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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tutkimusraportista troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen 
ohjelmamaiden osalta
(2013/2277(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
7 artiklan ja 136 artiklan yhdessä 121 artiklan ja 174 artiklan kanssa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan,

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan 
tiukentamisesta euroalueella 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/20131,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan vakausmekanismin perustamisesta 
(EVM-sopimus),

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano”2,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman komission työohjelmaa 
vuodeksi 2014 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista3,

– ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Eurooppa-neuvoston 
kokouksen (27.–28. kesäkuuta 2013) valmistelut – demokraattinen päätöksenteko 
tulevaisuuden EMUssa”4, 

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan 
keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan esittämästä selvityksestä ”Kohti 
todellista talous- ja rahaliittoa”5,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman ”Rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi”6,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman ”Rahoitus-, talous- ja 

                                               
1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0447.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0332.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0269.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0430.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0331.
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sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö)”1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että Euroopan komission, Euroopan keskuspankin (EKP) ja 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) muodostama troikka pantiin alulle 25. maaliskuuta 
2010 tehdyssä valtion- ja hallitusten päämiesten päätöksessä ehdollisten kahdenvälisten 
lainojen myöntämiseksi Kreikalle, ja troikka on siitä lähtien toiminut myös Portugalissa, 
Irlannissa ja Kyproksella;

B. ottaa huomioon, että komissio vastaa troikassa euroalueen jäsenvaltioiden rahoitusavun 
ehtoja koskevista neuvotteluista ”yhteistyössä EKP:n kanssa” ja ”mahdollisuuksien 
mukaan yhdessä IMF:n kanssa” (rahoitusapu jäljempänä ”EU:n ja IMF:n rahoitusapu”);

C. ottaa huomioon, että troikka muodostaa perusrakenteen julkisten luotonantajien ja 
vastaanottajamaiden hallitusten välisille neuvotteluille sekä sopeutumisohjelmien 
täytäntöönpanon tarkistamiselle; ottaa huomioon, että euroryhmä tekee lopulliset 
päätökset rahoitusavusta ja sen ehdoista Euroopan unionissa;

D. ottaa huomioon, että troikka vastaa myös euroryhmän virallisten päätösten valmistelusta 
yhdessä asianomaisen jäsenvaltion kanssa;

E. ottaa huomioon, että monet euroalueen ulkopuolella olevat jäsenvaltiot ovat jo saaneet tai 
saavat SEUT-sopimuksen 143 artiklassa tarkoitettua apua Euroopan unionilta ja IMF:ltä;

F. ottaa huomioon, että EU on luonut useita tilapäismekanismeja rahoitusavun tarjoamiseksi 
euroalueen maille: ensiksi tarjotaan kahdenkeskisiä lainoja, myös useista euroalueen 
ulkopuolisista maista, seuraavaksi tarjotaan apua ERVV:stä ja ERVM:stä ja lopuksi 
Euroopan vakausmekanismista, jonka oli tarkoitus korvata kaikki muut mekanismit;

G. ottaa huomioon, että yhteisymmärryspöytäkirja on asianomaisen jäsenvaltion ja troikan 
välinen sopimus, joka on saatu aikaan neuvottelujen tuloksena ja jossa jäsenvaltio sitoutuu 
toteuttamaan monia toimia rahoitusavun vastineeksi; ottaa huomioon, että 
EVM-sopimuksessa määrätään, että Euroopan vakausmekanismista apua pyytävän 
jäsenvaltion on esitettävä vastaava pyyntö myös IMF:lle;

H. ottaa huomioon, että neljästä ohjelmasta myönnettävän rahoitusavun määrä on 
ennätyksellinen, samoin myös ohjelmien kesto ja muoto, ja tämä johtaa epätavalliseen 
tilanteeseen, jossa rahoitusapu on lähes kokonaan korvannut tavallisesti markkinoiden 
tarjoaman rahoituksen;

I. ottaa huomioon, että joidenkin jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne ja viimeaikainen 
kehitys ovat vaarantaneet työllisyyden, sosiaaliturvan sekä terveys- ja turvallisuusnormien 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
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laadun;

J. ottaa huomioon, että Kreikka-työryhmä perustettiin vahvistamaan Kreikan hallinnon 
valmiuksia laatia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, joilla parannettaisiin talouden ja 
yhteiskunnan toimintoja ja saataisiin aikaan kestävän elpymisen ja työpaikkojen luomisen 
edellytyksiä sekä vauhditettaisiin EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen käyttöä Kreikassa 
ja tarjottaisiin välttämättömiä resursseja investointien rahoittamiseen;

K. ottaa huomioon, että 20. marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 
vaati soveltamaan troikkaan demokraattisen vastuuvelvollisuuden tiukkoja vaatimuksia 
unionin tasolla; ottaa huomioon, että kyseinen vastuuvelvollisuus edellyttää eritoten 
troikan kuulemista Euroopan parlamentissa, ennen kuin se alkaa hoitaa tehtäviään, ja sen 
on raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille, ja parlamentin on valvottava sitä 
demokraattisesti;

