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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden 
ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti muodostuu kuudesta 
ehdotuksesta, joista neljä käsittelee finanssiasioita, mukaan luettuna vakaus- ja 
kasvusopimuksen uudistaminen, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään tunnistamaan 
orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä puuttumaan niihin.

Tarkoituksenaan laajentaa EU:n taloudellista valvontaa finanssialan ulkopuolelle komissio 
ehdottaa kahdessa jälkimmäisessä ehdotuksessaan uusia osatekijöitä, jotka liittyvät 
makrotalouden epätasapainon valvontaan ja korjaamiseen. Näiden osatekijöiden niin 
sanottuun ehkäisevään osioon sisältyy epätasapainon uhkien säännöllinen arviointi 
indikaattoritulostauluun perustuen ja perusteellisten maakohtaisten tarkastelujen tekeminen. 
Neuvosto voi tarvittaessa antaa maakohtaisia suosituksia jäsenvaltiolle, joka on vakavassa 
epätasapainotilassa tai jonka epätasapainotila asettaa vaaraan EMUn toiminnan. Lisäksi niin 
sanotussa korjaavassa osiossa – sellaisena kuin se on esitetty ehdotuksessa 
täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi – vahvistetaan, 
että euroalueen jäsenvaltiot, jotka eivät noudata riittävästi suosituksia, voivat joutua liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn kohteeksi ja saada viime kädessä seuraamuksia vuosittaisen 
sakon muodossa.

Huomioita

Komission ehdotuksiin sisältyy monia järkeviä ideoita. Yleisesti ottaen esittelijä on yhtä 
mieltä komission kanssa siitä, että on kehitettävä uusi jäsennelty menettely haitallisen 
makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Esittelijä muistuttaa, että aiheesta EMU@10 antamassaan tiedonannossa 
komissio viittasi jo jäsenvaltioiden erojen lisääntymiseen ennen kriisiä ja että Euroopan 
parlamentin aiheesta EMU@10 antamassa päätöslauselmassa puututtiin perusteellisesti tähän 
asiaan. Näiden erojen ja epätasapainon seuraamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi tarkoitettu 
mekanismi on siten enemmän kuin tervetullut. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tarvitaan 
joitakin muutoksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden väliset erot ja epätasapaino 
havaitaan, ennalta ehkäistään tai lopulta korjataan tehokkaalla tavalla. Siksi esittelijä esittää 
tarkistuksia komission ehdotuksiin, jotka koskevat makrotalouden epätasapainon ennalta 
ehkäisemistä ja korjaamista ja täytäntöönpanotoimia liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi. Tarkistukset koskevat seuraavia päänäkökohtia:

– EU:n valvontakehykseen olisi sisällytettävä yleisten taloutta ja rahoitusta koskevien 
näkökohtien lisäksi työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 148 artikla olisi siksi lisättävä oikeusperustana valvontatyön ennalta 
ehkäisevään osioon ja asianomaisessa asetuksessa olisi käsiteltävä makrotaloudellisen 
epätasapainon sekä sosiaalisen epätasapainon ennalta ehkäisemistä ja korjaamista 
tasavertaisesti. Tällä tavoin varmistetaan entistä yhtenäisempi taloudellinen ja sosiaalinen 
lähestymistapa.

– Edellä esitettyyn liittyen SEUT-sopimuksen 148 artiklaan perustuvat välineet, erityisesti 
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jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat, olisi otettava huomioon epätasapainoa 
arvioitaessa ja niitä olisi tuettava erityisin välinein sosiaalisen epätasapainon 
havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi. Työllisyyskomitean (EMCO) ja sosiaalisen 
suojelun komitea (SPC) olisi otettava siksi aktiivisesti mukaan kaikkiin olennaisiin 
valvontamenettelyihin.

– Olisi laadittava indikaattoritulostaulu, joka toimisi epätasapainon havaitsemista ja 
valvontaa koskevana välineenä, ja komission olisi säännöllisesti päivitettävä sitä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä. Pääasiallisiin 
indikaattoreihin olisi sisällytettävä tärkeimmän työllisyyttä, työttömyyttä, köyhyyttä ja 
verotusta koskevat näkökohdat.

– Epätasapainon korjaamista koskevalla järjestelmällä ei olisi pelkästään edistettävä 
euroalueen jäsenvaltioiden talousarvioihin liittyvää kurinalaisuutta. Yhtä tärkeää on sen 
suunnitteleminen niin, että vältetään epäsymmetristen häiriöiden muodostuminen ja 
edistetään myös kestävää kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Järjestelmällä olisi siis 
tuettava sitä, että saavutetaan esimerkiksi Eurooppa 2020 -strategian puitteissa hyväksytyt 
EU:n kasvu- ja työllisyystavoitteet.

