
PA\852022FI.doc PE454.659v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2010/0278(COD)

6.1.2011

LAUSUNTOLUONNOS
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden 
valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella
(KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Valmistelija: David Casa



PE454.659v01-00 2/12 PA\852022FI.doc

FI

PA_Legam



PA\852022FI.doc 3/12 PE454.659v01-00

FI

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.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi noudatettava tarkemmin vakaus- ja 
kasvusopimusta ja että finanssipolitiikan koordinointia olisi tiivistettävä. Vakaus- ja
kasvusopimuksen niin kutsutun ennalta ehkäisevän osion puitteissa julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 
annettua nykyistä asetusta (EY) N:o 1466/97 tarkistetaan sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot harjoittavat hyvinä aikoina "varovaista" finanssipolitiikkaa tarvittavan puskurin 
kasvattamiseksi huonoja aikoja varten. Lisäksi niin kutsutun korjaavan osion puitteissa 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa koskevaan asetukseen 
(EY) N:o 1467/97 ehdotetaan tarkistuksia sen varmistamiseksi, että velkakehitystä seurataan 
tarkemmin ja että se asetetaan yhdenvertaiseen asemaan alijäämän kehityksen kanssa.

Ehdotukseen sisältyy myös sellaisen direktiivin laatiminen, jolla otetaan käyttöön 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioiden 
kannustamiseksi finanssipoliittiseen vastuullisuuteen siten, että vahvistetaan kansallisia 
finanssipolitiikan kehyksiä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistetaan, että ne ovat 
sopusoinnussa perussopimuksen velvoitteiden kanssa. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevään ja korjaavaan osioon tehtävien muutosten tukemiseksi komissio ehdottaa myös 
täytäntöönpanon valvontamekanismien tehostamista euroalueen jäsenvaltioiden tapauksessa.

Huomioita

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission ehdotusta asetukseksi julkisen talouden 
tehokkaasta valvonnasta euroalueella. Valmistelija on valmis tukemaan lukuisia komission 
ehdottamia kohtia, mutta haluaa tehdä ehdotuksiin seuraavat pääasialliset muutokset:

– Julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanon olisi aina oltava sopusoinnussa EU:n 
yleisten tavoitteiden ja erityisesti korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvien 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan vaatimusten kanssa. Yhtä tärkeää on, että tehostetut 
valvontapuitteet vahvistetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

– Jotta julkisen talouden valvontaa voidaan tehostaa, olisi lisäksi perustettava 
täytäntöönpanoa koskeva järjestelmä, joka ei koostu pelkästään sakoista (seuraamukset) 
vaan myös kannustimista.

– 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 
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alijäämää tai epätasapainoa koskevaa menettelyä, kuten komissio ehdottaa.

– Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien asemaa olisi lujitettava koko 
valvontaprosessissa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa (SEUT) 
määrätään myös, 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 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 uuden 
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 
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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 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisäseuraamukset ovat tarpeen, jotta 
euroalueen julkisen talouden valvonta olisi 
tehokkaampaa. Kyseisillä seuraamuksilla 
olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan 
valvontakehyksen uskottavuutta. 

(3) Lisäkannustimet ja -seuraamukset
ovat tarpeen, jotta euroalueen julkisen 
talouden valvonta olisi tehokkaampaa. 
Kyseisillä kannustimilla ja seuraamuksilla 
olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan 
valvontakehyksen uskottavuutta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Julkista taloutta koskevan lujitetun 
unionin valvontakehyksen olisi kuitenkin 
edistettävä kasvua ja työpaikkoja 
koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamista, ja talouden 
laskusuhdanteiden ja sosiaalisten 
laskusuuntausten aikana siihen olisi 
yhdistettävä toimia talouden 
elvyttämiseksi ja työpaikkojen suojelun ja 
luomisen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi siten, 
että samalla otetaan huomioon 
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jäsenvaltiokohtaiset prioriteetit ja tarpeet. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Talouden ohjausjärjestelmän 
lujittamisen yhteydessä olisi vahvistettava 
myös unionin hallintotavan 
demokraattista legitiimiyttä, mikä olisi 
aikaansaatava Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien entistä 
tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla 
osallistumisella talouspolitiikkojen 
koordinointimenettelyjen kaikkiin 
vaiheisiin, käyttäen täysimittaisesti 
hyväksi SEUT-sopimuksessa määrättyjä 
välineitä, erityisesti jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajoja 
suuntaviivoja sekä jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion seuraamuksilla olisi 
tarjottava jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, kannustimia
varovaiseen finanssipolitiikkaan. 
Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, 
ettei julkisten menojen kasvuvauhti 