L. ottaa huomioon, että ohjelmien tarkoituksena lyhyellä aikavälillä oli hallitsemattoman 
maksukyvyttömyyden välttäminen ja valtionvelalla keinottelun lopettaminen; ottaa 
huomioon, että keskipitkän aikavälin tavoitteena oli sen varmistaminen, että lainatut varat 
maksettaisiin takaisin ja vältettäisiin näin laajat taloudelliset menetykset, jotka koituisivat 
rahoitusapua myöntävien ja rahastoja ylläpitävien maiden veronmaksajien maksettaviksi; 
ottaa huomioon, että myös tämä edellyttää, että ohjelman myötä edistetään kestävää 
kasvua ja tosiasiassa vähennetään velkaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä; ottaa 
huomioon, että ohjelmat eivät soveltuneet toisinaan vuosikymmenten ajan kasautuneen 
makrotaloudellisen epätasapainon korjaamiseen kokonaisvaltaisesti;

Ohjelmamaiden taloudellinen tilanne kriisin alussa

1. ottaa huomioon, että kriisin varsinaiset aiheuttajat eroavat toisistaan kaikissa neljässä 
jäsenvaltiossa;

2. panee merkille, että ennen EU:n ja IMF:n tukiohjelman käynnistämistä keväällä 2010 
vallalla oli kaksitahoinen pelko, joka liittyi Kreikan julkisen talouden 
maksukyvyttömyyteen ja kestämättömyyteen; toteaa, että tämä johtui Kreikan talouden 
jatkuvasti heikkenevästä kilpailukyvystä ja vuosikymmeniä kestäneestä 
harkitsemattomasta finanssipolitiikasta; toteaa, että vuonna 2009 Kreikan julkisen 
talouden alijäämä nousi 15,7 prosenttiin BKT:sta ja julkisen velan suhde BKT:hen jatkoi 
kasvuaan: vuonna 2003 suhde oli 97,4 prosenttia, vuonna 2009 129,7 prosenttia ja vuonna 
2012 156,9 prosenttia;

3. panee merkille, että Kreikka vaipui taantumaan vuoden 2008 neljännellä 
vuosineljänneksellä; panee merkille, että maassa koettiin seitsemän vuosineljänneksen 
aikana kuusi vuosineljännestä, jolloin BKT:n kasvuaste oli negatiivinen, minkä 
seurauksena tukiohjelma aktivoitiin; panee merkille, että julkisen velan kasvulla ja 
laskusuhdanteella on läheinen yhteys, sillä julkinen velka kasvoi vuoden 2008 kolmannen 
vuosineljänneksen 254,7 miljardista eurosta 314,1 miljardiin euroon vuoden 2010 toisella 
vuosineljänneksellä;

4. panee merkille, että EU:n ja IMF:n tukiohjelman alussa Portugalin talous oli kärsinyt 
BKT:n ja tuottavuuden heikosta kasvusta vuosien ajan, ja että kasvun puute yhdessä 
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globaalin rahoituskriisin vaikutusten kanssa oli johtanut mittavaan julkisen talouden 
alijäämään ja korkeaan velkatasoon, mikä nosti Portugalin jälleenrahoituskustannukset 
kestämättömälle tasolle pääomamarkkinoilla; panee tässä yhteydessä merkille, että 
vuonna 2007 Portugalin kasvuaste oli 2,4 prosenttia, julkisen talouden alijäämä 
3,1 prosenttia, velkataso 62,7 prosenttia, vaihtotaseen alijäämä 10,2 prosenttia BKT:sta ja 
työttömyysaste 8,1 prosenttia;

5. panee merkille, että EU:n ja IMF:n tukiohjelman alussa Irlannin talous oli juuri kärsinyt 
ennennäkemättömän laajasta pankkikriisistä, jonka seurauksena vuonna 2009 Irlannin 
BKT laski 6,3 prosenttia (1,1 prosenttia vuonna 2010), kun BKT:n kasvu oli vuonna 2007 
ollut 5 prosenttia; toteaa, että työttömyys kasvoi 4,7 prosentista (2007) 13,7 prosenttiin 
(2010) ja – kaikkein haitallisimpana vaikutuksena – valtion maksutaseen alijäämä oli 
vuonna 2010 30,6 prosenttia, kun tase vuonna 2007 oli vielä ylijäämäinen (0,2 prosenttia); 
panee lisäksi merkille tukiohjelmaa edeltäneen vuosikymmenen, jolloin reaalikorot olivat 
Irlannin taloudessa pitkän ajanjakson ajan negatiiviset; 

