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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta
(2011/2071(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121, 126 ja 
148 artiklan ja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan (N:o 12),

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Talouspolitiikan 
koordinoinnin tehostaminen" (KOM(2010)0250) ja 30. kesäkuuta 2010 annetun 
komission tiedonannon "Talouspolitiikan koordinoinnin tehostaminen vakautta, kasvua ja 
työpaikkoja varten – välineet vahvempaan EU:n talouden ohjausjärjestelmään" 
(KOM(2010)0367),

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

– ottaa huomioon Ecofin-neuvoston 15. helmikuuta 2011 ja 7. syyskuuta 2010 antamat 
päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 50 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että kriisi ja kilpailukyvyn erojen kasvu euron käyttöönoton jälkeen ovat 
osoittaneet, että unionin on tehostettava talouspolitiikan koordinointia ja parannettava 
julkisen talouden valvontaa,

B. katsoo, että parlamenttien hyväksyntä valtion talousarvioille on eräs demokratian 
perustoista,

C. ottaa huomioon, että paremmin koordinoitujen kansallisten talouspolitiikkojen tehokkuus 
riippuu niiden demokraattisesta legitiimiydestä parlamentaarisella tasolla,

D. katsoo, että eurooppalainen ohjausjakso kannustaa komission ja neuvoston 
parlamentaaristen valvontamekanismien tarkistamiseen,

E. ottaa huomioon, että puhtaasti hallitusten välinen koordinointijärjestelmä olisi riittämätön 
alueilla, jotka edellyttävät unionin koordinoituja toimia,

F. ottaa huomioon, että eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönottaminen aiheuttaisi 
muutoksia kansallisten parlamenttien työhön,
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G. ottaa huomioon, että komissio ei ole esittänyt tarkkaa näkemystään eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta eikä tähän mennessä ole ottanut huomioon tarvetta antaa uudelle 
prosessille demokraattista legitiimiyttä muun muassa toimimalla läheisemmässä 
yhteydessä Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa,

H. katsoo, että Euroopan parlamentti on saanut kokemusta rahapolitiikkaa koskevasta 
vuoropuhelusta, minkä vuoksi sen olisi osallistuttava talouspolitiikan määrittelemiseen ja 
valvontaan ja julkisen talouden valvontaan,

I. ottaa huomioon Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan joka vuosi 
järjestämistä parlamenttien välisistä tapaamisista saadun kokemuksen,

Demokraattinen ja tehokas eurooppalainen ohjausjakso
1. katsoo, että nykyisen kriisin on johdettava EMU:n taloudellisen pilarin vahvistamiseen ja 

että eurooppalaisen ohjausjakson on myötävaikutettava siihen;

2. katsoo, että Euroopan parlamentin rooli on oleellisen tärkeä tarvittavan demokraattisen 
legitimiteetin luomisessa; kiinnittää huomiota parlamentin toimivaltuuksiin 
eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpanemiseksi tarvittavien lainsäädäntötekstien 
hyväksymisessä;

3. toteaa, että eurooppalainen ohjausjakso on nyt vuosittainen kehys, jossa pannaan 
täytäntöön ja arvioidaan Eurooppa 2020 –strategiaa, talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja 
ja työllisyyttä koskevia suuntaviivoja; korostaa kuitenkin, että ohjausjakso ei saa korvata 
perustamissopimuksessa määrättyjä työkaluja eikä heikentää niiden merkitystä; pyytää 
komissiota selventämään ja täsmentämään näiden eri välineiden suhdetta;

4. toteaa, että vuotuisessa kasvuselvityksessä on kaksi liitettä, jotka kattavat saman alueen, 
kuin työllisyyttä koskevat suuntaviivat ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat; katsoo siksi, 
että niitä olisi käsiteltävä samassa parlamentin menettelyssä;

5. toteaa, että vuotuinen kasvuselvitys, sellaisena kuin kevään Eurooppa-neuvosto on sen 
vahvistanut, auttaa laatimaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- ja 
lähentymisohjelmia, joiden perusteella komissio laatii maakohtaisia suosituksia;

6. pyytää laatimaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä erityisiä säädöksiä tai toimielinten 
välisen sopimuksen, jotta voidaan vakiinnuttaa eurooppalaisen ohjausjakson 
demokraattinen legitimiteetti ja tehokkuus;

7. haluaa vahvistaa unionin ja kansallisten toimielinten, varsinkin parlamentaaristen elinten, 
välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä;

Parlamentista eurooppalaisen ohjauskauden täysivaltainen toimija

8. kehottaa komissiota hyväksymään vuotuisen kasvuselvityksen jokaisen vuoden 
tammikuun 10. päivään mennessä;
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9. pyytää komissiota laatimaan vuotuisen kasvuselvityksen asiakirjana, josta käydään 
neuvottelu parlamentin kanssa ja johon voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi erottamaan 
toisistaan poliittiset ja tekniset tapahtumat;

10. pyytää komissiota määrittelemään vuotuisessa kasvuselvityksessä unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla tehdyt aloitteet siten, että voidaan tukea pitkän aikavälin 
investointeja, toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja vähentää 
makrotaloudellista epätasapainoa;

