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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. kehottaa mainitsemaan Montin kertomuksen1 ja parlamentin päätöslauselman 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2,

2. ottaa huomioon, että kestävä talouskasvu on taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden 
ennakkoehto, (johdanto-osan E kappale)

3. katsoo, että talouden valvonta- ja ohjausjärjestelmien parannusten on perustuttava 
tarkkoihin, luotettaviin ja vertailukelpoisiin tilastoihin asianomaisten jäsenvaltioiden 
talouspolitiikasta ja taloudellisesta tilanteesta, (johdanto-osan I kappale)

4. katsoo, että lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin julkisten investointien välistä 
johdonmukaisuutta on parannettava ja etenkin julkisia infrastruktuuri-investointeja on 
käytettävä tehokkaasti ja ne on kohdennettava erityisesti tutkimusta ja kehittämistä, 
innovointia ja koulutusta koskeviin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, jotta voidaan 
parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta, luoda työpaikkoja ja vahvistaa sisämarkkinoita, 
(johdanto-osan M kappale)

– sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

5. Saatetaan valmiiksi nykyinen vakaus- ja kasvusopimus, mukaan lukien uusi 
ohjausjärjestelmä, johon kuuluu erillinen, talouden todellisiin tavoitteisiin – myös 
työllisyyteen ja investointeihin – perustuva kasvu- ja työllisyyssopimus, jotta 
työpaikkojen luomiselle voidaan antaa yhtä suuri merkitys kuin julkisen talouden 
alijäämien valvonnalle, ja joka on laadittu SEUT:n 121 artiklaan perustuvana 
säädöksenä. (suositus 1, uusi luetelmakohta)

6. Laaditaan tehostettu analyyttinen valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, jonka 
kynnysarvojen perusteella annetaan ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy asianmukaisia 
metodologisia välineitä ja se on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta monenvälistä 
valvontaa, joka perustuu talouden keskeisiin reaali- ja nimellisindikaattoreihin, jotka 
voivat vaikuttaa kilpailuasemiin ja joihin sisältyvät muun muassa kasvuprosentti, 
kansallisen bkt:n rakenne, työllisyysaste, reaalisten vaihtokurssien kehitys, 
työvoimakustannusten kehitys, vaihto- ja maksutaseen kehitys, luottojen määrän kasvu, 
pääoman muodostus ja pääomavirrat, tuottavuuden kehitys sekä varallisuusmarkkinoiden 
(yksityinen velka ja asuntomarkkinat mukaan luettuina) kehitys, tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien osuus bkt:sta, kasvihuonekaasupäästöjen 

                                               
1 "A new strategy for the Single Market – at the service of Europe's economy and society" – Mario Montin 
Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle laatima kertomus, 9. toukokuuta 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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vähentäminen, korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuus sekä 
köyhyyden vähentäminen. (suositus 1, toinen luetelmakohta)

7. Laaditaan yhteisiä sääntöjä talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen aktiivisempaa käyttöä 
varten, sillä ne ovat talouden ohjauksen, valvonnan ja EU 2020 -strategian mukaisten 
jäsenvaltiokohtaisten suositusten keskeinen väline; keskitytään kasvuun, 
rakenneuudistuksiin, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, mutta otetaan myös huomioon 
jäsenvaltioiden väliset yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, vahvistetaan jäsenvaltioiden 
suhteellisia kilpailuetuja. (suositus 1, neljäs luetelmakohta, viimeinen osa poistettu)

8. Määritetään unionille varattu vuotuinen ajanjakso, jonka aikana käsitellään yhdennettyjä 
suuntaviivoja kansallisella ja unionin tasolla ja järjestetään aikaa laajalle keskustelulle 
rahoituskysymyksistä ja EU:n taloudellisesta tilanteesta, mikä antaisi kaikille 
asianosaisille mahdollisuuden antaa ajoissa oman konkreettisen panoksensa. (suositus 1, 
seitsemäs luetelmakohta)

9. Ei esitetä seuraavaa suositusta: Käynnistetään bruttovelan tasoon perustuva liiallista 
alijäämää koskeva menettely / liiallisen velan valvontamenettely. Nämä menettelyt, joihin 
sisältyy yksityiskohtaisia säännöllisiä raportteja velkakehityksestä, käynnistyisivät 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta, joissa valtionvelan taso ylittää 60 prosentin kynnyksen 
eikä laske tyydyttävää vauhtia. Liiallista alijäämää koskeva menettely olisi 
"pysähdyksissä" niin kauan kuin maa täyttää keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen 
tavoitteensa, ja se keskeytettäisiin, kun velkataso on alle 60 prosentin. (poistetaan 
suosituksen 2 ensimmäinen luetelmakohta)

10. Otetaan käyttöön ennalta määritettyjä ja ennalta ehkäiseviä kannustimia, joista komissio 
päättää, jotta helpotetaan ennakkovaroitustoimia ja niitä voidaan soveltaa 
progressiivisesti. (suositus 2, seitsemäs luetelmakohta, osa poistettu)

11. Tehdään tarvittavat muutokset komission sisäiseen päätöksentekomenettelyyn, jotta 
taataan näiden ennaltaehkäisevien seuraamusten tehokas ja nopea täytäntöönpano. 
(suositus 2, yhdeksäs luetelmakohta, osa poistettu)

12. Laaditaan euroaluetta koskeva kehys tehostettua valvontaa varten, jossa keskitytään 
liiallisiin makrotalouden eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin vaihtokursseihin, 
luottojen määrän kasvuun ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä jäsenvaltioissa, 
tutkimukseen ja kehitykseen tehtävien investointien osuuteen bkt:sta, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen 
suorittaneiden osuuteen sekä köyhyyden vähentämiseen. (suositus 3, ensimmäinen 
luetelmakohta)

13. Ei esitetä seuraavaa suositusta: Lujitetaan euroryhmän puheenjohtajan sihteeristöä ja 
kabinettia. (poistetaan suosituksen 3 kolmas luetelmakohta)

14. Ohjelman kehittäminen vahinkojen rajoittamiseksi ja talouden elpymisen 
varmistamiseksi äärimmäisissä olosuhteissa, joissa on odotettavissa korkea riski 
(suositus 4, otsikko)
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15. Perustetaan nopeasti velkoja käsittelevä unionin virasto yhdistämällä osa 
jäsenvaltioiden kansallisesta julkisesta velasta yhteiseen järjestelmään, johon kuuluu 
vastavuoroinen takuu. Virasto antaisi uusia luottoja yhtenäisellä korolla, mikä 
vähentäisi sellaisten keinotteluyritysten riskiä, joita on nähty Kreikan tapauksessa. 
Virasto voisi laskea liikkeeseen myös kollektiivisia joukkovelkakirjoja (euro-obligaatiot) 
tiettyjen eurooppalaisten investointihankkeiden rahoittamiseksi, ja tämä tapahtuisi 
parhaiten EU:n talousarvion kautta. (suositus 4, uusi luetelmakohta)

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa, jotta voidaan vähentää rakenteellisia heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden kilpailukykyä. (suositus 5, toinen luetelmakohta)

17. Lujitetaan sisämarkkinoita edistämällä sähköistä kaupankäyntiä ja kansainvälistä 
kauppaa, yksinkertaistetaan verkkomaksumenettelyjä ja yhdenmukaistetaan 
verotusvälineitä, jotta voidaan lisätä kuluttajien luottamusta Euroopan talouteen. 
(suositus 5, uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia verotuksen yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. (suositus 5, uusi 
luetelmakohta)


