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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan 
kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella
(2010/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121, 126, 136, 138 ja 
352 artiklan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 12 liiallisia alijäämiä koskevasta 
menettelystä ja pöytäkirjan N:o 14 euroryhmästä,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon talouspolitiikan 
koordinoinnin tehostamisesta (KOM(2010)0250),

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2010 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi: 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen I osa (SEC(2010)0488),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta1,

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 
järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille2,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta3,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja 
selkeyttämisestä4,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 
perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn 

                                               
1 EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.
2 EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.
3 EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
4 EYVL L 209, 2.8 1997, s. 6.
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pöytäkirjan soveltamisesta1,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 9. ja 10. toukokuuta 2010 kokoontuneen neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten 7. toukokuuta 2010 antaman 
julkilausuman,

– ottaa huomioon euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten 25. maaliskuuta 2010 
antaman julkilausuman,

– ottaa huomioon 25. ja 26. maaliskuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon euroalueen jäsenvaltioiden 11. huhtikuuta 2010 antaman julkilausuman 
Kreikalle annettavasta tuesta,

– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2010 kokoontuneen neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon euroryhmän 15. maaliskuuta 2010 esittämät päätelmät euroalueen 
kilpailukykyä ja makrotaloutta koettelevan epätasapainon valvonnasta ("Surveillance of 
Intra-Euro-Area Competitiveness and Macroeconomic Imbalances"),

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2010 päivätyn euroryhmän asiakirjan "Terms of reference 
on exit strategies and near-term policy priorities in the Europe 2020 strategy: implications 
for the euro area",

– ottaa huomioon Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 13. joulukuuta 1997 antaman päätöslauselman 
jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisesta talous- ja rahaliiton kolmannessa 
vaiheessa sekä [EY:n perustamissopimuksen] 109 ja 109 b artiklasta,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöslauselman 
vakaus- ja kasvusopimuksesta2,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöslauselman 
kasvusta ja työllisyydestä3,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2010 päivätyn Euroopan keskuspankin muistion 
"Reinforcing Economic Governance in the Euro Area",

                                               
1 EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7.
2 EYVL C 236, 2.8.1997, s. 1.
3 EYVL C 236, 2.8.1997, s. 3.
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– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman talouden 
ohjausjärjestelmästä1,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman unionin tilastotietojen 
laadusta ja komission (Eurostatin) tarkastusvaltuuksien lisäämisestä2,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman euroaluetta ja julkista 
taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 20093,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategiasta4,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EMU@10: saavutukset 
ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 42 ja 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. katsoo viimeaikaisen talouskehityksen osoittaneen selvästi, että talouspolitiikan 
yhteensovittaminen unionissa ei ole toiminut riittävän hyvin eikä se ole vielä vastannut 
täysin jäsenvaltioille Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) 
asetettuja velvoitteita pitää talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana ja sovittaa 
talouspolitiikkansa yhteen neuvostossa perussopimuksen asiaankuuluvien määräysten 
mukaisesti ja kunnioittaen komission keskeistä asemaa valvontamenettelyssä,

B. katsoo, että talouspolitiikan yhteensovittamista ja valvontaa on tehostettava unionin 
tasolla unohtamatta kuitenkaan toissijaisuusperiaatetta ja ottaen huomioon euroalueen 
erityisvaatimukset ja viimeaikaisen talouskriisin kokemukset, joista on otettava oppia,

C. katsoo, että komission ja Euroopan keskuspankin SEUT:n mukaista asemaa on 
kunnioitettava,

D. ottaa huomioon, että työvoimalla, tietämyksellä ja innovaatioilla on taipumusta siirtyä 
tietyille alueille ja EU:n taloudellisen yhteisvastuun välineitä on kehitettävä edelleen 
keskittyen erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen sekä koulutukseen,

