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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Marraskuussa 2011 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät virallisesti säädöspaketin, 
jonka tarkoituksena on lujittaa EU:n talouden ohjausjärjestelmää ja euroaluetta. Paketti 
muodostuu kuudesta ehdotuksesta, joista neljä käsittelee finanssiasioita, muun muassa 
vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamista, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään 
tunnistamaan orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä 
puuttumaan niihin.

Asetuksella julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta ja asetuksella liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä pyrittiin vahvistamaan talousarvion 
kurinalaisuutta kaikkialla EU:ssa. Tämän lisäksi asetuksella julkisen talouden valvonnan 
tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella luotiin täytäntöönpanon valvontaa tukevat 
järjestelmät euro-alueen jäsenvaltioille rahallisten seuraamusten muodossa. 

Huomioita

Komission asetusehdotuksessa asetetaan kansallisille talousarviopolitiikoille seurantaa 
koskevia lisävaatimuksia, ehdotetaan yhteistä talousarvioaikataulua ja kehotetaan seuraamaan 
tarkemmin liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena olevien jäsenvaltioiden 
talousarviopäätöksiä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti aloitteeseen finanssipolitiikan synkronoidusta 
seuraamisesta ja erityisesti säännöksiin, jotka koskevat yhteisen talousarvioaikataulun 
käyttöönottamista, sääntöihin perustuvia finanssipolitiikan kehyksiä sekä liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn kohteena olevien jäsenvaltioiden seurannan tehostamista. Valmistelija 
katsoo kuitenkin, että julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanon olisi aina oltava 
sopusoinnussa EU:n yleisten tavoitteiden ja erityisesti korkean työllisyystason edistämiseen ja 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen liittyvien SEUT-sopimuksen 9 artiklan vaatimusten 
kanssa.

Valmistelija pitää tärkeänä, myös sitä että EU:n finanssipolitiikan olisi oltava täysin 
sopusoinnussa uuden työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian eli Eurooppa 2020 –strategian 
kanssa, jonka yhtenä tavoitteena on auttaa EU:ta selviytymään kriisistä ja ohjata taloutensa 
kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon.

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 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 pitämässään 
kokouksessa 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.

Or. en

Perustelu

Talouden ohjausjärjestelmää koskevan uuden asetuksen olisi oltava sopusoinnussa unionin 
Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden kanssa. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista
seurannasta.

(5) Tasapainoinen julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista
uudelleentarkastelusta.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia ja 
tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi 
lujitettava synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, ja varmistettava, että neuvoston ja 
komission suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisessa 
talousarvion hyväksymismenettelyssä.

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, voi parantaa 
perustietojen synkronointia kansallisten 
talousarvioiden valmisteluvaiheessa, 
tehostaa sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa ja edistää 
kasvua ja työllisyyttä. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi 
lujitettava synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, ja varmistettava, että Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
suositukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallisessa talousarvion 
hyväksymismenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
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tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen 
säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava mielellään 
perustuslain luonteisilla sitovilla 
säännöillä osoituksena kansallisten 
viranomaisten voimakkaasta 
sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen ja 
työllisyyspoliittisen säännöstön 
pääperiaatteet saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Kyseisten periaatteiden 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava sitovilla
kansallisilla säännöillä osoituksena 
kansallisten viranomaisten voimakkaasta 
sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet voivat huomattavasti heikentää 
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 
talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja
realistisia makrotalouden ennusteita.

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet voivat huomattavasti heikentää 
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 
talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja
realistisempia makrotalouden ennusteita.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällä asteittain tiukennettavalla
valvonnalla täydennetään edelleen vakaus-
ja kasvusopimuksen voimassa olevia 
määräyksiä ja lujitetaan talousarviota 

(9) Tällä asteittain tiukennettavalla
uudelleentarkastelulla täydennetään 
edelleen vakaus- ja kasvusopimuksen 
voimassa olevia määräyksiä ja lujitetaan 
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koskevan kurinalaisuuden valvontaa
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on 
euro. Asteittain tehostettavalla
seurantamenettelyllä olisi tuettava 
parempaa julkisen talouden toteutumaa, 
mikä hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita, 
joiden rahayksikkö on euro. Tähän 
asteittain tiukennettavaan menettelyyn 
sisältyvällä tiiviimmällä seurannalla on 
erityisen suuri merkitys niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat parhaillaan 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
kohteena.