6. panee merkille, että EU:n ja IMF:n tukiohjelman alussa vuonna 2013 oli jo pitkään 
esiintynyt Kyproksen talouden systeemistä epävakautta koskevaa keinottelua, joka johtui 
muun muassa Kyproksen pankkien altistumisesta paikallisten kiinteistöyhtiöiden 
liialliselle vipuvaikutukselle, Kreikan velkakriisistä, kansainvälisten luokituslaitosten 
tekemistä Kyproksen valtion joukkovelkakirjalainojen luokituksen alentamisista, 
kyvyttömyydestä maksaa takaisin kansainvälisiltä markkinoilta julkisia menoja varten 
otettuja lainoja ja hallituksen alkuperäisestä haluttomuudesta tehdä rakenneuudistus 
ongelmallisella rahoitusalalla;

EU:n ja IMF:n rahoitusapu, yhteisymmärryspöytäkirjojen sisältö ja toteutetut toimet 

7. panee merkille, että Kreikan viranomaisten ja EU:n ja IMF:n alkuperäinen sopimus 
hyväksyttiin 2. toukokuuta 2010 asianomaisissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa, jotka 
sisältävät EU:n ja IMF:n rahoitusavun ehdot; panee lisäksi merkille, että viiden 
tarkistuksen ja ensimmäisen ohjelman riittämättömän menestyksen seurauksena 
maaliskuussa 2012 oli hyväksyttävä toinen ohjelma, jota on sen jälkeen tarkistettu 
kolmesti;

8. panee merkille, että Portugalin viranomaisten ja EU:n ja IMF:n alkuperäinen sopimus 
hyväksyttiin 17. toukokuuta 2011 asianomaisissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa, jotka 
sisältävät EU:n ja IMF:n rahoitusavun ehdot; panee lisäksi merkille, että Portugalin 
ohjelmaa on sen jälkeen tarkistettu säännöllisesti, ja menossa on Portugalin talouden 
mukautumisohjelman yhdistetty kahdeksas ja yhdeksäs neljännesvuosittain tehtävä 
tarkistus;

9. panee merkille, että Irlannin viranomaisten ja EU:n ja IMF:n alkuperäinen sopimus 
hyväksyttiin 7. joulukuuta 2010 asianomaisissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa, jotka 
sisältävät EU:n ja IMF:n rahoitustuen ehdot; panee lisäksi merkille, että Irlannin ohjelmaa 
on sen jälkeen tarkistettu säännöllisesti, ja 9. joulukuuta 2013 suoritettiin 12. ja viimeinen 
tarkistus, jossa todetaan Irlannin ohjelman pian päättyvän;

10. panee merkille, että Kypros pyysi rahoitusapua ensimmäisen kerran 25. kesäkuuta 2012, 
mutta ehtoja koskevat erilaiset näkemykset sekä ensimmäisen ohjelmaluonnoksen 
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hylkääminen Kyproksen parlamentissa lykkäsivät EU:n ja IMF:n tukiohjelmaa koskevan 
lopullisen sopimuksen hyväksynnän 24. päivään huhtikuuta (EU:n kanssa) ja 15. päivään 
toukokuuta 2013 (IMF:n kanssa); Kyproksen edustajainhuone hyväksyi ”uuden” 
sopimuksen lopulta 30. huhtikuuta 2013;

11. panee merkille, että IMF on globaali instituutio, jonka tehtävänä on tarjota 
maksutaseongelmista kärsiville valtioille ehdollista rahoitusapua; toteaa, että kaikki 
jäsenvaltiot ovat IMF:n jäseniä, ja niillä on tästä syystä oikeus pyytää IMF:ltä tukea;

12. pitää valitettavana EU:n ja kansainvälisten järjestöjen, IMF mukaan lukien, 
valmistautumattomuutta mittavaan julkisen talouden velkakriisiin rahaliitossa;

13. tunnustaa kuitenkin, että troikan kohtaama valtava haaste, joka johti kriisiin, oli 
ainutkertainen ja johtui rahoituspalvelujen heikosta sääntelystä, mittavasta makrotalouden 
epätasapainosta, sekä siitä, että monet välineet, kuten ulkoinen devalvaatio eivät olleet 
käytettävissä rahaliiton rajoitusten vuoksi; panee lisäksi merkille, että aika oli käymässä 
vähiin, oikeudellisia esteitä oli poistettava, pelko euroalueen hajoamisesta oli ilmeinen, 
poliittisia sopimuksia oli saatava aikaan, maailmantaloudessa vallitsi laskusuhdanne ja 
monet sellaiset maat, jotka aikoivat osallistua rahoitusavun myöntämiseen, huomasivat 
oman julkisen taloutensa ja yksityisen sektorinsa velan kasvavan huolestuttavasti;

14. pitää valitettavana, etteivät yhteisymmärryspöytäkirjoja koskevat neuvottelut ole avoimia; 
panee merkille, että on arvioitava, tiedotettiinko virallisista asiakirjoista selkeästi ja 
hyvissä ajoin jäsenvaltioiden parlamenteille ja Euroopan parlamentille; panee lisäksi 
merkille tällaisten käytäntöjen mahdollisen kielteisen vaikutuksen kyseisten maiden 
kansalaisten oikeuksiin ja poliittiseen tilanteeseen;