E. ottaa huomioon, että talouskasvu on taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden 
ennakkoehto,

F. katsoo, että on pyrittävä oikeudenmukaiseen tasapainoon kestävään kasvuun tehtävien 
investointien ja taloussyklin aikaisten liiallisten alijäämien ehkäisemisen välillä unionin 
tasoisten sitoumusten ja suuntaviivojen mukaisesti,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0224.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0230.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0072.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0053.
5 EUVL C 16E, 22.1.2010, s. 8.
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G. ottaa huomioon, että eroavaisuudet kilpailukyvyssä ja vaihtotaseen epätasapaino kasvoivat 
euroalueella jatkuvasti kriisiä edeltävinä vuosina ja ne ovat suurelta osin säilyneet koko 
kriisin ajan,

H. pitää kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välistä entistä tiiviimpää 
koordinointia ja keskinäistä kunnioitusta tarpeellisena,

I. katsoo, että talouden valvonta- ja ohjausjärjestelmien parannusten on perustuttava 
tarkkoihin ja vertailukelpoisiin tilastoihin asianomaisten jäsenvaltioiden talouspolitiikasta 
ja taloudellisesta tilanteesta,

J. ottaa huomioon, että SEUT:ssa annetaan unionille lisää valtaa tiukentaa talouden ohjausta 
ja hallintaa unionissa, vaikka ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että SEUT:n 
määräyksiin tehdään tulevaisuudessa muutoksia,

K. ottaa huomioon, että unionin tavoitteiden saavuttaminen tällä alalla edellyttää kattavaa 
sekundaarilainsäädäntöä; katsoo, että SEUT:n määräyksiin perustuva unionin talouden 
tehostettu ohjausjärjestelmä on olennaisen tärkeä, unionimenetelmää olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti ja komission keskeistä asemaa olisi kunnioitettava, jotta voidaan edistää 
toisiaan vahvistavia politiikkoja,

L. katsoo, että mahdollisissa säädösehdotuksissa olisi tuettava riittäviä kannustimia 
kestävään "kasvua edistävään" talouspolitiikkaan, vältettävä moraalikatoa, noudatettava 
muiden EU:n välineiden ja sääntöjen linjaa ja hyödynnettävä täysimääräisesti euroa 
euroalueen yhteisenä valuuttana,

M. katsoo, että lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin julkisten investointien välistä 
johdonmukaisuutta on parannettava ja etenkin julkisia infrastruktuuri-investointeja on 
käytettävä tehokkaasti ja ne on kohdennettava erityisesti tutkimusta ja kehittämistä, 
innovointia ja koulutusta koskeviin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, jotta voidaan 
parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta,

N. katsoo, että unionin erilaisissa kilpailukykymalleissa olisi otettava huomioon maakohtaiset 
painopisteet ja tarpeet mutta myös SEUT:sta aiheutuvat velvoitteet,

1. pyytää komissiota antamaan parlamentille mahdollisimman pian kaikkia asianosaisia 
kuultuaan ja SEUT:n asianmukaisten määräysten nojalla ja liitteessä esitettyjen 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti säädösehdotuksia, joilla parannetaan talouden 
ohjauksen ja hallinnan kehystä unionissa etenkin euroalueella;

2. toteaa, että liitteenä olevissa suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja 
kunnioitetaan Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksia;

3. katsoo, että pyydetyn ehdotuksen rahoitusvaikutukset on katettava asianmukaisista 
budjettimäärärahoista;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, euroryhmän puheenjohtajalle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja 
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hallituksille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET

Suositus 1: Johdonmukainen ja avoin kehys unionin ja jäsenvaltioiden makrotalouden 
kehityksen monenväliseen valvontaan 

Säädös olisi annettava yhtenä tai useampana 121 artiklan 6 kohtaan perustuvana asetuksena, 
joka koskee talouspolitiikan ja -kehityksen monenvälistä valvontaa ja jolla muutetaan 
asetusta (EY) N:o 1466/97 vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta 
sekä täydennetään sitä uudella asetuksella, jolla vahvistetaan sääntöihin perustuva ja avoin 
valvontakehys liiallisia alijäämiä, heijastusvaikutuksia ja kilpailukykyyn liittyvää kehitystä 
varten:

– Määritellään SEUT:n välineisiin ja komission arvioihin perustuvan makrotalouden 
valvonnan laajuus; tarkoituksena on ehkäistä makrotalouden liiallista epätasapainoa ja 
kestämätöntä finanssi- ja muuta politiikkaa sekä puuttua rahoitusvakautta ja kasvua 
koskeviin huolenaiheisiin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti.