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion kannustimilla ja 
seuraamuksilla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, 
harjoittavat varovaista finanssipolitiikkaa. 
Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, 
ettei julkisten menojen kasvuvauhti 
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tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen 
(BKT) varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia, jollei ylitystä korvata 
julkisten tulojen kasvattamisella tai tulojen 
harkinnanvaraisia alennuksia korvata 
menojen vähennyksillä.

tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen 
(BKT) varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia, jollei ylitystä korvata 
julkisten tulojen kasvattamisella tai tulojen 
harkinnanvaraisia alennuksia korvata 
menojen vähennyksillä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi säädettävä neuvoston 
mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro, sovellettavat seuraamukset 
asianomaisen jäsenvaltion perustellusta 
pyynnöstä annetun komission ehdotuksen 
perusteella. Komission olisi kasvu- ja 
vakaussopimuksen korjaavassa osiossa 
myös voitava ehdottaa seuraamuksen 
suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen 
peruuttamista poikkeuksellisten 
taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

(11) Olisi säädettävä neuvoston 
mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro, sovellettavat seuraamukset 
asianomaisen jäsenvaltion perustellusta 
pyynnöstä annetun komission ehdotuksen 
perusteella. Komission olisi kasvu- ja 
vakaussopimuksen korjaavassa osiossa 
myös voitava ehdottaa seuraamuksen 
suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen 
peruuttamista poikkeuksellisten 
taloudellisten tai yhteiskunnallisten 
olosuhteiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja 
kerätyt sakot olisi jaettava niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden 

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja 
kerätyt sakot olisi käytettävä unionin 
pitkän aikavälin investointi- ja 
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rahayksikkö on euro, joilla ei ole liiallista 
alijäämää ja joihin ei myöskään sovelleta 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä.

työllisyystavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa 
vahvistettujen seuraamusjärjestelmien 
täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä 
päätöksiä olisi annettava neuvostolle. 
Osana perussopimuksen 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 126 artiklan sekä asetusten 
(EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 
mukaisesti.

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa 
vahvistettujen seuraamusjärjestelmien 
täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä 
päätöksiä olisi annettava neuvostolle. 
Osana SEUT-sopimuksen 121 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, 
126 ja 148 artiklan sekä asetusten 
(EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
seuraamusjärjestelmä vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja 
korjaavan osion täytäntöönpanon 
tehostamiseksi. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kannustin- ja seuraamusjärjestelmä 
vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän ja korjaavan osion 
täytäntöönpanon tehostamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat 
sopeutustoimenpiteet silloin, kun 
poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 
6 artiklan 3 kohdassa säädetystä 
varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai 
on erityisen vakavaa, neuvosto määrää 
komission suosituksesta korollisen 
talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan 
neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat 
sopeutustoimenpiteet silloin, kun 
poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 
6 artiklan 3 kohdassa säädetystä 
varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai 
on erityisen vakavaa, neuvosto määrää 
komission suosituksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan korollisen 
talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan 
neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa perussopimuksen
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä, neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta korottoman talletuksen 
tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 

1. Jos neuvosto antaa SEUT-sopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä, neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan korottoman talletuksen 
tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
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hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, komissio voi 
ehdottaa korottoman talletuksen 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen 
vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 
perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, komissio voi 
ehdottaa korottoman talletuksen 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tai 
yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tai jos 
asianomainen jäsenvaltio osoittaa 
komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto päättää perussopimuksen
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia, neuvosto antaa 
komission ehdotuksesta päätöksen, jonka 

1. Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia, neuvosto antaa 
komission ehdotuksesta ja Euroopan 
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mukaan jäsenvaltion on maksettava 
sakkoa. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

parlamenttia kuultuaan päätöksen, jonka 
mukaan jäsenvaltion on maksettava sakkoa 
ottaen samalla asianmukaisesti huomioon 
SEUT sopimuksen 9 artiklan, erityisesti 
mitä tulee korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, sekä unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteet. Päätös 
katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei 
neuvosto määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
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 
perussopimuksen 126 artiklan 8 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
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 
perussopimuksen 126 artiklan 8 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 artiklan 
mukaisesti kerätyt sakot ovat 
perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö 
on euro, joilla ei ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää ja joihin 
ei sovelleta asetuksen (EU) N:o […/…] 
mukaista liiallista epätasapainoa 
koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden bruttokansantulosta 
(BKTL).

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 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