15. pitää valitettavana, että yhteisymmärryspöytäkirjojen suosituksissa irtaudutaan Lissabonin 
strategiassa ja Eurooppa 2020 -strategiassa alulle pannusta ajattelusta; toteaa kuitenkin, 
että tämä voidaan selittää osittain (vaikkakaan se ei ole täysin perusteltua) sillä, että 
ohjelmat oli pantava täytäntöön huomattavan kiireisessä aikataulussa ja vaikeassa 
poliittisessa ympäristössä;

16. pitää valitettavana, että Kreikan, Irlannin ja Portugalin ohjelmat sisältävät monia 
yksityiskohtaisia määräyksiä terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksesta ja 
menoleikkauksista; pitää valitettavana, etteivät Euroopan unionin perusoikeuskirja ja 
perussopimukset, kuten SEUT-sopimuksen 168 artiklan 7 kohta, sido ohjelmia; 

Tämänhetkinen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne

17. pitää valitettavana, että vuodesta 2008 lähtien tuloerot ovat kasvaneet keskiarvon 
yläpuolelle näissä neljässä maassa ja että sosiaalietuuksien leikkaukset ja työttömyyden 
nousu lisäävät köyhien osuutta; 

18. huomauttaa, että nuorisotyöttömyys on tukiohjelmissa mukana olevissa neljässä 
jäsenvaltiossa noussut tasolle, jota ei voi hyväksyä; mainitsee erityisesti Kreikan, 
Kyproksen ja Portugalin nuorisotyöttömyyden äkillisen kasvun;

19. panee tyytyväisenä merkille Irlannin ohjelman päättymisen ja Portugalin ohjelman tulevan 
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päätökseen saattamisen; pitää valitettavana, ettei Kreikassa ole edistytty, vaikka maassa 
on toteutettu ennennäkemättömiä uudistuksia;

Troikka – taloudellinen ulottuvuus – teoreettinen perusta ja päätösten vaikutus 

20. korostaa, että asianmukaiset talousmallit ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin tuottaa 
uskottavia ja tehokkaita sopeutumisohjelmia; pitää valitettavana, ettei riittäviä tilastoja ja 
tietoja aina ole ollut saatavilla; huomauttaa, että Kreikassa esiintyi tilastotietoja koskevia 
laajamittaisia petoksia ohjelman laatimista edeltäneinä vuosina;

21. panee merkille, että rahoitusavun avulla vältettiin lyhyellä aikavälillä julkisen talouden 
velkaa koskeva hallitsematon maksukyvyttömyys, jolla olisi ollut äärimmäisen vakavia 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia sekä muita maita koskevia 
heijastusvaikutuksia, joiden laajuutta ei voi arvioida, ja joka mahdollisesti olisi johtanut 
maiden pakolliseen irtautumiseen euroalueesta; panee lisäksi merkille, että ei ole takuita 
siitä, että tältä voitaisiin välttyä pitkällä aikavälillä; panee merkille myös, etteivät Kreikan 
rahoitusapu ja sopeutumisohjelma ole estäneet hallittua maksukyvyttömyyttä eivätkä 
kriisin leviämistä muihin jäsenvaltioihin; pitää valitettavana taloudellista ja sosiaalista 
taantumaa, johon vaivuttiin, kun jouduttiin tekemään finanssipoliittisia ja 
makrotaloudellisia korjauksia;

22. panee merkille, että troikka julkaisi alusta lähtien kattavia asiakirjoja diagnoosista, 
ongelmien korjaamiseen tähtäävästä strategiasta, asianomaisen jäsenvaltion hallituksen 
kanssa laadituista poliittisista toimista sekä talouden ennusteista, joita kaikkia päivitetään 
säännöllisesti;

23. pitää kuitenkin valitettavana, että troikka toisinaan esittää liian optimistisia olettamuksia, 
erityisesti kasvusta, ja pitää myös valitettavana, että se ei riittävästi tunnista muutosten 
poliittista vastustusta joissakin jäsenvaltioissa; pitää valitettavana, että myös tämä vaikutti 
troikan tekemään analyysiin julkisen talouden vakauttamisen ja kasvun välisestä 
vuorovaikutuksesta; panee merkille, että tämän seurauksena julkisen talouden tavoitteita 
ei voitu saavuttaa;

24. pitää valitettavana, että rakenteellisten alijäämien pieneneminen kaikissa ohjelmamaissa 
kunkin tukiohjelman alusta lähtien ei vielä ole johtanut julkisen velan pienenemiseen 
suhteessa BKT:hen; korostaa, että julkisen velan suhde BKT:hen on sen sijaan kasvanut 
nopeasti kaikissa ohjelmamaissa;