– Laaditaan tehostettu analyyttinen valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, jonka 
kynnysarvojen perusteella annetaan ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy asianmukaisia 
metodologisia välineitä ja se on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta monenvälistä 
valvontaa, joka perustuu talouden keskeisiin reaali- ja nimellisindikaattoreihin, jotka 
voivat vaikuttaa kilpailuasemiin ja joihin sisältyvät muun muassa kasvuprosentti, 
kansallisen bkt:n rakenne, työllisyysaste, reaalisten vaihtokurssien kehitys, 
työvoimakustannusten kehitys, vaihto- ja maksutaseen kehitys, luottojen määrän kasvu, 
pääoman muodostus ja pääomavirrat, tuottavuuden kehitys sekä varallisuusmarkkinoiden 
(yksityinen velka ja asuntomarkkinat mukaan luettuina) kehitys.

– Jäsenvaltioiden olisi edellä tarkoitetun tulostaulun perusteella yhdennettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti toteutetun perusteellisen yhteisen ja kahdenvälisen valvonnan 
jälkeen päätettävä koordinoidusti kansallisesta politiikasta ottaen huomioon kansallisen 
politiikkansa unioniin liittyvät näkökohdat.

– Laaditaan yhteisiä sääntöjä talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen aktiivisempaa käyttöä 
varten, sillä ne ovat talouden ohjauksen, valvonnan ja EU 2020 -strategian mukaisten 
jäsenvaltiokohtaisten suositusten keskeinen väline; keskitytään kasvuun, 
rakenneuudistuksiin, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, mutta otetaan myös huomioon 
jäsenvaltioiden väliset yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, vahvistetaan jäsenvaltioiden 
suhteellisia kilpailuetuja, talouden vastustuskykyä ulkoisia häiriöitä vastaan sekä otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden päätösten mahdolliset vaikutukset muihin jäsenvaltioihin.

– Otetaan käyttöön menettelyjä, joiden avulla voidaan antaa politiikkaan liittyviä neuvoja 
varhaisessa vaiheessa ja tukea SEUT:n 121 artiklan 4 kohdan mukaisen talouspolitiikkaa 
koskevan varoituksen käyttöä.

– Määritetään vuotuinen ajanjakso, jonka aikana unionin tasolla voidaan suorittaa 
jäsenvaltioiden talousarvioesitysten (pääpiirteiden ja keskeisten oletusten) alustava 
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vertailu ja arviointi, jotta voidaan arvioida paremmin vakaus- ja lähentymisohjelmien ja 
kansallisten uudistusohjelmien täytäntöönpanoa ja tulevaa toteutusta ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansalliset vuotuiset talousarviomenettelyt ja monivuotiset 
talousarviokehykset.

– Määritetään unionille varattu vuotuinen ajanjakso, jonka aikana käsitellään yhdennettyjä 
suuntaviivoja kansallisella ja unionin tasolla, mikä antaisi kaikille asianosaisille 
mahdollisuuden antaa ajoissa oman konkreettisen panoksensa.

– Yhdenmukaistetaan kansallisten vakaus- ja lähentymisohjelmien ja kansallisten 
uudistusohjelmien valmistelussa käytettyjen ennusteiden perustana käytettävät keskeiset 
oletukset ja indikaattorit.

