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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0038/2017 

Euroopan parlamentin päätöslauselma euroalueen budjettikapasiteetista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 122 ja 

151 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. toteaa rahoituskriisin tehneen selväksi, että unionin perussopimukset eivät sisällä 

välineitä, joiden avulla euroalue voi torjua talous- ja rahoitushäiriöitä tehokkaasti ja 

joiden avulla euroalueesta voidaan irtautua hallitusti; toteaa, että talouden 

ohjausjärjestelmä on itse asiassa osoittanut toimivansa tehtävänsä vastaisesti, sillä se 

pakottaa jäsenvaltioita hyväksymään myötäsyklisiä toimia, ei palvele työntekijöiden 

eikä kansalaisten etuja vaan on niiden vastainen ja estää merkittävällä tavalla 

yhteiskuntien kehittymistä; 

B. toteaa, että euron käyttöönoton jälkeen rakenteellinen makrotalouden epätasapaino ja 

jäsenvaltioiden välinen epäsymmetrisyys ovat johtaneet siihen, että useilla 

jäsenvaltioilla on yliarvostetut reaaliset efektiiviset valuuttakurssit, millä on 

huomattavan haitallisia vaikutuksia valtioiden tuotantorakenteeseen sekä 

kansainväliseen investointiasemaan, ja tämä on vahvistanut laskusuhdannetta Euroopan 

unionin jäsenvaltioissa;  

C. toteaa, että talous- ja rahaliitto (EMU), yhteinen politiikka sekä sisämarkkinat eivät ole 

edistäneet lähentymistä, yhteistyötä tai yhteisvastuuta, vaan ne ovat pikemminkin 

johtaneet taloudelliseen hallintaan, eroihin sekä epätasaiseen kasvuun; toteaa, ettei 

koheesiopolitiikka ole riittävän tehokasta jäsenvaltioiden välisten erojen 

käsittelemiseksi;  
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D. toteaa, että talouden ohjausjärjestelmä sekä EMU ovat auttaneet toteuttamaan julkisten 

investointien, työtulojen ja julkisen hyvinvoinnin leikkauksia, edistäneet julkisten 

varojen yksityistämistä, markkinoiden vapauttamista ja niiden sääntelyn purkamista 

sekä kysyntää haittaavia rakenteellisia uudistuksia ja johtaneet sosiaalisten ja työvoimaa 

koskevien oikeuksien menettämiseen ja myös heikentäneet työehtosopimusneuvotteluja, 

jotka sisältyvät ILOn keskeisiin sopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan; toteaa, että 

tämä on aiheuttanut talouden pysähtymistä, deflaatiota, sosioekonomisen eriarvoisuuden 

lisääntymistä, köyhyyttä ja korkeaa työttömyyttä;  

E. toteaa, että jäsenvaltioiden on ollut pakko hyväksyä ankaria sopeutusohjelmia, joista on 

aiheutunut valtavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia; ottaa huomioon, että useissa 

valtioissa hallitus on eronnut sen seurauksena, että taloudellista tukea ei ole myönnetty; 

toteaa, että oikeudenmukaisen tulonjakojärjestelmän puuttuminen johtaa syrjäisten 

maiden keskeisten taloudenalojen purkuun, ja sen sijaan, että näillä jäsenvaltioilla olisi 

joukko investointiohjelmia kasvun edistämiseen, ne joutuvat jatkuvasti ottamaan lisää 

lainaa tämän epätasapainon käsittelemiseksi; 

F. toteaa, että kolme EU:n budjettirakenteen ja perussopimusten määräysten ulkopuolella 

luotua rahoitusvakausvälinettä – Kreikan lainajärjestely, Euroopan 

rahoitusvakautusväline (ERVV) ja Euroopan vakausmekanismi (EVM) – ovat erityisesti 

edistäneet keskeisten talouksien ja reunatalouksien välistä epätasapainoa; toteaa, että 

nämä välineet ovat pakottaneet soveltamaan lainansaantiin liittyviä tehostettuja 

säästötoimia, mikä on haitannut suorien vaikutusten kohteena olevien jäsenvaltioiden 

mahdollisuuksia reagoida konkreettiseen tilanteeseensa; toteaa, että tällaisten ehtojen 

asettaminen suvereeneille hallituksille on tuomittavaa ja epädemokraattista;  