25. katsoo, että fiskaalisista kertoimista on vaikea antaa varmaa arviota; huomauttaa tässä 
yhteydessä, että IMF myönsi aliarvioineensa fiskaaliset kertoimet ennen lokakuuta 2012 
tekemissään kasvuennusteissa, mutta että komissio ilmoitti marraskuussa 2012, että 
ennusteiden virheet eivät johtuneet fiskaalisten kerrointen aliarvioinnista; huomauttaa, että 
tätä komission ja IMF:n välistä julkisesti esitettyä erimielisyyttä ei tutkittu;

26. huomauttaa, että IMF on ilmoittanut troikan puitteissa toteuttamiensa 
rahoitusapuoperaatioiden tavoitteeksi sisäisen devalvaation, mutta komissio ei ole koskaan 
selvästi vahvistanut kyseistä tavoitetta; panee merkille, että kaikissa neljässä 
ohjelmamaassa komission korostamana tavoitteena kyselyn aikana on ennemminkin ollut 
julkisen talouden vakauttaminen;
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27. katsoo, että sopeutusstrategioiden kielteisen vaikutuksen lieventämiseen on 
ohjelmamaissa kiinnitetty liian vähän huomiota;

28. korostaa, että kansallisen tason vastuunkanto on tärkeää ja että sovittujen toimenpiteiden 
toteutuksen epäonnistuminen vaikuttaa odotettuihin tuloksiin; 

Troikka – institutionaalinen ulottuvuus ja demokraattinen legitimiteetti

29. panee merkille, että troikan toimeksiannon on havaittu olevan epäselvä eikä se ole avoin;

30. huomauttaa, että troikan tilapäisen luonteen vuoksi sen perustamiselle ei ollut unionin 
primaarilainsäädäntöön perustuvaa asianmukaista oikeusperustaa;

31. panee merkille, että euroryhmän puheenjohtaja myönsi Euroopan parlamentissa, että 
euroryhmä vahvisti troikan suositukset pohtimatta niiden erityisiä poliittisia vaikutuksia;

32. panee merkille komission kaksitahoisen aseman troikassa yhtäältä jäsenvaltioiden 
edustajana ja toisaalta EU:n toimielimenä; varoittaa, että komissiossa saattaa tästä syystä 
esiintyä eturistiriitoja troikassa sille kuuluvan roolin ja perussopimusten valvojana sille 
kuuluvan vastuun välillä, erityisesti kilpailu- ja valtiontukia koskevassa politiikassa;

33. huomauttaa myös mahdollisesta eturistiriidasta, sillä EKP:lla on troikassa tällä hetkellä 
”teknisen asiantuntijan” rooli ja se toimii toisaalta luotonantajana neljälle jäsenvaltiolle, ja 
sille kuuluu tehtäviä perussopimuksen nojalla;

34. panee merkille, ettei EKP:n roolia ole määritetty riittävän tarkasti, sillä EVM-
sopimuksessa todetaan, että komission olisi työskenneltävä ”yhteistyössä EKP:n kanssa”, 
minkä myötä EKP:n asema asiantuntijana heikkenisi; panee lisäksi merkille, että EKP:n 
tehtävät rajoitetaan SEUT-sopimuksessa rahapolitiikkaan ja että EKP:n osallistuminen 
budjetti-, finanssi- ja rakennepolitiikkaan on tästä syystä oikeudellisesti epävarmalla 
pohjalla;

35. huomauttaa, että troikan demokraattinen vastuuvelvollisuus kansallisella tasolla on 
ohjelmamaissa yleisesti ottaen heikko; panee kuitenkin merkille, että demokraattinen 
vastuuvelvollisuus vaihtelee maiden välillä sen mukaan, mikä on kansallisten hallitusten 
tahto;

36. panee merkille, että sekä euroryhmä että IMF tekevät virallisia päätöksiä, ja Euroopan 
vakausmekanismille on nyt annettu merkittävä rooli, sillä se vastaa rahoitusapua 
koskevista päätöksistä ja asettaa näin ollen hallitukset, kuten asianomaisten 
jäsenvaltioiden hallitukset, tehtyjen päätösten ytimeen;

37. panee merkille, että EVM on luonteeltaan hallitustenvälinen elin, sitä sitoo 
yksimielisyyssääntö ja se on valtiovarainministerien, valtion- ja hallitusten päämiesten 
sekä jäsenvaltioiden parlamenttien poliittisen vaikutuksen alainen;

Ehdotukset ja suositukset

38. muistuttaa kehotuksestaan, jonka mukaan kaikki EMUn vahvistamiseen liittyvät päätökset 
olisi tehtävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti; katsoo, että kaikki 
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yhteisömenetelmästä poikkeamiset ja hallitusten välisten sopimusten yleistyminen 
jakaisivat ja heikentäisivät unionia ja euroaluetta;

