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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen komission vihreään kirjaan, joka tarjoaa hyvän lähtökohdan sellaisten 
mahdollisten ratkaisujen arvioimiseen, joilla pyritään edistämään rahoitusvakautta, 
budjettikuria ja talouskasvua EU:ssa; muistuttaa, että vakausjoukkolainat voivat tarjota 
keinon talouden vakauttamiseen keskipitkällä aikavälillä ja että valtioiden velkakriisin 
torjumiseksi tehokkaasti on ryhdyttävä täydentäviin toimenpiteisiin;

2. korostaa, että esitetyistä ehdotuksista sopivin keino vastata valtioiden velkakriisiin on 
kansallisen liikkeeseenlaskun korvaaminen kokonaan vakausjoukkolainoilla; katsoo 
kuitenkin, että taloudellista, rahoituksellista ja poliittista yhdentymistä koskevat 
asianmukaiset edellytykset on vielä täyttämättä; katsoo näin ollen aiheelliseksi edetä 
asteittain etenkin vakausjoukkolainojen lainsäädännöllisen täytäntöönpanon osalta; 
kehottaa komissiota selvittämään nopeasti kaikki vakausjoukkolainojen täytäntöönpanon 
sääntelykehystä koskevat kysymykset sekä antamaan tätä varten ehdotuksia tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston tuella;

3. pitää yhdenmukaisuutta EU:n lainsäädännön kanssa ennakkoedellytyksenä 
vakausjoukkolainojen käyttöönotolle; korostaa näin ollen vankan säädöskehyksen tarvetta 
rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi perussopimuksen mukaisesti niin, että samalla 
vähennetään moraalikadon riskejä, parannetaan julkisen talouden kurinalaisuutta sekä 
luodaan liikkumavaraa lisätoimenpiteille, joilla tuetaan markkinoiden vakautta ja 
valtionvelan hoitokykyä;

4. tiedostaa, että vakausjoukkolainojen käyttöönotolla voidaan parantaa budjettipolitiikan 
toteutusta jäsenvaltioissa; huomauttaa toisaalta, että talouden ohjausjärjestelmää koskevat 
lisätoimenpiteet saattavat vaatia perussopimuksen muuttamista; pyytää komissiota 
harkitsemaan muita toimenpiteitä valtionvelkakriisin torjumiseksi nopeasti; 

5. yhtyy komission huoleen tilinpitonäkökohdista, jotka koskevat vakausjoukkolainojen 
käsittelyä kansallisen lainsäädännön nojalla; kehottaa komissiota laatimaan kattavan 
arvion vakausjoukkolainojen eri takausrakenteiden vaikutuksesta kansallisiin 
velkasuhteisiin;

6. panee merkille komission vihreässä kirjassa mainitseman moraalikato-ongelman, mutta 
pitää siitä huolimatta välttämättömänä analysoida kyseinen ongelma perusteellisesti, jotta 
voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä ja tarvittaessa löytää sopivia ratkaisuja;

7. kehottaa komissiota tutkimaan edelleen asteittaista täytäntöönpanoa hyödyntävien eri 
toimintatapojen mahdollista yhdistelmää; katsoo tämän vuoksi, että osittaisuuteen 
perustuvalla vakausjoukkolainojen käyttöönotolla voitaisiin edesauttaa sitä, että 
vakausjoukkolainat hyväksytään markkinoilla siten, että samalla vältetään oikeudelliset 
rajoitteet.
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