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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2013 painopisteiden 
täytäntöönpano
(2013/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta 
ohjausjaksosta, vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano1,

– ottaa huomioon 14. ja 15. maaliskuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon SEUT-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 1175/2011,

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

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

– 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 1177/2011,

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

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

– ottaa huomioon julkista taloutta koskevien suunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 
euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013,

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0408.
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tiukentamisesta euroalueella 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2013” (COM(2012)0750),

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman osallistumisesta 
vuotuiseen kasvuselvitykseen 20131,

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”EU:n oikeusalan tulostaulu Tehokkaan 
oikeudenkäytön ja talouskasvun edistämisen väline” (COM(2013)0160),

– ottaa huomioon maakohtaisiin suositusluonnoksiin liitetyn 29. toukokuuta 2013 annetun 
komission tiedonannon ”Vuoden 2013 EU-talousohjausjakso: maakohtaiset suositukset: 
ulospääsy kriisistä” (COM(2013)0350),

– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2013 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
suositukseksi euroa rahayksikkönään käyttävien jäsenvaltioiden talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen täytäntöönpanosta (COM(2013)0379) sekä 29. toukokuuta 2013 annettujen 
komission ehdotusten neuvoston suosituksiksi Euroopan unionin yksittäisille 
jäsenvaltioille,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan 
ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. katsoo, että taloudelliset, sosiaaliset, rahoitukselliset ja itsemääräämisoikeuteen liittyvät 
kriisit eivät ole laantuneet ja että tavoitetta entistä tasapainoisemmasta ja yhtenäisemmästä 
talous- ja rahaliitosta (EMU) ei ole saavutettu;

B. katsoo, että komission maakohtaisissa suosituksissa on hyödyllisiä näkemyksiä, mutta 
kokonaisuutena ne eivät vakuuta politiikka-alueiden välisten tasapainon osalta;

C. katsoo, että monella alueella tarvitaan kiireisiä toimia, kuten lainauksen palauttaminen 
reaalitaloudelle ja pk-yrityksille, veropetosten ja kärkkään verosuunnittelun ehkäiseminen 
sekä tehokkaiden ratkaisujen etsiminen työttömyyteen ja täten EMU:n sosiaalisen 
ulottuvuuden lisääminen;

D. katsoo, että eurooppalaisen ohjausjakson taloushallinnon demokraattinen oikeutus vaatii 
todellista ja erityistä kunnioitusta EU:n ja jäsenvaltioiden parlamentaarisille etuoikeuksille 
suhteessa siihen suuntaukseen, että talouspolitiikkaa tehdään EU:ssa entistä enemmän 
epäparlamentaarisesti ja hallitusten välisesti;

E. katsoo, että vaikka niin sanotussa kakkospaketissa käyttöön otetut uudet määräykset ovat 
jo tulleet voimaan, maakohtaisten suositusten merkitys on kasvanut, koska kansallisten 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0053.
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uudistus- ja vakausohjelmien on oltava sopusoinnussa niiden kanssa;

F. katsoo, että vaikka suosituksia on noudatettu jäsenvaltioiden ollessa 
talousavustusohjelmassa, muut jäsenvaltiot eivät ole kovin hyvin noudattaneet aiempia 
maakohtaisia suosituksia;

G. katsoo, että kakkospaketissa määritetään selvä yhteisömenetelmä euroalueen 
jäsenvaltioille, jotka kokevat tai joutuvat todennäköisesti kokemaan vakavia vaikeuksia 
taloudellisen vakautensa osalta;

1. suhtautuu myönteisesti komission tunnustukseen, jonka mukaan toimenpiteet on 
suunniteltava hyvin, mutta niillä on myös oltava poliittinen ja yhteiskunnallinen tuki, jos 
niiden halutaan onnistuvan, ja siihen, että EU:ssa tarvitaan julkisen talouden 
vakauttamisen lisäksi todellista kasvua ja erityisiä ja kiireellisiä toimia, joilla puututaan 
sietämättömän korkeaan työttömyystasoon;