39. korostaa, että EVM:a olisi kehitettävä yhteisömenetelmän mukaisen hallinnon suuntaan 
EVM-sopimuksen mukaisesti, ja pyytää, että EVM:sta olisi tehtävä vastuuvelvollinen 
Euroopan parlamentille myös rahoitusavun myöntämistä koskevissa päätöksissä, jotta 
EVM:in voidaan soveltaa demokraattista vastuuvelvollisuutta;

40. vaatii, että lyhyellä aikavälillä olisi harkittava EVM-sopimuksen muuttamista siten, että 
tavanomaisten päätösten tekemiseen ei vaadittaisi yksimielisyyttä vaan niitä voitaisiin 
tehdä määräenemmistöllä ja että voitaisiin myöntää ennalta varautuvaa rahoitusapua; 

41. vaatii työmarkkinaosapuolten ottamista mukaan nykyisiin ja tuleviin 
sopeutumisohjelmiin;

42. vaatii troikkaa arvioimaan fiskaalisia kertoimia koskevan käynnissä olevan keskustelun 
tilannetta ja harkitsemaan yhteisymmärryspöytäkirjojen tarkistamista tuoreimpien 
empiiristen tulosten pohjalta;

43. katsoo, että erityisesti komission vastuuvelvollisuutta on parannettava sen toimiessa 
troikan jäsenenä; pyytää, että komission edustajaa (edustajia) troikassa kuultaisiin 
Euroopan parlamentissa, ennen kuin he alkavat hoitaa tehtäviään, ja että he raportoivat 
säännöllisesti Euroopan parlamentille;

44. vaatii euroryhmän päätöksentekoprosessin uudelleenarviointia muuttamalla EU:n IMF:n 
rahoitusapua saavien jäsenvaltioiden yhteisymmärryspöytäkirjoja siten, että niihin 
sisällytettäisiin asianmukainen demokraattinen vastuuvelvollisuus sekä jäsenvaltion että 
Euroopan unionin tasolla; kehottaa laatimaan Euroopan unionin 
suuntaviivatoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan asianmukainen demokraattien 
valvonnanvarmistamiseksi jäsenvaltioissa;

45. katsoo, että olisi tutkittava mahdollisuutta muuttaa perussopimusta siten, että nykyisen 
SEUT-sopimuksen 143 artiklan soveltamisala ulotettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin sen 
sijaan, että se koskisi ainoastaan euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita; katsoo samaan 
tapaan, että olisi harkittava myös perussopimuksen muutosta Euroopan valuuttarahaston 
perustamiseksi yhteisön puitteissa vaihtoehdoksi IMF:lle; katsoo edelleen, että muita 
troikan tämänhetkisessä toimielinjärjestelmässä arvioitavia seikkoja ovat EKP:n 
osallistuminen ohjelmien tarkistamiseen ja IMF:n pakollinen osallistuminen euroalueen 
rahoitustukiohjelmiin EVM-sopimuksen mukaisesti;

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Euroopan keskuspankille.
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PERUSTELUT

Mietinnön yleistavoitteena on arvioida troikan toimivuutta neljässä maassa käynnissä olevissa 
ohjelmissa. Maat ovat Kreikka, Portugali, Irlanti ja Kypros. Tähän sisältyy seuraavien 
seikkojen tarkastelu: 

– troikan oikeusperusta, tehtävät ja rakenne

– päätöksentekoprosessi toimielimissä ja muiden elinten, kuten euroryhmän ja 
jäsenvaltioiden valtiovarainministereiden kanssa

– demokraattinen legitimiteetti 

– päätösten teoreettinen perusta (tilastot, ennusteet, suhdanneodotukset jne.)

– troikan työn seuraukset (myös mahdollisten rikkomusten tai hallinnollisten 
epäkohtien tutkiminen). 

Yhteisesittelijät haluavat korostaa, että tämä mietintöluonnos muodostaa pohjan myöhemmille 
poliittisille keskusteluille, asianomaisten jäsenvaltioiden valtuuskunnille ja eri sidosryhmien 
kuulemisille vuoden 2014 alussa. Mietintöluonnoksessa esitellään menneitä vaiheita ja 
nykytilannetta, mutta siinä ei pyritä tekemään lopullisia päätelmiä tai esittämään suosituksia, 
jotka on laadittava tulevien kuukausien mittavan työn perusteella. 

Euroopan unionin tason päätöksentekijöille (A) ja neljän jäsenvaltion hallitukselle (B) 
lähetettiin 22. marraskuuta 2013 alla oleva kysely. Vastaukset arvioidaan menettelyn 
kuluessa.

A. Euroopan komissiolle, EKP:lle, IMF:lle, euroryhmälle ja Eurooppa-neuvostolle 
lähetetty kysely 

RAHOITUSTUKIOHJELMIEN LAATIMINEN JA HYVÄKSYMINEN

1. Kuka päätti toimielimenne puolesta osallistumisesta Kreikan, Irlannin, Portugalin ja 
Kyproksen rahoitustukiohjelmiin? Milloin kyseiset päätökset tehtiin kunkin maan osalta?