– Edellytetään vahvempaa sitoutumista vakaus- ja lähentymisohjelmissa ja kansallisissa 
uudistusohjelmissa keskipitkän aikavälin finanssipoliittiseen tavoitteeseen, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden nykyinen velkataso ja etenkin väestön ikääntymisestä johtuvat 
implisiittiset vastuut.

– Nivotaan vakaus- ja lähentymisohjelmat ja kansalliset uudistusohjelmat sekä kansalliset 
vuotuiset ja monivuotiset talousarviokehykset tiiviimmin yhteen noudattaen kuitenkin 
kansallisia sääntöjä ja menettelyjä.

– Arvioidaan tarkemmin unionin tasolla vakaus- ja lähentymisohjelmien tärkeimmät osa-
alueet ennen kuin ohjelmissa suunnitellut toimet hyväksytään kansallisella tasolla.

– Annetaan kansallisille parlamenteille mahdollisuus olla aktiivisesti mukana ennen vakaus-
ja lähentymisohjelmien ja kansallisten uudistusohjelmien muodollista esittämistä unionin 
tasolla sovitussa aikataulussa.

– Verrataan järjestelmällisemmin suunniteltuja finanssipoliittisia linjauksia, jotka 
jäsenvaltiot esittävät vakaus- ja lähentymisohjelmissaan, ja todellisia tuloksia, sekä 
kyseenalaistetaan ja seurataan olennaisia eroavaisuuksia suunniteltujen ja toteutuneiden 
lukujen välillä.

– Varmistetaan vakaus- ja lähentymisohjelmien ja kansallisten uudistusohjelmien unionin 
tason arvioinnin suurempi vastuuvelvollisuus ja avoimuus parlamenttia kohtaan, jotta 
voidaan lisätä yleisön tietoisuutta ja vertaispainostusta.

– Otetaan käyttöön komission alaisuudessa toteutettava vakaus- ja lähentymisohjelmien ja 
kansallisten uudistusohjelmien riippumaton, järjestelmällinen ja vakaa arviointiprosessi, 
jotta voidaan toimia avoimemmin ja lisätä riippumatonta arviointia.

– Asetetaan jäsenvaltioille vaatimus ilmoittaa toisilleen ja komissiolle ennen sellaisten 
talouspoliittisten päätösten tekemistä, joilla odotetaan olevan konkreettisia 
heijastusvaikutuksia, jotka voivat vääristää sisämarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton 
moitteetonta toimintaa.

– Asetetaan jäsenvaltioille vaatimus antaa lisätietoja, jos on aihetta merkittävään huoleen 
siitä, että noudatetut politiikat saattavat vaarantaa sisämarkkinoiden tai talous- ja 
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rahaliiton asianmukaisen toiminnan.

– Otetaan huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean arvio monenvälisessä 
valvontakehyksessä etenkin rahoitusvakaudesta, stressitesteistä, mahdollisista ulkoisista ja 
sisäisistä heijastusvaikutuksista sekä yksityissektorin liiallisesta velkaantumisesta.

Suositus 2: Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen tiukentaminen

(Muun muassa SEUT:n 126 artiklan nojalla) annettavalla säädöksellä olisi pyrittävä etenkin 
vahvistamaan vakaus- ja kasvuohjelman ennaltaehkäisevää vaikutusta ja ottamaan käyttöön 
taloudellisesti ja poliittisesti tuntuvampia seuraamuksia ottaen kuitenkin huomioon 
talousarvion rakenne ja kasvua edistävien rakenneuudistusten edellyttämien kansallisten 
julkisten menojen luonne:

– Käynnistetään bruttovelan tasoon perustuva liiallista alijäämää koskeva menettely / 
liiallisen velan valvontamenettely. Nämä menettelyt, joihin sisältyy yksityiskohtaisia 
säännöllisiä raportteja velkakehityksestä, käynnistyisivät kaikkien jäsenvaltioiden osalta, 
joissa valtionvelan taso ylittää 60 prosentin kynnyksen eikä laske tyydyttävää vauhtia. 
Liiallista alijäämää koskeva menettely olisi "pysähdyksissä" niin kauan kuin maa täyttää 
keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen tavoitteensa, ja se keskeytettäisiin, kun velkataso 
on alle 60 prosentin.