– Lisäksi korjausjärjestelmä ei saisi koostua ainoastaan sakoista (seuraamukset) vaan myös 
kannustimista myös silloin, kun kyseessä on liiallisen epätasapainon korjaaminen. Kaikista 
päätöksistä, joilla jäsenvaltioille määrätään seuraamus tai sakko, olisi tehtävä sosiaalisten 
vaikutusten arviointi.

– Niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät ole noudattaneet annettuja suosituksia, kerätyt sakot olisi 
käytettävä investointeja ja työpaikkoja koskevien EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden 
tukemiseen, eikä niitä pitäisi jakaa vain jäsenvaltioille, joihin ei sovelleta liiallista 
alijäämää tai epätasapainoa koskevaa menettelyä, kuten komissio ehdottaa.

Esittelijä pitää äärimmäisen tärkeänä, että Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan koko 
valvontaprosessissa. Lisäksi työmarkkinaosapuolten säännöllinen kuuleminen ja kansallisten 
parlamenttien osallistuminen lisääminen ovat uskottavan ja avoimen valvontakehyksen 
välttämättömiä edellytyksiä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yhteensovitetun työllisyysstrategian 
kehittämiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
mukaisesti jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
noudatettava niitä johtavia periaatteita, 
jotka koskevat ammattitaitoisen, 
koulutetun ja mukautumiskykyisen 
työvoiman sekä talouden muutoksiin 
reagoivien työmarkkinoiden edistämistä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) SEUT-sopimuksessa määrätään, että 
unionin olisi otettava politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyysasteen edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 uuden 
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työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian 
eli Eurooppa 2020 -strategian, jotta 
unioni voisi selviytyä kriisistä 
vahvempana ja ohjata taloutensa kohti 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan 
tasoon. Eurooppa-neuvosto päätti myös 
käynnistää 1 päivänä tammikuuta 2011 
politiikan koordinointia koskevan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jotta 
jäsenvaltiot hyötyisivät varhaisesta 
koordinoinnista unionin tasolla ja jotta 
mahdollistettaisiin tehostettu valvonta ja 
talousarviotoimenpiteiden sekä kasvua ja 
työllisyyttä edistävien rakenteellisten 
uudistusten samanaikainen arviointi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä.

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
makrotalouden ja yhteiskunnan 
epätasapainoa koskevia kokemuksia olisi 
hyödynnettävä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
valvontaa olisi erityisesti laajennettava 
niin, että se kattaa muutakin kuin julkisen 
talouden, jotta ehkäistäisiin ennalta 
liiallista makrotalouden epätasapainoa ja 

(3) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
valvontaa olisi erityisesti laajennettava 
niin, että se kattaa muutakin kuin julkisen 
talouden, jotta ehkäistäisiin ennalta 
liiallista makrotalouden ja yhteiskunnan 
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autettaisiin asianomaisia jäsenvaltioita 
laatimaan korjaussuunnitelmat ennen kuin 
erot juurtuvat syvälle. Tämän 
laajentamisen olisi kuljettava käsi kädessä 
julkisen talouden valvonnan syventämisen 
kanssa.

epätasapainoa ja autettaisiin asianomaisia 
jäsenvaltioita laatimaan 
korjaussuunnitelmat ennen kuin erot 
juurtuvat syvälle, edistettäisiin 
vastavuoroisesti vahvistavia 
kehitysstrategioita ja helpotettaisiin 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
etenemisen seurantaa. Tämän 
laajentamisen olisi kuljettava käsi kädessä 
julkisen talouden valvonnan syventämisen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tällaiseen epätasapainoon 
puuttumiseksi tarvitaan lainsäädännössä 
vahvistettua menettelyä.

(4) Tällaiseen epätasapainoon 
puuttumiseksi tarvitaan yhdennetympää 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
lähestymistapaa ja lainsäädännössä 
vahvistettua menettelyä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 121 artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa on tarkoituksenmukaista 
täydentää erityisillä säännöillä, jotka 
koskevat makrotalouden epätasapainon 
havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja 
korjaamista. Menettely olisi sisällytettävä 
vuotuiseen monenväliseen 
valvontajaksoon.

(5) SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa on tarkoituksenmukaista 
täydentää erityisillä säännöillä, jotka 
koskevat makrotalouden epätasapainon 
havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja 
korjaamista ja joihin sisältyy sekä 
kannustimia että sakkoja. Menettely olisi 
sisällytettävä vuotuiseen monenväliseen 
valvontajaksoon.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksen (EU) N:o […/…] 
täytäntöönpanoa olisi lujitettava 
asettamalla sakko niille jäsenvaltioille, 
joiden rahayksikkö on euro, jos ne 
toistuvasti jättävät noudattamatta 
suosituksia, jotka on annettu liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi.

