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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että komission 28. marraskuuta 2014 esittämässä vuotuisessa 
kasvuselvityksessä määritetään vuodeksi 2015 kolme keskeistä pilaria – koordinoitu tuki 
yksityisille investoinneille, entistä vahvempi sitoutuminen rakenneuudistuksiin ja 
vastuullisen finanssipolitiikan jatkaminen – ja korostetaan ensimmäisen kerran unionin 
talousarvion panosta näiden pilarien toteuttamisessa;

B. toteaa, että kuluneen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson aikana on toteutettu 
lukuisia talousarviotoimia, esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen hyväksyminen, koheesiorahastoon liittyvien 
toimenpideohjelmien käynnistäminen, vuonna 2014 käyttämättä jääneiden ajanjaksolla 
2007–2013 myönnettyjen maksusitoumusmäärärahojen siirtäminen vuosille 2015, 2016 ja 
2017 sekä Euroopan nuorisotyöllisyysaloitetta koskevan ennakkorahoituksen lisääminen, 
ja että niillä on pyritty saavuttamaan vuotuisessa kasvuselvityksessä asetettuja tavoitteita;

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu unionin talousarvion lisäarvo mutta myös rajat, jotka 
talousarvio asettaa unionin poliittiselle toiminnalle, koska talousarviota ei täydennetä 
varsinaisilla omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee sitä;

1. suhtautuu myönteisesti viiden puheenjohtajan laatimaan kertomukseen Euroopan talous-
ja rahaliiton viimeistelystä, mutta pitää valitettavana sen suunnitellun 
toteuttamisaikataulun hitautta Kreikan kriisin vakavuuteen nähden;

2. pitää myönteisinä toimenpiteitä, joita on toteutettu talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yksinkertaistamiseksi ja lujittamiseksi: painopisteiden kohdentaminen 
uudelleen, asiakirjojen määrän vähentäminen ja niiden käsittelyajan lisääminen, poliittisen 
ulottuvuuden laajentaminen ja kansallisten viranomaisten osallistumisen tehostaminen;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentaarisen valvonnan lujittamista koskeviin ehdotuksiin, 
etenkin ehdotukseen Euroopan parlamentin rakenteiden mukauttamisesta yhteisen rahan 
erityispiirteisiin;

4. pitää myönteisenä, että unionin primaarioikeuteen on pyritty sisällyttämään 
hallitustenvälisiä välineitä, kuten sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, 
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta sekä Euroopan vakausmekanismi, 
sillä näin on tehty loppu demokraattisen legitimiteetin puutteesta;

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion vakauttamismekanismista esitettyihin ajatuksiin, 
jotka merkitsevät euroalueen varainhoitohallinnon perustamista koskevien neuvottelujen 
aloittamista; huomauttaa, että keväällä 2017 tästä aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu 
valkoinen kirja osuu samaan aikaan kuin monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi; 
muistuttaa tätä varten vaatimuksestaan, jonka mukaan lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman talousarvion valvonnan piiriin ja että niille osoitettava 
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rahoitus ei saisi sisältyä monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 asetettuun 
enimmäismäärään; muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että perustetaan uusi omien 
varojen järjestelmä, joka johtaisi unionin rahoituksen todelliseen uudistamiseen 
kansalaisten verotaakkaa lisäämättä;

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan strategisten investointien rahaston perustamista 
koskevan asetuksen hyväksymiseen ja korostaa parlamentin asemaa Horisontti 2020 
-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa;

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän investointisuunnitelman onnistumista ja ryhtyy tämän 
vuoksi seuraamaan sen toteuttamista erittäin tarkasti etenkin investointimenojen sekä 
valtionvelan eriyttämisen torjumiseksi.