G. toteaa, että pankkiunioni edistää pankkialan keskittymistä edelleen EU:ssa, se on 

heikentänyt jäsenvaltioiden kykyä valvoa pankkijärjestelmiään eikä sen avulla voida 

käsitellä ”liian suuria ja yhteenliitettyjä päästettäviksi konkurssiin” -ongelmaa, minkä 

vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjaus on edelleen epäuskottava menettely ja 

veronmaksajille sekä jäsenvaltioiden budjeteille aiheutuu suuri riski; 

H. toteaa, että pääomamarkkinaunioni vahvistaa järjestelmäriskiä arvopaperistamisen 

kautta ja edistää varjopankkitoimintaa ja julkisen infrastruktuuriomaisuuden 

pilkkomista vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen toimesta sen sijaan, että 

vahvistettaisiin tervettä ja hajautettua vähittäispankkitoimintaa pk-yritysten 

investointien ensisijaisena rahoituslähteenä;  

I. toteaa, että viiden EU-johtajan kertomuksessa EMUn tulevasta rakenteesta ehdotettiin 

sellaisen työkalujen, elinten ja kehysten laajan valikoiman käyttöönottoa, joka estää 

pääsyn pois tämänhetkisestä säästöpolitiikasta ja uusliberaalista kehyksestä; toteaa, että 

tämä pahentaa myötäsyklistä politiikkaa ja heikentää jäsenvaltioiden demokraattista 

itsemääräämisoikeutta; toteaa, että sen keskeiset suositukset, kuten tuottavuuskomitea, 

heikentävät kollektiivisia palkkaneuvotteluja; toteaa, että kertomus on laadittu ilman 

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien osallistumista;  

1. panee merkille, että komissio painottaa enemmän euroalueen finanssipolitiikan viritystä; 

korostaa, että tämä ei riitä eroon pääsemiseksi säästöpolitiikasta; 
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2. pitää hyvin valitettavana unionin toimielinten ja eräiden jäsenvaltioiden harjoittamaa 

kiristystä niitä maita kohtaan, jotka päättävät hylätä säästöpolitiikan ja uusliberaalit opit; 

3. korostaa, että millaisen tahansa budjettikapasiteetin käyttöönotto euroalueella ei 

sinällään ratkaise EMUn epätasapainoa, vaan sen talouspolitiikan ja hallinnon suuntaa 

on muutettava ratkaisevalla tavalla, jotta voidaan käsitellä eurokriisin perussyitä ja 

varsinkin makrotalouden epätasapainon vaikutusta yksityiseen ja julkiseen 

velkaantumiseen; 

4. ei kannata ehdotettua euroalueen ”valtiovarainministeriön” perustamista, koska se 

merkitsee vallan keskittymistä edelleen ylikansallisille yhteisöille ja koska 

”valtiovarainministeriö” sisältyy finanssipoliittiseen sopimukseen ja voi vahvistaa 

kysyntää haittaavia rakenneuudistuksia heikentäen näin demokraattista 

itsemääräämisoikeutta ja pakottaen säästötoimiin;  

5. korostaa, että pankkialan rakenneuudistuksessa on erotettava toisistaan 

vähittäispankkitoiminta ja investointipankkitoiminta, jotta mahdollistetaan pankkien 

hallittu kriisinratkaisu ilman voittojen yksityistämistä ja tappioiden sosialisointia sen 

sijaan, että pahennettaisiin järjestelmäriskiä ja voimakkaasti vaihtelevia rahoitusehtoja 

pääomamarkkinaunionin kautta; 