2. suhtautuu myönteisesti komission tunnustukseen, jonka mukaan ”alijäämäisten” maiden 
on edistettävä kilpailukykyään ja ”ylijäämäisten” maiden on edistettävä kysyntäänsä, ja 
katsoo, että tämä edellyttää vallitsevan poliittisen kannan perusteellista tarkistusta;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa olemaan omaksumatta maakohtaisissa suosituksissa 
kaikkiin sovellettavaa yhtä ratkaisua ja varmistamaan, että suosituksia hienosäädetään 
kansallisten erityisominaisuuksien ja kyseessä olevan jäsenvaltion tarpeiden mukaisesti;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että komission suositukset kohdennetaan jäsenvaltioiden 
lisäksi koko euroalueelle; pitää kuitenkin valitettavana, että jäsenvaltioille annetuissa 
suosituksissa ei oteta riittävästi huomioon EU:n talouksien välistä vahvaa riippuvuutta, 
erityisesti euroalueella, eikä kaikkea varoitusmekanismia koskevan kertomuksen 
sisältämää tietoa;

5. kehottaa selvittämään perusteellisemmin syitä jäsenvaltioiden kilpailukyvyn ja 
taloudellisen suorituskyvyn sisäisten poikkeamien valtavaan kasvuun, joka on aiheutunut 
yhteisen rahan toiminnasta ja erityisesti yhteisen politiikan epäsymmetrisestä 
vaikutuksesta;

6. kehottaa arvioimaan huolellisesti ”hitaan elpymisen” kasvua koskevat ennusteet, koska 
komission aiempia ennusteita on jatkuvasti tarkistettu alaspäin, ja suosittelee 
tarkastelemaan huolellisemmin kaupassa määritettyjen parannusten kestävyyttä ja 
nykyisiä taseita ja julkisia alijäämiä;

7. suhtautuu myönteisesti komission tunnustukseen, jonka mukaan EU:n kilpailukyky ei voi 
perustua eikä perustu ainoastaan kustannuksiin ja että on olennaisen tärkeää edistää 
tuottavuutta, investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin ja 
resurssitehokkuutta Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaisesti; pitää siksi valitettavana, että 
Eurooppa 2020 -tavoitteissa ei ole edistytty; kehottaa soveltamaan edellä mainittua 
tunnustusta asianmukaisesti ”alijäämäisten maiden” maakohtaisissa suosituksissa, koska 
juuri näiden jäsenvaltioiden on ehdottomasti edistettävä kilpailukykyään; 

8. pitää valitettavana, että vuoden 2012 kesäkuussa sovittua 120 miljardin euron kasvu- ja 
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työllisyyssopimusta, vuoden 2012 marraskuussa käynnistettyä hankejoukkolainoja 
koskevaa aloitetta ja EIP:n 180 miljardin euron lisäinvestointia (sen jälkeen, kun EIP:n 
maksamaan pääomaan hyväksyttiin kymmenen miljardin lisäys 8. tammikuuta 2013) ei 
ole pantu täytäntöön; kehottaa neuvostoa ja komissiota selvittämään asian ja poistamaan 
kiireellisesti esteet näiden aloitteiden täysimääräiseltä toteuttamiselta;

9. kehottaa komissiota antamaan kiireellisesti lainsäädäntöehdotuksen uusista taloudellisista 
yllykkeistä, joilla tuetaan jäsenvaltioita rakenneuudistusten täytäntöönpanossa, mukaan 
lukien yhteisömenetelmään perustuva lähentymis- ja kilpailukykyväline, joka on 
ensimmäinen askel kohti EU:n veronmaksukykyä;

10. kehottaa komissiota sisällyttämään lähentymis- ja kilpailukykyvälineen soveltamisalaan 
rakenneuudistusten rahoitustuen alueilla, jotka estävät talouden dynamiikkaa ja 
tehokkuutta, esimerkiksi kansallisten oikeusjärjestelmien uudistukset, joita tuetaan 
teknisesti EU:n oikeusalan tulostaululla;

11. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio käyttää tarkistetun vakaus- ja 
kasvusopimuksen sallimaa liikkumavaraa liiallisten alijäämien korjaamista koskevien 
määräaikojen jatkamiseen seitsemässä menettelyssä; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että julkisen talouden sopeuttamisen sisältöä ja aikataulua mukautetaan 
kunkin maan ja erityisesti ”alijäämäisten” maiden erityisominaisuuksiin, mukaan lukien 
edellä mainittu liikkumavara ja rakennerahastojen täysimääräinen käyttö, vakaat ja 
kestävät rakenneuudistukset ja kilpailukyvyn edistämiselle olennaisten investointien 
määrittely (erityisesti maakohtaisissa suosituksissa); kehottaa komissiota selkeyttämään 
kiireellisesti tapoja, joilla kertaluonteiset julkiset investointiohjelmat, joilla on todistettu 
vaikutus kestävyyteen, voidaan tietyin ehdoin mukauttaa julkisen talouden kestävyyteen;

12. suhtautuu myönteisesti komission lausuntoon, jonka mukaan ”ylijäämäisillä” mailla on 
tehtävänsä nykyisen kriisin nujertamisessa paitsi vähentämällä veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja myös kehittämällä palkkoja kotimaisen kysynnän edistämiseksi ja 
lisäämällä uusia investointimahdollisuuksia; korostaa sellaisten myönteisten 
heijastusvaikutusten merkitystä, joita näillä toimilla on koko EU:ssa;

13. kehottaa komissiota kehittämään todellisen EU:n teollisuuspolitiikan ja johdonmukaisen 
EU:n ulkomaankauppapolitiikan, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen ja yhteisiin 
vähimmäisnormeihin, erityisesti sosiaali- ja ympäristöasioissa; katsoo, että ainoastaan 
hallinnoimalla älykkäästi vuorovaikutustaan ”globalisaation” kanssa EU pystyy 
takaamaan kasvun, työpaikat ja, monissa jäsenvaltioissa, suositellun asteittaisen resurssien 
uudelleenjaon pois suljetuilta aloilta kaupallistettavissa oleville aloille;

14. kiittää komission tunnustusta, jonka mukaan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota 
uudistusten jakovaikutuksiin, ja kehottaa komissiota tekemään perusteellisen 
ennakkoarvioinnin kaikkien uusien suositeltujen uudistusten sosiaalisesta vaikutuksesta ja 
tekemään kaikki tarvittavat johtopäätökset edeltävistä suosituksista, myös jäsenvaltioille 
rahoitustukiohjelmien puitteissa annetuista suosituksista;

15. kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksia EMUn loppuunsaattamiseksi 
sosiaalisen pilarin kautta, koska automaattiset vakauttajat ovat poissa käytöstä 
jäsenvaltioissa, joissa niitä eniten tarvitaan; korostaa, että tämän pilarin rakenneosaksi 
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tarvitaan sosiaalista tulostaulua;

16. on samaa mieltä siitä, että EKP:n toiminta on edistänyt ratkaisevasti euroalueen vakautta 
ja rajoittanut keinottelua valtionvelalla; katsoo kuitenkin, että riittämätön kasvu ja korkea 
(ja edelleen kasvava) yksityisen ja julkisen velan taso monissa jäsenvaltioissa tarkoittavat, 
että tarvitaan huolellisesti hallinnoitua lainarahoituksen vähentämisprosessia; kehottaa 
siksi komissiota täyttämään lainsäädäntöpakettinsa sitoumukset parlamentille, jotta 
voidaan syventää analyysia kansallisen velan liikkeeseenlaskun osittaisesta korvaamisesta 
yhteisellä liikkeeseenlaskulla lunastusrahaston ja euroalueen velkakirjojen muodossa;

17. korostaa, että reaalitalouden ja erityisesti pk-yritysten rahoitusta ei ole palautettu EU:n 
syrjäseuduilla; huomauttaa, että suuret erot lainansaannissa lisäävät sisäisten poikkeavien 
suuntausten kasvua EU:ssa ja erityisesti euroalueella ja tuhoavat sisämarkkinat 
epäoikeudenmukaisilla kilpailuedellytyksillä; huomauttaa myös, että negatiiviset 
talousnäkymät oikeuttavat kyseiset rajoittavat luottolamat vain osittain; kehottaa 
valvomaan tiiviimmin pankkialan käytäntöjä reaalitalouden ja erityisesti taloudellisesti 
elinkelpoisten pk-yritysten rahoittamisessa; kehottaa komissiota asettamaan ensisijaiseksi 
työn, joka koskee erityisesti rakennerahastojen, Euroopan investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja julkisten kehityspankkien kautta saatavia pk-yritysten vaihtoehtoisia 
rahoituslähteitä;

18. kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen yhteisestä 
kriisinratkaisumekanismista (mukaan lukien yhteinen eurooppalainen viranomainen ja 
teollisuuden rahoittama yhteinen eurooppalainen rahasto), joka on olennainen 
pankkiunionin loppuunsaattamisessa; kehottaa neuvostoa päättämään nopeasti neuvottelut 
parlamentin kanssa talletustakuujärjestelmää koskevasta direktiivistä ja pankkialan 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä (joista on neuvoteltava rinnakkain);

19. vaatii, että Euroopan vakausmekanismin suora pankkien pääomittaminen on saatavilla 
heti, kun kaikki pankkiunionin pilarit – eli yhteinen valvontamekanismi ja talletustakuu-
ja elvytys- ja kriisinratkaisupuitteet – ovat käytössä; tukee Euroopan vakausmekanismin 
välitöntä etupainotteista toteuttamista yhteisen kriisinratkaisurahaston edistämiseksi, 
koska yhteinen kriisinratkaisurahasto on saatava kiireellisesti tukemaan yhteistä 
valvontamekanismia, sekä teollisuuden korvausjaksoa; katsoo, että Euroopan 
vakausmekanismilla on vahvistettava EU:n talousarviota ja sitä on hallinnoitava yhteisön 
menetelmällä;

20. on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan veropetosten ja veronkierron torjunnan 
tehostamiseksi, suosituksiin toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita 
soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla sekä suosituksiin 
aggressiivisen verosuunnittelun torjumisesta, jotka komissio antoi 6. joulukuuta 2012; 
korostaa, että taakanjaon oikeudenmukaisuus ja oikeus edellyttävät täysin uutta 
lähestymistapaa veronkiertoon ja veropetoksiin: vaatii komissiolta kiireellisiä toimia, 
joilla neuvostoa tuetaan selkeästi näissä asioissa;

21. kehottaa komissiota päättämään neuvottelut finanssitransaktioverosta ja sisällyttämään 
ohjelmaansa välittömästi verojärjestelmien lähentämisen EU:ssa;

22. kehottaa soveltamaan kiireellisesti lainsäädäntöpakettia ja välittömästi sen jälkeen 
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muokkaamaan uudelleen väliaikaista troikkajärjestelmää oikeudellisesti vakaaksi EU:n 
lainsäädännön mukaiseksi rakenteeksi, jossa noudatetaan demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden vähimmäistasoja;

23. korostaa, että eurooppalainen ohjausjakso ei saa millään tavoin vaarantaa parlamentin 
erioikeuksia; kehottaa komissiota varmistamaan parlamentin asianmukaisen virallisen 
osallistumisen kaikkiin eurooppalaisen ohjausjakson prosessin vaiheisiin kaikkiin 
kansalaisiin vaikuttavien päätösten laillisuuden lisäämiseksi;

24. korostaa, että parlamentin demokraattista vastuuvelvollisuutta euroalueen toiminnan 
olennaisista osista, kuten Euroopan vakausmekanismista, euroryhmän päätöksistä ja 
rahoitustukiohjelmien valvonnasta ja arvioinnista, on vahvistettava;

25. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot ottavat kansalliset parlamenttinsa, 
työmarkkinaosapuolensa ja kansalaisyhteiskuntansa täysimääräisesti mukaan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja erityisesti kansallisten uudistusohjelmiensa 
kehittämiseen ja käsittelyyn;

26. korostaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisen vuoropuhelun 
merkitystä eurooppalaisen ohjausjakson saamisessa täysin toiminnalliseksi ja tarvittavan 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden saavuttamisessa kaikkien mukana olevien osalta; 
korostaa eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan eurooppalaisten parlamenttien viikon 
hyödyllisyyttä talouspolitiikan yhteensovittamiselle;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille, kansallisille parlamenteille ja Euroopan keskuspankille.