2. Mikä oli roolinne ja tehtävänne kunkin maan rahoitustukiohjelman neuvotteluissa ja 
järjestelyissä, kuten poliittisten tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden määrittelyssä 
sekä niiden täytäntöönpanossa Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa ja Kyproksessa? Minkä 
perusteiden mukaisesti uudistusten painopisteet määritettiin?

3. Kuvailkaa yksityiskohtaisesti velkakestävyyden ennustamiseen käytettyjä oletuksia ja 
menetelmiä (erityisesti fiskaalisten kerrointen osalta) kunkin ohjelman alussa ja ohjelman 
aikana sekä valtiontalouden toimenpiteitä. Mitkä olivat ohjelmaluonnosten 
hyväksymiseen johtaneet toimintatavat?

4. Saitteko jäsenvaltioilta kaikki olennaiset tiedot, tilastotiedot mukaan lukien, voidaksenne 
tehdä oikean arvion ja suunnitella optimaalisia tukisuunnitelmia?
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5. Kuinka paljon liikkumavaraa kyseisillä mailla oli niiden tehdessä päätöksiä 
välttämättömien toimenpiteiden suunnittelusta (vakauttaminen tai rakenteelliset 
uudistukset)? Antakaa kunkin maan osalta erillinen selvitys. 

6. Esittikö yksikään jäsenvaltio – Kreikka, Irlanti, Portugali tai Kypros – vaatimusta 
erityistoimenpiteiden sisällyttämisestä yhteisymmärryspöytäkirjaan ehdoksi 
yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiselle kyseisessä jäsenvaltiossa? Jos jokin 
jäsenvaltio toimi näin, kertokaa näistä vaatimuksista tarkemmin. 

7. Esittikö jokin muu jäsenvaltio vaatimusta erityistoimenpiteiden sisällyttämisestä ohjelmiin 
ehdoksi sille, että se hyväksyisi rahoitusavun myöntämisen? Jos vastaus on myönteinen, 
mistä jäsenvaltiosta on kyse ja millaisia vaatimuksia se esitti kunkin ohjelman osalta?

8. Missä määrin euroryhmä osallistui ohjelmien yksityiskohtaiseen suunnitteluun? Kuvailkaa 
yksityiskohtaisesti euroryhmässä toteutettua prosessia, joka johti päätökseen ohjelmien 
sisällöstä ja hyväksynnästä kussakin tapauksessa. Toimittiko euroryhmä troikan EU-tason 
neuvottelijoille kirjallisen toimeksiannon, joka sisälsi muun muassa tavoitteet ja 
painopisteet? 

9. Miten ja milloin troikka laati raportin euroryhmälle/talous- ja rahoituskomitealle?

10. Liittyykö Euroopan vakausmekanismi rahoitustukiohjelmien neuvotteluihin ja 
järjestelyihin? Jos vastaus on myönteinen, missä määrin?

OHJELMIEN TOIMINTA

11. Katsotteko, että kaikki vakautustoimenpiteet/rakenteelliset uudistukset jaettiin tasaisesti 
kansalaisten ja yksityisen ja julkisen sektorin kesken? Selvittäkää tarkemmin. 

12. Kuvailkaa troikkaan kuuluvien toimielinten yhteistyön laatua paikan päällä. Millainen 
asema komissiolla, EKP:lla ja IMF:llä on tässä yhteistyössä? Millaisia ovat troikan 
ehdottamat/toteuttamat toimenpiteet tai päätökset?

13. Millaista oli komission vuonna 2011 perustaman työryhmän ja troikan vuorovaikutus? 

14. Miten toimii yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa? Kuinka paljon kyseiset 
jäsenvaltiot osallistuvat päätöksentekoprosessiin? 

15. Kuka tekee kyseisissä jäsenvaltioissa tehtävän konkreettisia toimenpiteitä koskevan 
lopullisen päätöksen?

16. Kuinka monta kertaa troikan edustajia kuultiin kansallisissa parlamenteissa? Katsotteko, 
että toteutetut toimenpiteet ovat hyötyneet tarkoituksenmukaisesta demokraattisesta 
vastuuvelvollisuudesta ja legitimiteetistä? 

17. Toteutettiinko sovitut ohjelmat oikein ja oikeaan aikaan? Jos vastaus on kielteinen, mitkä 
olivat syynä tähän ja millaisia seurauksia tästä oli ohjelmien tehokkuuden ja vaikutusten 
kannalta?

18. Kuinka monesta sellaisesta kansallisen lainsäädännön rikkomistapauksesta, joka on 
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asettanut kyseenalaiseksi yhteisymmärryspöytäkirjasta johtuvien päätösten laillisuuden, 
olette tietoisia kussakin maassa? Toteuttivatko komissio ja EKP arvioinnin jäsenvaltioiden 
kanssa neuvoteltujen toimenpiteiden vaatimustenmukaisuudesta ja johdonmukaisuudesta 
perussopimuksissa tarkoitettujen EU:n perusoikeuksia koskevien velvoitteiden kanssa?

