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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano
(2012/2150(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
136 artiklan yhdessä 121 artiklan 2 kohdan kanssa,

– ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan 
valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1466/97 muuttamisesta 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1175/20111, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU2,

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20113,

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta 
ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/20114,

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1176/20115,

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1173/20116,

– ottaa huomioon liitteen I Eurooppa neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2011 antamista 
päätelmistä "Vahvempi talouspolitiikan koordinointi kilpailukyvyn ja lähentymisen 
edistämiseksi"7,

– ottaa huomioon vuotuisesta kasvuselvityksestä 2012 23. marraskuuta 2011 annetun 
komission tiedonannon (COM(2011)0815),

                                               
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/11/st00/st00010-re01.fi11.pdf
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– ottaa huomioon komission toimintastrategiasta vuodeksi 2012 15. helmikuuta 2012 
antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi euroa rahayksikkönään käyttävien 
jäsenvaltioiden talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
täytäntöönpanosta (COM(2012)0301),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Itävallan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Itävallan vuosien 2011–2016 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0306),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Belgian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Belgian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0314),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Bulgarian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Bulgarian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0302),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Kyproksen vuoden 2012 
kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Kyproksen 
vuosien 2012–2015 vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta 
(COM(2012)0308),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Tšekin vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Tšekin vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0303),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Tanskan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Tanskan vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0304),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Viron vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Viron vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0311),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Suomen vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Suomen vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0312),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Ranskan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Ranskan vuosien 2012–2016 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0313),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Saksan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Saksan vuosien 2012–2016 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0305),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0048. 
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– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Kreikan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta (COM(2012)0307),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Unkarin vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Unkarin vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0317),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Irlannin vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Irlannin vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0316), 

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Italian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Italian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0318),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Latvian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Latvian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0320),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Liettuan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Liettuan vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0319),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Luxemburgin vuoden 2012 
kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Luxemburgin vuosien 
2012–2015 vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0315),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Maltan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Maltan vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0321),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Alankomaiden vuoden 2012 
kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Alankomaiden 
vuosien 2012–2015 vakausohjelmaa koskevasta neuvoston 
lausunnosta (COM(2012)0322),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Puolan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Puolen vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0323),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Portugalin vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Portugalin vuosien 2012–2016 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0324),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Romanian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Romanian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0325),
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– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Slovakian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Slovakian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0326),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Slovenian vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Slovenian vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0327),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Espanjan vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Espanjan vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0310),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Ruotsin vuoden 2012 kansallisesta 
uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta Ruotsin vuosien 2012–2015 
vakausohjelmaa koskevasta neuvoston lausunnosta (COM(2012)0328),

– ottaa huomioon suosituksen neuvoston suositukseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetusta 
Yhdistyneen kuningaskunnan vuosien 2012–2017 vakausohjelmaa koskevasta neuvoston 
lausunnosta (COM(2012)0309),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012);

A. ottaa huomioon, että talous-, sosiaali- ja rahoituskriisit sekä julkisen talouden velkakriisit 
eivät ole vielä lieventyneet;

B. ottaa huomioon, että eurooppalainen ohjausjakso kodifioitiin 16. marraskuuta 2011 
annetulla asetuksella (EU) N:o 1175/2011 (Wortmann-Koolin mietintö);

1. pitää myönteisinä euroaluetta koskevia maakohtaisia komission suosituksia; odottaa 
näiden suositusten toimivan perustana kevään Eurooppa-neuvoston suosituksille;

2. muistuttaa, että eurooppalainen ohjausjakso mahdollistaa etukäteiskoordinoinnin, jota 
euroalueella toteutetaan, toimittamalla alustavat talousarviosuunnitelmat ja 
keskustelemalla merkittävistä talouspolitiikan uudistussuunnitelmista, jotta voidaan ottaa 
huomioon kansallisten toimien heijastusvaikutukset koko euroalueeseen; 