– Velkataso ja velkakehitys (arvio julkisen talouden kestävyydestä) otetaan tarkemmin 
huomioon tarkasteltaessa, kuinka nopeasti lähennytään vakaus- ja kasvuohjelmiin 
sisältyvää jäsenvaltiokohtaista keskipitkän aikavälin finanssipoliittista tavoitetta.

– Laaditaan selkeä yhdenmukaistettu kehys, jolla mitataan ja seurataan velkakehitystä, 
mukaan lukien implisiittiset ja ehdolliset sitoumukset, kuten julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien investointeihin liittyvät julkiset takaukset.

– Otetaan käyttöön seurantamekanismi, johon sisältyy mahdollisia varoituksia ja asteittain 
tiukkenevia seuraamuksia jäsenvaltioille, jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän 
aikavälin finanssipoliittista tavoitetta tai eivät lähesty sitä sovittua vauhtia.

– Vahvistetaan vähimmäissäännöt ja -suuntaviivat kansallisille talousarviomenettelyille (ts. 
vuotuisille ja monivuotisille rahoituskehyksille), jotta voidaan panna täytäntöön liiallisia 
alijäämiä koskevasta menettelystä annetun pöytäkirjan N:o 12 3 artiklan sisältyvä 
velvoite. Näihin kansallisiin kehyksiin pitäisi sisältyä riittävästi tietoa suunniteltujen 
julkisen talouden rahoitusasemaa koskevien toimien meno- sekä tulopuolesta, jotta 
voidaan käydä järkevää keskustelua ja valvoa julkisen talouden suunnitelmia sekä 
kansallisella että unionin tasolla.

– Kannustetaan ottamaan kansallisella tasolla käyttöön talousarvion valvontaan liittyviä 
ennakkovaroitusmekanismeja.

– Otetaan käyttöön ennalta määritettyjä ja ennalta ehkäiseviä kannustimia, joista komissio 
päättää neuvostosta riippumattomasti, tai puoliautomaattisia seuraamuksia, jotta 
helpotetaan ennakkovaroitustoimia ja niitä voidaan soveltaa progressiivisesti.
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– Huolehditaan siitä, että tällainen seuraamusmekanismi otetaan käyttöön euroalueen 
jäsenvaltioissa osana uutta monenvälistä valvontakehystä ja vakaus- ja kasvuohjelman 
uusia välineitä, ja lisätään etenkin keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen tavoitteen 
merkitystä.

– Tehdään tarvittavat muutokset komission sisäiseen päätöksentekomenettelyyn, jotta 
taataan näiden puoliautomaattisten ennaltaehkäisevien seuraamusten tehokas ja nopea 
täytäntöönpano.

Suositus 3: Euroryhmän suorittaman talouden ohjauksen ja hallinnan tehostaminen

Euroalueen maat ovat eri tilanteessa kuin muut jäsenvaltiot, sillä niillä ei ole käytettävissään 
vaihtokurssimekanismia, jos niillä on tarvetta mukauttaa suhteellisia hintoja, ja ne jakavat 
vastuun Euroopan rahaliiton toiminnasta kokonaisuudessaan, ja siksi uusissa säännöissä, 
jotka perustuvat tämän päätöslauselman muihin suosituksiin ja SEUT:n 136 artiklaan ja sen 
pöytäkirjaan N:o 14 euroryhmästä, olisi pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin:

– Laaditaan euroaluetta koskeva kehys tehostettua valvontaa varten, jossa keskitytään 
liiallisiin makrotalouden eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin vaihtokursseihin, 
luottojen määrän kasvuun ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä jäsenvaltioissa.