11. kehottaa eurooppalaisesta ohjausjaksosta vastaavia komission jäseniä keskustelemaan 
vuotuisesta kasvuselvityksestä Euroopan parlamentin toimivaltaisissa valiokunnissa heti, 
kun komissio on sen hyväksynyt;

12. aikoo järjestää joka vuosi ennen kevään Eurooppa-neuvostoa parlamenttien välisen 
foorumin, joka kokoaa kansallisissa parlamenteissa eurooppalaisesta ohjausjaksosta 
vastaavien valiokuntien jäsenet Euroopan parlamenttiin; ehdottaa, että tämä foorumi 
sisältäisi poliittisten ryhmien ja asiasta vastaavien valiokuntien kokouksia ja yhden 
täysistunnon, jossa voidaan hyväksyä yhteinen päätöslauselma kevään Eurooppa-
neuvostoa varten; kehottaa puhemiestä edustamaan Euroopan parlamenttia kevään 
Eurooppa-neuvostossa täysistunnossa hyväksytyn päätöslauselman pohjalta;

13. pyytää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa saapumaan joka vuosi täysistuntoon 
keskustelemaan kevään Eurooppa-neuvoston seurannasta;

14. panee merkille, että pilottivuoden (2011) aikana eurooppalaiset suuntaviivat on julkaistu 
joko liian aikaisin tai liian myöhään, jotta niillä olisi ollut todellinen vaikutus kansallisiin 
talousarviopäätöksiin;

15. kehottaa jäsenvaltioiden parlamentteja ja hallituksia muuttamaan aikatauluaan ja 
talousarvion kansallista hyväksymismenettelyään niin, että niissä otetaan huomioon 
eurooppalainen ohjausjakso, ja erityisesti keskustelemaan kansallisista uudistusohjelmista 
ja vakaus- ja lähentymisohjelmista ennen kuin kansalliset hallitukset toimittavat ne 
komissiolle;

16. katsoo, että näiden muutosten olisi vahvistettava kansallisten parlamenttien valmiutta 
hoitaa kansallisten talousarvioiden valvontaa antamalla niille kokonaiskuva, johon 
yhdistyy talouspolitiikkojen eurooppalainen koordinointi;

17. vaatii komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parantamaan kansallisten parlamenttien 
menoerien vertailtavuutta ja sisällyttämään ne yhteiseen nimikkeistöön, jonka avulla 
voidaan arvioida, missä määrin ne vaikuttavat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen;

18. aikoo kuulla komissiota ja sen yksiköitä, työmarkkinaosapuolia ja asiantuntijoita, jotta 
jäsenvaltioiden toimittamia asiankirjoja voidaan ymmärtää paremmin;

19. korostaa, että jäsenvaltioiden on saatettava kansalliset uudistusohjelmat ja vakaus- ja 
lähentymisohjelmat tiedoksi ennen huhtikuun loppua; toteaa, että vain pieni osa 
asiakirjoista oli saatavana toukokuun 2011 alussa;
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20. pyytää komissiota saapumaan esittelemään suosituksensa sitten, kun vakaus- ja 
lähentymisohjelmia sekä kansallisia uudistusohjelmia koskevat analyysit ovat valmiita;

21. järjestää ennen kevään Eurooppa-neuvostoa parlamenttien välisen tapaamisen 
(talousarviokonferenssi), johon kokoontuvat kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan 
parlamentissa (ECON, EMPL, BUDG) eurooppalaisesta ohjausjaksosta vastaavien 
valiokuntien puheenjohtajat ja jossa keskustellaan komission ehdottamista suosituksista;

22. pyytää neuvostoa kunkin vuoden heinäkuussa (vaalivuonna syyskuussa) saapumaan 
perustelemaan kaikki olennaiset muutokset, joita se mahdollisesti on tehnyt komission 
ehdottamiin suosituksiin:

23. pyytää päästä osallistumaan makrotaloudelliseen vuoropuheluun, jota on tehostettava ja 
tehtävä vuorovaikutteisemmaksi;

24. toivoo, että parlamentissa järjestetään niiden jäsenvaltioiden valtioiden ja hallitusten 
päämiesten kanssa vuoropuhelu, jotka aikovat käyttää Euroopan vakausmekanismia, 
ennen kun mekanismi otetaan käyttöön;

25. tekee syksyllä unionin makrotaloudesta tilannekatsauksen, jossa on apuna talouden 
tutkimuslaitosten monimuotoinen paneeli, jotta voidaan edistää keskustelua ja saada 
talousalan asiantuntijalausuntoja komission kanssa käytäviä keskusteluja varten ennen 
vuotuisen kasvuselvityksen laatimista;

26. kehottaa neuvostoa antamaan kunkin vuoden ensimmäisten viikkojen aikana parlamentille 
selostuksen edellisen eurooppalaisen ohjausjakson toteuttamisesta;

27. toivoo voivansa tutustua eurooppalaisen ohjausjakson eri näkökohtiin, erityisesti eri 
toimielinten rooliin, jota tarkistetaan säännöllisesti vuoropuhelujen ja esiin tulleiden 
ehdotusten huomioonottamiseksi;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Eurooppa-neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Euroopan keskuspankille ja 
euroryhmän puheenjohtajalle.