6. katsoo, että EMU paljasti maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä 

haavoittuvuutensa, kun kestämättömät epätasapainotilat, jotka johtuivat euroalueen 

keskeisten jäsenvaltioiden, kuten Saksan, harjoittamasta naapureiden hyväksikäyttöön 

perustuvasta politiikasta ja lyhyen aikavälin pääomavirroista reunavaltioihin, aiheuttivat 

korkean (yksityisen ja julkisen) velkatason, jolloin valtionvelkaan liittyvät 

lainakustannukset nousivat jyrkästi eräissä jäsenvaltioissa julkisen velan kasvaessa 

pankkien pelastamisen ja kriisin vuoksi alun perin toteutetun vastasyklisen politiikan 

seurauksena; 

7. varoittaa, että tulevat häiriöt voivat pahentaa koko euroalueen tasapainoa entisestään, 

koska EMU sekä Euroopan talouden ohjausjakso estävät alueen jäsenvaltioita 

käyttämästä oikeita ja tarvittavia talouden välineitä vastatakseen asianmukaisesti 

nykyiseen sekä tuleviin taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin; katsoo, että tapauksissa, 

joissa symmetrinen häiriö johtuu sisäisen kysynnän puutteesta, kasvua ei voida elvyttää 

yksinomaan rahapolitiikan keinoin etenkään koron ollessa nollatason alapuolella; 

katsoo, että tällaisia symmetrisiä häiriöitä voitaisiin käsitellä rahoittamalla investointeja, 

joilla pyritään kokonaiskasvuun ja täystyöllisyyteen. 

8. korostaa, että yhteisvaluutta euron käyttöönoton myötä vanhat ja hyväksi havaitut 

toimintapoliittiset vaihtoehdot epäsymmetristen häiriöiden, kuten vaihtokurssien 

muutosten, torjumiseksi ovat poistuneet; toteaa uudelleen, että rahapolitiikkaa koskevan 

itsenäisyyden luovuttaminen edellyttää siksi vaihtoehtoisia mukautusmekanismeja, 

joiden avulla voidaan käsitellä makrotalouden epäsymmetrisiä häiriöitä ja saavuttaa 

todellinen ja sosiaalisesti ylöspäin suuntautuva lähentyminen demokraattisessa 

valvonnassa; 

9. kehottaa perustamaan tukiohjelman ja asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä 

ottamaan käyttöön mahdollisuuden liittyä EKP:n vaihtokurssimekanismiin 
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vaihtokurssien symmetriseksi tasapainottamiseksi sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 

haluavat neuvotella hallitusta euroerosta siksi, että niiden jäsenyydestä on tullut 

kestämätön ja mahdoton; korostaa, että tällaisen ohjelman olisi tarjottava riittävä 

korvaus sosiaalisesta ja taloudellisesta vahingosta, jonka näiden valtioiden mukanaolo 

EMUssa on aiheuttanut; korostaa myös tarvetta luoda hätäsuunnitelma niiden maiden 

talouden tukemiseksi, jotka ovat kärsineet troikan väliintulosta; korostaa tarvetta saada 

aikaan oikeusvarmuus hallitusta euroerosta unionin jäsenyyden yhteydessä ja korostaa 

tarvetta soveltaa pääomien valvontaa sekä velkojen uudelleenjärjestelyä ja alaskirjausta 

soveltaen lex monetae -periaatteita, joiden mukaan velalliset voivat maksaa velkansa 

haluamaansa valuuttaa käyttäen; 

10. on erittäin huolissaan EU:n syrjäisten valtioiden velkataakasta; katsoo, että 

velkataakkaa on kevennettävä neuvottelemalla lainat uudelleen (määrien, maksuaikojen 

ja korkojen osalta) sekä mitätöimällä velan spekulatiiviset ja laittomat osat ja 

saattamalla velka kestävälle tasolle pikaisesti ja oikeudenmukaisesti; 

