

Kokouksen jälkeen järjestettiin erityisvaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
yhteinen illalliskeskustelu, jonka pääpuhujana oli komission entinen puheenjohtajan Jacques 
Delors.


