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LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden 
ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti koostuu kuudesta 
ehdotuksesta: niistä 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 muutetaan 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 muutoksia sen varmistamiseksi, että velkakehitystä seurataan 
tarkemmin ja että se asetetaan yhdenvertaiseen asemaan alijäämän kehittymisen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan sellaisen direktiivin laatimista, 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 
perussopimusten velvoitteiden kanssa. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään ja 
korjaavaan osioon tehtävien muutosten tukemiseksi komissio ehdottaa myös täytäntöönpanon 
valvontamekanismien tehostamista euroalueen jäsenvaltioissa.

Huomiot

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission ehdotusta direktiiviksi, joka koskee 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehysten vaatimuksia. Esittelijä pitää yleensä ottaen 
myönteisinä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa kansallisen finanssipolitiikan 
parantaminen ja rohkaista jäsenvaltioita vastaisuudessa parantamaan julkisista tuloista ja 
menoista tehtäviä peruspäätöksiä. Tässä yhteydessä tarvitaan erityisesti julkista taloutta 
koskevien tilastotietojen parantamista, jotta voidaan välttää tiettyjen jäsenvaltioiden 
äskettäisten kokemusten toistuminen. On todennäköistä, että myös riippumattomia 
talousarvion valvontavirastoja, kansallisia finanssipoliittisia sääntöjä ja pakollista 
monivuotista talousarviosuunnittelua koskevat ehdotukset edistävät julkisen talouden 
vakautta.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että tietyt selvennykset ja muutokset ovat välttämättömiä, ja näin 
ollen esittelijä ehdottaa seuraavia tärkeimpiä näkökohtia koskevia tarkistuksia:

– Tämän ehdotuksen yleinen tarkoitus olisi ehdottomasti mukautettava EU:n yleisiin 
tavoitteisiin ja erityisesti SEUT:n 9 artiklan vaatimukseen, joka koskee työllisyyden korkean 
tason edistämistä, riittävän sosiaaliturvan takaamista ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. 
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Yhtä tärkeää on se, että kansallisen finanssipolitiikan parantamista koskevista säännöistä 
säädetään talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa.

– Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevilla vaatimuksilla olisi varmistettava, että 
jäsenvaltioiden julkisen talouden suunnittelu perustuu todellisuuspohjaisiin ennusteisiin, ja 
sen lisäksi on varmistettava, että jäsenvaltioiden sosiaalisen suojelun järjestelmien 
kestävyyteen kiinnitetään asianmukaista huomiota, eläke- ja terveydenhoitojärjestelmät 
mukaan luettuina.

– Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset olisi myös suunniteltava siten, 
että ne rohkaisevat jäsenvaltioita ja antavat jäsenvaltioille liikkumavaraa tehdä kehitystä 
edistäviä julkisia investointeja esimerkiksi koulutukseen, mikä edistää talouskasvua ja 
työpaikkojen lisäämistä koskevien EU:n tavoitteiden toteuttamista.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa (SEUT) 
määrätään, että unionin olisi otettava 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
ja toteuttamisessa huomioon työllisyyden 
korkean tason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Kesäkuun 17. päivänä 2010 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
uuden työllisyys- ja kasvustrategian, 
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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 käynnistää 
1 päivänä tammikuuta 2011 myös 
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 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi vältettävä 
myötäsyklistä finanssipolitiikkaa, ja 
julkista taloutta olisi pyrittävä 
vakauttamaan enemmän hyvinä aikoina. 
Hyvin täsmennetyt numeeriset 
finanssipoliittiset säännöt edistävät näitä 
tavoitteita.

(13) Jäsenvaltioiden olisi vältettävä 
myötäsyklistä finanssipolitiikkaa, ja 
julkista taloutta olisi pyrittävä 
vakauttamaan enemmän hyvinä aikoina. 
Julkisen talouden 
vakauttamispyrkimyksien yhteydessä olisi 
jätettävä liikkumavaraa myös erityisesti 
unionin kasvua ja työpaikkojen luomista 
koskevia tavoitteita edistäville julkisille 
investoinneille. Hyvin täsmennetyt 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt 
edistävät näitä tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisen talouden suunnittelu perustuu 
realistisiin makrotalouden ja julkisen 
talouden ennusteisiin, joissa käytetään 
kaikkein ajantasaisimpia tietoja.
Finanssipolitiikan suunnittelun on 
perustuttava makrotalouden ja 
finanssipolitiikan kaikkein 
todennäköisimpään skenaarioon tai 
varovaisempaan skenaarioon, jossa 
yksityiskohtaisesti osoitetaan poikkeamat 
makrotalouden ja finanssipolitiikan 
kaikkein todennäköisimmästä skenaariosta.
Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevat 
ennusteet on laadittava ottaen tarvittaessa 
huomioon komission ennusteet. Erot 
makrotaloudessa ja finanssipolitiikassa 
valitun skenaarion ja komission ennusteen 
välillä on selitettävä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisen talouden suunnittelu perustuu 
realistisiin makrotalouden ja julkisen 
talouden ennusteisiin, joissa käytetään 
kaikkein ajantasaisimpia tietoja ja otetaan 
asianmukaisesti huomioon niiden 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
kestävyys, niiden eläkejärjestelmät ja 
terveydenhoitojärjestelmät mukaan 
luettuina. Finanssipolitiikan suunnittelun 
on perustuttava makrotalouden ja 
finanssipolitiikan kaikkein 
todennäköisimpään skenaarioon tai 
varovaisempaan skenaarioon, jossa 
yksityiskohtaisesti osoitetaan poikkeamat 
makrotalouden ja finanssipolitiikan 
kaikkein todennäköisimmästä skenaariosta. 
Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevat 
ennusteet on laadittava ottaen tarvittaessa 
huomioon komission ennusteet. Erot 
makrotaloudessa ja finanssipolitiikassa 
valitun skenaarion ja komission ennusteen 
välillä on selitettävä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla 
tehokkaasti edistetään perussopimukseen
pohjautuvien velvoitteiden noudattamista 
finanssipolitiikan alalla. Tällaisten 
sääntöjen on erityisesti katettava

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla 
tehokkaasti edistetään SEUT-sopimukseen
pohjautuvien velvoitteiden noudattamista 
finanssipolitiikan alalla ja siten, että 
liikkumavaraa jätetään myös erityisesti 
julkisille investoinneille, jotka edistävät 
unionin kasvua ja työpaikkojen luomista 
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koskevien tavoitteiden saavuttamista.
Tällaisten sääntöjen on erityisesti 
katettava: 

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) monivuotisen aikajänteen omaksuminen 
finanssipolitiikan suunnittelussa, mukaan
lukien julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteiden noudattaminen.

b) monivuotisen aikajänteen omaksuminen 
finanssipolitiikan suunnittelussa, mukaan 
lukien julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteiden noudattaminen
ottaen huomioon SEUT-sopimuksen
9 artiklan, jossa määrätään korkean 
työllisyysasteen edistämisestä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamisesta ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumisesta, 
sekä unionin kasvuun ja työpaikkoihin 
liittyvät tavoitteet.

Or. en