– Lisätään euroalueen valvontaraporttien merkitystä; ne perustuvat neljännesvuosittaisiin 
alakohtaisiin useita maita koskeviin raportteihin, joissa keskitytään etenkin 
heijastusvaikutuksiin, jotka johtuvat maailmanlaajuisesta talouskehityksestä sekä 
politiikoista ja olosuhteista, joilla on erityistä vaikutusta tiettyihin euroalueen 
jäsenvaltioihin.

– Lujitetaan euroryhmän puheenjohtajan sihteeristöä ja kabinettia.

– Lisätään euroryhmän päätöksenteon avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta aloittamalla 
säännöllinen vuoropuhelu euroryhmän puheenjohtajan kanssa parlamentin asiasta 
vastaavassa valiokunnassa ja julkaisemalla euroryhmän päätökset nopeasti sen 
verkkosivustolla.

Suositus 4: Vakaan ja uskottavan liiallisen velan ehkäisy- ja ratkaisumekanismin 
kehittäminen euroaluetta varten

Olisi toteutettava vaikutustenarviointi ja toteutettavuustutkimus, ennen kuin annetaan 
(SEUT:n 352 artiklan tai muun asianmukaisen oikeusperustan nojalla) säädös, jolla on 
seuraavat tavoitteet: 

– Perustetaan pysyvä mekanismi tai elin (Euroopan valuuttarahasto), johon turvaudutaan 
viimeisenä keinona tapauksissa, joissa olemassa oleviin mekanismeihin (Euroopan 
rahoitusvakausväline, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ja Euroopan 
maksutaseväline) perustuvaa rahoitusta ei enää saada markkinoilta, ja laaditaan selvät 
säännöt päätöksentekomenettelystä, rahoituksesta, lainaehdoista, valvonnasta, 
taakanjaosta sekä resursseista ja valtuuksista, jotta helpotetaan otto- ja 
antolainaustoimintaa poikkeustilanteissa sekä helpotetaan hallittua kriisinratkaisua, jolla 
vältetään ongelmien leviäminen ja rajataan valtion velan maksukyvyttömyys, mikäli on 
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tarpeen.

Suositus 5: EU:n budjetti-, rahoitus- ja finanssipoliittisten välineiden tarkastelu

Annettavalla säädöksellä / suoritettavalla toteutettavuustutkimuksella olisi oltava seuraavat 
tavoitteet:

– Laaditaan toteutettavuusarviointi, jossa tarkastellaan mahdollisuutta perustaa pitkällä 
aikavälillä järjestelmä yhteisten valtion joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskemista 
varten sekä järjestelmän luonnetta, riskejä ja etuja.

– Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa, jotta voidaan vähentää rakenteellisia heikkouksia ja parantaa heikompien 
talousalueiden kilpailukykyä etenkin helpottamalla pk-yritysten rahoitustarpeiden 
täyttämistä ja niiden pääsyä sisämarkkinoille.

– Kehitetään yhteinen julkisen talouden strategia tai suuntaviivat kansallisia talousarviota ja 
EU:n talousarviota varten Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

– Laaditaan selkeä kehys, jonka mukaan pyritään uudestaan parantamaan EU:n 
talousarviovarojen ja EIP:n taloudellisten resurssien avulla toteutettavin yhteisin toimin 
talousarviovarojen vipuvaikutusta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
hyödyntämällä rahoitusjärjestelyihin liittyvää EIP:n asiantuntemusta, sen sitoutumista 
EU:n politiikkaan ja keskeistä asemaa julkisen ja yksityisen sektorin rahoituslaitoksissa.

– Perustetaan korkean tason veropoliittinen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii komissio 
ja jolla on valtuudet laatia strateginen ja pragmaattinen lähestymistapa veropoliittisiin 
kysymyksiin unionissa ja joka kiinnittää erityistä huomiota veropetosten torjuntaan, 
yritysverotusta koskevien käytännesääntöjen elvyttämiseen ja yhteisen konsolidoidun 
yhtiöveropohjan hyväksymisen helpottamiseen sekä kasvua tehostaviin verouudistuksiin.