3. luottaa siihen, että ehdotetuilla toimenpiteillä edistetään kestävää julkista taloutta, lisätään 
kilpailukykyä ja kasvua sekä parannetaan työllisyyttä;

4. panee merkille komission sinnikkyyden toteuttaa kasvua lisääviä rakenneuudistuksia, 
joiden avulla EU voi puuttua kriisiin ja saada takaisin merkittävän asemansa 
maailmantaloudessa; tukee komission toimia, joilla se pyrkii korjaamaan euroalueen 
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makrotalouden epätasapainoa;

5. panee merkille, että suurin osa rakenneuudistuksista keskittyy vain muutamille aloille, 
kuten työmarkkinoille, verotusjärjestelmään, pankkialan uudistamiseen, säänneltyjä 
elinkeinoja ja ammatteja koskevien perusteettomien rajoitusten poistamiseen, tiettyjen 
teollisuudenalojen vapauttamiseen, julkisten menojen tehokkuuden ja laadun 
parantamiseen, valtionhallinnon tarpeettomien tasojen välttämiseen, veronkierron 
torjumiseen sekä kiinteistö- ja asuntoluottomarkkinoiden uudistamiseen; 

6. kehottaa komissiota olemaan selkeämpi suosituksissaan ja valvomaan edelleen 
aikaisemmin annettujen suositusten täytäntöönpanoa, mukaan lukien yksityiskohtaisempi 
selvitys ja arviointi tapauksissa, joissa komissio katsoo, että valtio on ainoastaan osittain 
noudattanut suosituksia;

7. kannustaa jäsenvaltioita noudattamaan tiukasti vakaus- ja kasvupakettiin sisältyviä 
sääntöjä sellaisina kuin ne ovat muutettuina talouspolitiikan ohjauspaketilla ("six-pack"), 
jotta julkisesta taloudesta voidaan tehdä joustavampi ja varmistaa, että EU:n taloudesta 
tulee kestävämpi, ja vähentämään pankkialalle kohdistuvia paineita; odottaa komission ja 
neuvoston soveltavan tiukasti näitä sääntöjä; uskoo vakaasti, että julkisen talouden 
kurinalaisuutta ja finanssipolitiikan instituutioita olisi vahvistettava sekä kansallisella että 
kansallista tasoa alemmalla tasolla ja että julkisia menoja olisi keskitettävä enemmän 
pitkän aikavälin investointeihin, joiden avulla voitaisiin edistää kestävää kasvua; 

8. pitää myönteisenä, että julkistalouden liiallista alijäämää koskevan menettelyt on saatu 
päätökseen monissa jäsenvaltioissa; toivoo, että lisää menettelyjä saataisiin päätökseen 
lähitulevaisuudessa;

9. pitää myönteisenä talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta 
ja hallinnasta tehdyn sopimuksen ratifioimista ja sitä, että yhä suurempi määrä 
25 jäsenvaltiosta on allekirjoittanut sen; kehottaa muita jäsenvaltioita ratifioimaan 
Lissabonin sopimuksen mahdollisimman nopeasti; kiittää sopimusta koskeneen Irlannin 
kansanäänestyksen myönteistä tulosta; 

10. kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia sopimaan kiireesti talouspolitiikan 
ohjauspaketista ("two-pack"), jotta voimassa olevaa yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyä 
lainsäädäntöä voidaan täydentää; kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia olemaan 
heikentämättä neuvoston päätelmiä heti sen jälkeen, kun ne on hyväksytty;

11. kiittää Euroopan parlamentin ja kansallisten edustajien välillä toistaiseksi käytyä 
vuoropuhelua ja toivoo, että vuoropuheluja voidaan jatkaa;

12. korostaa, että euroryhmän työskentelymenetelmiä on vahvistettava;

13. toistaa kehotuksensa ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan parantaa euroalueen
rahoitusjärjestelmän vakautta;

14. muistuttaa, että komission suositukset ovat lisänä kevään Eurooppa-neuvostolle ja että 
kyseessä ei ole lainsäädäntömenettely;
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15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja EKP:lle.