talousarviota koskevan kurinalaisuuden
uudelleentarkastelua jäsenvaltioissa, 
joiden rahayksikkö on euro. Asteittain 
tehostettavalla
uudelleentarkastelumenettelyllä olisi 
tuettava parempaa julkisen talouden 
toteutumaa, mikä hyödyttäisi kaikkia 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.
Tähän asteittain tiukennettavaan 
menettelyyn sisältyvällä tiiviimmällä
uudelleentarkastelulla on erityisen suuri 
merkitys niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
parhaillaan liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä
uudelleentarkastelussa olisi oltava 
mahdollista todeta riskit, jotka kohdistuvat 
jäsenvaltion kykyyn noudattaa liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
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alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta.

Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta ja missä määrin se vaikuttaa 
työllisyystavoitteisiin. Jos suositusta ei 
noudateta, olisi harkittava seuraamusten 
soveltamista. Jokaisen jäsenvaltion olisi 
kuitenkin säilytettävä talousarviota 
koskeva määräysvaltansa. Neuvosto ja 
komissio kiinnittävät kaikissa liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa 
tehtävissä finanssipoliittisissa arvioissa 
asianmukaisesti huomiota 
sosiaaliturvajärjestelmiin, jotka 
edesauttavat unionin kestävän kasvun 
tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Talouden vakauttamisen olisi annettava liikkumavaraa erityisesti tärkeiden pitkän aikavälin 
investointien ja rakenneuudistusten toteuttamiseen. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
vuosittain keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittiset suunnitelmansa 
riippumattomaan makrotalouden 
ennusteeseen perustuvan julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin kehyksensä 
mukaisesti vakausohjelmiensa liitteinä 
viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.

1. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
vuosittain keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittiset ja talousinvestointeja 
koskevat suunnitelmansa riippumattomaan 
makrotalouden ennusteeseen perustuvan 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksensä mukaisesti vakausohjelmiensa 
liitteinä viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa 
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä. Kyseisten 
sääntöjen on katettava kaikki 
julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, 
mielellään perustuslain luonteisia.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa 
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä. Kyseisten
kansallisten sääntöjen on katettava kaikki 
julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) arvio alustavan 
talousarviosuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisyhteisöjen tulo- ja menotavoitteet 
prosentteina suhteessa BKT:hen ja niiden 
keskeiset osatekijät ottaen huomioon ehdot 
ja perusteet, joiden mukaan määritetään 
julkisten menojen kasvu-ura, pois lukien 
harkinnanvaraiset toimenpiteet, asetuksen
(EY) N:o 1466/97 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

c) julkisyhteisöjen tulo- ja menotavoitteet 
prosentteina suhteessa BKT:hen ja niiden 
keskeiset osatekijät ottaen huomioon ehdot 
ja perusteet, joiden mukaan määritetään 
julkisten menojen kasvu-ura, pois lukien 
harkinnanvaraiset toimenpiteet, asetuksen
(EY) N:o 1466/97 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, ja niiden kasvu- ja 
työllisyysvaikutukset;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vahvistettuja 
finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, 
se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä 
pyyntö on julkistettava.

5. Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vahvistettuja 
finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, 
se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman.
Komissio julkistaa pyyntönsä ja kyseisen 
jäsenvaltion vastauksen.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
lausuntoon on kuuluttava arvio 
jäsenvaltion sitoutumisesta Eurooppa-
neuvoston hyväksymien strategioiden ja 
toimintatavoitteiden täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroryhmä keskustelee lausunnoista, 
jotka komissio on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan 
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Arviointi on julkistettava.

4. Euroryhmä keskustelee lausunnoista, 
jotka komissio on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan 
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Euroryhmä voi esittää 
suosituksia neuvostolle. Arviointi on 
julkistettava.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on raportoitava 
säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 

3. Jäsenvaltion on raportoitava 
säännöllisesti komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
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alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-
ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on 
julkistettava.

alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, makrotalouden 
kehityksestä työllisyys mukaan luettuna,
julkisista meno- ja tulotavoitteista sekä 
toteutetuista toimenpiteistä ja niiden 
toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan 
toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Selvitys on julkistettava.

Or. en