Suositus 6: Finanssimarkkinoiden sääntely ja valvonta, johon sisältyy selkeä 
makrotaloudellinen ulottuvuus

Annettavalla säädöksellä olisi oltava seuraavat tavoitteet:

– Arvioidaan luottolaitosten pääomavaatimusten mahdollista tarkistusta, jotta voidaan 
erotella paremmin jäsenvaltion valtionvelkaan soveltamat pääomasuhteet.

Suositus 7: EU:n tilastojen luotettavuuden parantaminen

Annettavalla säädöksellä olisi oltava seuraavat tavoitteet:

– Varmistetaan tilastoalalla sovittujen poliittisten sitoumusten tiukka täytäntöönpano.

– Parannetaan komission (Eurostatin) tutkintavaltuuksia esimerkiksi lisäämällä paikalla 
ilman ennakkovaroitusta tehtäviä tarkastuksia sekä antamalla valtuudet tutustua kaikkiin 
tilinpito- ja budjettitietoihin, jotta voidaan arvioida julkisen talouden laatua.

– Edellytetään jäsenvaltioiden antavan komissiolle (Eurostatille) Euroopan tilastoista 
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annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/20091

vahvistettujen tilastoperiaatteiden mukaisia tietoja.

– Edellytetään jäsenvaltioiden ilmoittavan, minkä komissiolle (Eurostatille) toimitettujen 
tietojen tukena ovat kansalliset tarkastuslausumat ja riippumattoman tilintarkastajan 
kertomukset.

– Otetaan käyttöön taloudellisia ja muita seuraamuksia, kun toimitettavat tilastotiedot eivät 
vastaa asetuksessa (EY) N:o 223/09 vahvistettuja tilastoperiaatteita.

– Arvioidaan tarvetta yhdenmukaistaa tietoja, mikä on relevanttia tässä liitteessä ehdotetun 
talouden ohjauksen ja hallinnan kehyksen kannalta. Erityisesti varmistetaan Euroopan 
tilastojen laatua koskeva asianmukainen kehys, jotta voidaan parantaa analyyttista 
valvontakehystä ("tulostaulu" mukaan lukien) suosituksen 1 mukaista tehokasta 
monenvälistä valvontaa varten.

– Yhdenmukaistetaan julkisen talouden tietoja käyttäen perustana standardoitua ja 
kansainvälisestä hyväksyttyä tilinpitomenetelmää.

– Varmistetaan tiettyjen taseen ulkopuolisten vastuiden johdonmukainen ja avoin 
ilmoittaminen, etenkin mitä tulee julkisen sektorin eläkkeiden ja julkisten palvelujen 
vuokrausta tai tuottamista varten yksityisen sektorin kanssa tehtyjen pitkäaikaisten 
sopimusten edellyttämiin tuleviin maksuihin.

Suositus 8: Unionin ulkoisen edustuksen parantaminen talous- ja raha-asioissa

(SEUT:n 138 artiklan nojalla) annettavalla säädöksellä olisi oltava seuraavat tavoitteet:

– Pyritään sopimaan euroalueen/EU:n edustuksesta IMF:ssä ja tarvittaessa muissa 
asiaankuuluvissa rahoituslaitoksissa.

– Tarkastellaan järjestelyjä, jotka koskevat euroalueen/EU:n edustusta muissa talouden ja
rahan arvon vakautta sekä rahoitusvakautta käsittelevissä kansainvälisissä elimissä.