(6) Asetuksen (EU) N:o […/…] 
täytäntöönpanoa olisi lujitettava 
asettamalla kannustin ja sakko niille 
jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, 
jos ne toistuvasti jättävät noudattamatta 
suosituksia, jotka on annettu liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Makrotalouden epätasapaino aiheuttaa 
todennäköisesti julkisten tulojen ja 
menojen heilahteluja koko taloudellisen 
suhdanteen ajan. Siten se vaikuttaa julkisen 
sektorin lukuihin ja vääristää julkisen 
talouden suunnittelun ja päätöksenteon 
kokonaiskuvan. Vääristyneisiin 
suuntauksiin perustuvat 
epätarkoituksenmukaiset finanssipoliittiset 
valinnat voivat heikentää ja mahdollisesti 
vaarantaa julkisen talouden kestävyyden. 
Julkisen talouden epätasapaino ja muu 
makrotalouden epätasapaino saattavat 
vahvistaa toisiaan, jos niitä ei valvota, ja 
kenties vaarantaa talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan. Makrotalouden 
epätasapainon korjausjärjestelmän pitäisi 
näistä syistä edistää budjettikuria niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on 
euro.

(7) Makrotalouden epätasapaino aiheuttaa 
todennäköisesti julkisten tulojen ja 
menojen heilahteluja koko taloudellisen 
suhdanteen ajan. Siten se vaikuttaa julkisen 
sektorin lukuihin ja vääristää julkisen 
talouden suunnittelun ja päätöksenteon 
kokonaiskuvan. Vääristyneisiin 
suuntauksiin perustuvat 
epätarkoituksenmukaiset finanssipoliittiset 
valinnat voivat heikentää ja mahdollisesti 
vaarantaa julkisen talouden kestävyyden. 
Julkisen talouden epätasapaino ja muu 
makrotalouden epätasapaino saattavat 
vahvistaa toisiaan, jos niitä ei valvota, ja 
kenties vaarantaa talous- ja rahaliiton 
moitteettoman toiminnan. Makrotalouden 
epätasapainon korjausjärjestelmän pitäisi 
näistä syistä edistää yhteisten politiikkojen 
optimaalisuutta välttämällä 
epäsymmetristen häiriöiden 
muodostumista ja sen vuoksi myös edistää 
kestävää kasvua, työpaikkojen syntymistä 
ja budjettikuria niissä jäsenvaltioissa, 
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joiden rahayksikkö on euro.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi sääntö eikä poikkeus.

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi oikeudenmukaista ja tehokasta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
jaettava niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joihin ei sovelleta 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja joilla ei ole liiallista 
alijäämää. 

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
käytettävä unionin pitkän aikavälin 
investointi- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa 
säädetyn sakon asettamista koskevia 
yksittäisiä päätöksiä olisi annettava 
neuvostolle. Osana perussopimuksen

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa 
säädetyn sakon asettamista koskevia 
yksittäisiä päätöksiä olisi annettava 
neuvostolle Euroopan parlamentin 
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121 artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden 
talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset 
yksittäiset päätökset ovat olennainen osa 
niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka 
neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen
121 artiklan ja asetuksen (EU) N:o […/…] 
mukaisesti.

kuulemisen jälkeen. Osana 
SEUT-sopimuksen121 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyä neuvostossa harjoitettua 
jäsenvaltioiden talouspolitiikan 
yhteensovittamista kyseiset yksittäiset 
päätökset ovat olennainen osa niiden 
toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto 
on hyväksynyt SEUT-sopimuksen
121 artiklan ja asetuksen (EU) N:o […/…] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
sakkojärjestelmä makrotalouden 
epätasapainon tehokkaaksi korjaamiseksi 
euroalueella.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kannustin- ja sakkojärjestelmä 
makrotalouden epätasapainon tehokkaaksi 
korjaamiseksi euroalueella.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sakot Kannustimet ja sakot

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta vuotuisen sakon, jos

1. Neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan vuotuisen sakon, joka perustuu 
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hiiliveroon tai yhtiöverokannan 
nostamiseen, jos

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut ehdotuksen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Ehdotus, josta on tehtävä sosiaalisten 
vaikutusten arviointi, katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut ehdotuksen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi ehdottaa sakon 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen 
vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitettujen neuvoston päätelmien 
hyväksymisestä. 

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi ehdottaa sakon 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tai 
yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tai jos 
asianomainen jäsenvaltio osoittaa 
komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitettujen neuvoston päätelmien 
hyväksymisestä. 

Or. en

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat perussopimuksen
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joita ei koske 
asetuksen (EU) N:o […/…] mukainen 
liiallista epätasapainoa koskeva menettely 
ja joilla ei myöskään ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää, sen 
mukaan, mikä niiden osuus on 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta 
(BKTL).

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat SEUT-sopimuksen
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne on käytettävä unionin pitkän aikavälin 
investointi- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseen.

Or. en