11. kehottaa kumoamaan vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta 

tehdyn sopimuksen sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, koska ne 

toimivat epädemokraattisena talouden pakkopaitana, joka vaikuttaa kielteisesti 

jäsenvaltioiden taloudelliseen suorituskykyyn sekä sosiaaliseen kehitykseen; kehottaa 

korvaamaan ne politiikkatoimilla, joilla varmistetaan ylöspäin suuntautuva sosiaalinen 

lähentyminen, osallistava kasvu sekä työllisyys; korostaa, että julkiset investoinnit on 

jätettävä Maastrichtin kriteerien ulkopuolelle näiden sopimusten korvaamiseen saakka 

(julkisten investointien kultainen sääntö), koska investoinnit luovat tulovirtoja ja varoja 

tuleville sukupolville ja koska lainanottokulujen levittäminen tällä välin on siten 

oikeutettua; 

12. korostaa, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) kannustaa 

yksityissijoittajia tavoittelemaan korkotuloja ja pilkkomaan omaisuutta unionin 

talousarvion kustannuksella niin, että tähän käytetään julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia, tuoton yksityistämistä ja tappion sosialisointia ja samalla annetaan vain 

vähäinen panos lisäinvestointeihin; katsoo, että Euroopan investointipankki on saanut 

ESIRin kautta liian paljon vaikutusvaltaa unionin talousarvioon, vaikka sen tulokset 

ovat samanaikaisesti olleet huonoja investointien ja pk-yritysten tukemisen alueellisen 

jakautumisen suhteen; 

13. vaatii reaalitaloutta tukevaa mielekästä julkista investointiohjelmaa, joka perustuisi 

yhteisvastuuseen sekä alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; katsoo, että tällaisen ohjelman 

olisi keskityttävä ihmisarvoisten ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, ja sen olisi 

samalla parannettava työntekijöiden elintasoa ja sosiaaliturvaa ja erityisesti 

vahvistettava työehtosopimusneuvotteluja ja työehtosopimuksia ja laajennettava lakko-

oikeutta; 

14. korostaa, että Euroopan keskuspankin on rahoitettava julkisia sijoituksia reaalitalouteen 

varallisuushintakuplien asemesta ja että jos kansalliset kehityspankit ostaisivat 

velkakirjoja tätä tarkoitusta varten, se olisi jopa tällä hetkellä huonosti toimivien 

perussopimusten mukaista; katsoo, että julkisilla investoinneilla olisi kertoimen ansiosta 



 

AM\1117426FI.docx  PE598.500v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

suuria vaikutuksia omarahoitukseen, mikä koskisi etenkin sellaisia jäsenvaltioita, joiden 

kotitalouksilla ja pankeilla on puute käteisvaroista; 

15. korostaa, että nykyisiä kroonisia vaihtotaseen ylijäämiä on vähennettävä tehokkaasti; 

toteaa, että jäsenvaltioiden taseiden on oltava tasapainossa, jotta voidaan vähentää 

tarvetta pysyviin siirtoihin ja jotta voidaan luopua mielivaltaisista finanssipoliittisista 

säännöistä, koska taseen tasapainon ehdolla mikä tahansa jäsenvaltio, joka asettaa 

etusijalla julkisen lainanoton lisäämisen, voisi rahoittaa sen kotimaisilla säästöillä ilman 

ulkoista velkaantumista; 

16. korostaa, että yritysten veronkierron ja verojen välttämisen ongelma on ratkaistava ja on 

otettava käyttöön progressiiviset ja oikeudenmukaiset verotusjärjestelmät, joiden avulla 

käsitellään veropohjan rapautumista ja voittojen siirtämistä; 

17. kehottaa vahvistamaan euroalueen demokraattista valvontaa ja seurattavuutta EU:n sekä 

jäsenvaltioiden tasolla niin, että pyritään mahdollisimman suureen demokraattiseen 

valvontaan ja avoimuuteen varmistamalla työmarkkinaosapuolten sekä 

kansalaisyhteiskunnan osallistuminen päätöksentekomenettelyn keskiöön sekä 

palauttamalla kehitysprosessin poliittinen ja demokraattinen johtajuus niin, että 

taloudellinen valta alistetaan demokraattiselle poliittiselle vallalle;  

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. en 

 

 