                                               
1 EUVL  L 87, 31.3.2009, s. 164.
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PERUSTELUT

Käynnissä oleva talous-, finanssi- ja sosiaalikriisi on osoittanut, että unionin nykyinen 
talouden ohjaus- ja hallintamalli ei ole toiminut niin tehokkaasti kuin sen ajateltiin 
ihannetapauksessa toimivan. Viime vuosina jäsenvaltioiden välillä ei ole tapahtunut 
riittävästi lähentymistä. Sen sijaan makrotalouden ja julkisen talouden epätasapaino on 
säilynyt ja jopa kasvanut 11 viime vuoden aikana. Valvontakehys oli liian heikko ja 
vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä ei noudatettu riittävän hyvin etenkään sen 
ennaltaehkäisevän vaikutuksen osalta. Tämän tuloksena makrotalous on edelleen 
epätasapainossa ja julkistalouden kestävyys on entisestään huonontunut. Viimeinen vaihe 
oli euroalueella keväällä 2010 koettu valtionvelkakriisi. Nyt meidän on opittava aiemmista 
virheistä ja meillä on tilaisuus parantaa talouskehystä ja ottaa käyttöön selviä ja 
kohdennetumpia valvontavälineitä.

Tämä mietintö täydentää Euroopan parlamentin aiempia ja nykyisiä asiakirjoja, ja sen 
päätavoitteena on esittää joitakin ajatuksia rakenneuudistuksista ja menettelystä, joiden 
avulla EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat vahvistaa omaa asemaansa yhteiseen 
tavoitteeseen pääsemiseksi. Sillä pyritään parantamaan koordinointia etenkin euroalueen 
jäsenvaltioissa ja niiden kesken, jotta viimeaikaisten kaltaiset tilanteet eivät toistuisi. Olisi 
toteutettava pitkän ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä antamalla 
sekundaarilainsäädäntöä sekä pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka saattavat edellyttää 
joitakin muutoksia perussopimukseen.

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat tulevaisuudessa tinkimättä EU:n 
tasolla sovittuja sääntöjä ja päätöksiä, kuten vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä ja 
välineitä. Viime vuosien kaltaiset tilanteet, joissa niitä ei noudateta, eivät saisi toistua. 
Julkisia alijäämiä on valvottava laajemmin ja julkisen velan kehitystä on seurattava 
tarkemmin; tämä koskee myös julkisia tuloja.

Meidän on myös keskityttävä vahvasti EU:n tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, noudatettava 
EU 2020 -strategian tavoitteita keskittyen erityisesti koulutukseen, innovointiin, 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä mahdollistettava markkinoiden joustavuus. Meidän on 
jatkettava rakenneuudistuksia, jotka koskevat sosiaalipolitiikkaa ja työmarkkinoiden 
integroitumista, verokannustimia pk-yrityksille – jotka ovat keskeinen kasvun liikkeelle 
paneva voima – ja sisämarkkinoiden tehostamista; jäsenvaltioiden ei pitäisi kilpailla 
keskenään sisämarkkinoilla ja niiden pitäisi kunnioittaa sitä, että eri jäsenvaltioissa kasvu 
ja kehitys toteutuvat eri vauhtia ja eri tavoin.

Tämän mietinnön pääajatuksia kehitellään kahdeksassa suosituksessa, joissa esitetään 
yleisluonteisia näkemyksiä siitä, minkälaista talouden ohjauksen ja hallinnan sekä 
vakauden Euroopan unionissa pitää olla:

Suositus 1: Johdonmukainen ja avoin kehys unionin ja jäsenvaltioiden makrotalouden 
kehityksen monenväliseen valvontaan

Suositus 2: Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen tiukentaminen
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Suositus 3: Euroryhmän suorittaman talouden ohjauksen ja hallinnan tehostaminen

Suositus 4: Vakaan ja uskottavan liiallisen velan ehkäisy- ja ratkaisumekanismin 
kehittäminen euroaluetta varten

Suositus 5: EU:n budjetti-, rahoitus- ja finanssipoliittisten välineiden tarkastelu

Suositus 6: Finanssimarkkinoiden sääntely ja valvonta, johon sisältyy selkeä 
makrotaloudellinen ulottuvuus

Suositus 7: EU:n tilastojen luotettavuuden parantaminen

Suositus 8: Unionin ulkoisen edustuksen parantaminen talous- ja raha-asioissa