19. Oletteko tyytyväisiä ohjelman tavoitteisiin ja todellisiin tuloksiin kussakin maassa?

20. Vaikuttivatko ohjelmien toteutuksen aikana esiintyneet ulkoiset tekijät tuloksiin?

21. Miten asetuksen (EU) N:o 472/2013 voimaantulo vaikutti ohjelmien toteutukseen? 
Esittäkää yksityiskohtia siitä, miten ja missä määrin asetuksen säännöksiä on pantu 
täytäntöön.

22. Mitä teidän mielestänne ohjelmamaissa olisi tapahtunut, elleivät EU ja IMF olisi 
tarjonneet rahoitusapua?

23. [kysymys EKP:lle] – Katsotteko, että hätätilanteisiin liittyvää maksuvalmiusapua koskeva 
ohjelma on pantu oikein täytäntöön kussakin maassa? Kertokaa tästä tarkemmin.

24. [kysymys EKP:lle] – Tukivatko EKP:n neuvoston kaikki jäsenet kaikkia ohjelmia kaikissa 
maissa? Selittäkää, mikäli poikkeavia näkemyksiä esiintyi. 

25. Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin eturistiriitojen välttämiseksi luotonantajana olevan EKP:n 
ja taloudellisista vaikeuksista kärsivien jäsenvaltioiden pankkijärjestelmien välillä?

26. [kysymys EKP:lle] – Tiedotusvälineissä on vihjailtu, että EKP lähetti ohjelmamaihin 
kirjeitä, joissa vaadittiin uudistuksia ja määrättiin ehtoja likviditeettituen ja 
avomarkkinaoperaatioiden vastineeksi. Lähettikö EKP tällaisia kirjeitä? Jos vastaus on 
myönteinen, kenelle niitä lähetettiin, miksi ja mikä oli kirjeiden sisältö? 

27. [kysymys IMF:lle] – Tukivatko IMF:n johtokunnan kaikki jäsenet kaikkia ohjelmia 
kaikissa maissa? Selittäkää, mikäli poikkeavia näkemyksiä esiintyi. 

28. [kysymys komissiolle] – Oliko kyseisestä maasta lähtöisin olevia kansallisia 
asiantuntijoita paikan päällä? Jos vastaus on myönteinen, miten varmistitte heidän 
riippumattomuutensa? Ottakaa vastauksessanne huomioon, että IMF:n tapauksessa kukaan 
mukana olevasta maasta lähtöisin oleva virkamies ei työskentele kyseisessä maassa.

29. Minkä perusteiden mukaisesti yritykset valittiin rahoituslaitosten 
tarkastajiksi/neuvonantajiksi ohjelmajäsenvaltioissa? Järjestettiinkö asian yhteydessä 
julkinen tarjouskilpailumenettely? Jos ei, niin miksi ei?

B. Rahoitusapua koskevaan ohjelmaan osallistuville jäsenvaltioille lähetetty kysely

1. Miksi maanne päätti pyytää päästä rahoitustukiohjelmaan?

2. Mikä oli roolinne ja tehtävänne maanne rahoitustukiohjelman neuvotteluissa ja 
järjestelyissä?

3. Mikä oli kansallisen parlamentin rooli yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevissa 
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neuvotteluissa? Miten hallitus esitteli tekstin parlamentille? Miten parlamentti hyväksyi 
yhteisymmärryspöytäkirjan? Osallistuivatko työmarkkinaosapuolet 
yhteisymmärryspöytäkirjaa koskeviin neuvotteluihin?

4. Kuinka paljon liikkumavaraa teillä oli tehtäessä päätöksiä välttämättömien toimenpiteiden 
suunnittelusta (vakauttaminen tai rakenteelliset uudistukset)? Selvittäkää tarkemmin. 

5. Katsotteko, että kaikki vakautustoimenpiteet/rakenteelliset uudistukset jaettiin tasaisesti 
kansalaisten kesken? Selvittäkää tarkemmin. 

6. Kuvailkaa maanne viranomaisten ja troikkaan kuuluvien toimielinten välisen yhteistyön 
laatua paikan päällä. 

7. Miten asetuksen (EU) N:o 472/2013 voimaantulo vaikutti ohjelmien toteutukseen? 
Hyödynsittekö asetuksen säännöksiä, erityisesti 7 artiklan 11 kohtaa? Jos ette, niin miksi 
ette?

8. Kuinka monesta sellaisesta kansallisen lainsäädännön rikkomistapauksesta, joka on 
asettanut kyseenalaiseksi yhteisymmärryspöytäkirjasta johtuvien päätösten laillisuuden, 
olette tietoisia maassanne?

9. Oletteko tyytyväisiä ohjelman tavoitteisiin ja todellisiin tuloksiin maassanne?


