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Euroopan parlamentin päätöslauselma euroalueen budjettikapasiteetista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

– ottaa huomioon rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 

vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden 

valvonnan tiukentamisesta 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/20131, 

– ottaa huomioon julkista taloutta koskevien suunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 

euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 

koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/20132, 

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1173/20113, 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU4, 

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 

korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20115, 

                                                 
1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1. 
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41. 
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8. 
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– ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan 

valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1466/97 muuttamisesta 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1175/20111, 

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 

16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1176/20112, 

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 

nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta 

8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1177/20113, 

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan vakausmekanismin perustamisesta 

(EVM-sopimus), 

– ottaa huomioon sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimus), 

– ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 julkistetun ”viiden puheenjohtajan” kertomuksen 

”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely”, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että perussopimus edellyttää, että EU pyrkii toimillaan saavuttamaan 

talouskasvuun perustuvan kestävän kehityksen tavoittelemalla täystyöllisyyttä ja 

sosiaalista kehitystä, edistämällä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta sekä yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä; 

B. ottaa huomioon, että talous- ja rahaliitto (EMU) on pysäyttänyt jäsenvaltioiden 

kehityksen ja että tämä on syy, miksi ne nyt kärsivät taantumasta, deflaatiosta ja erittäin 

korkeista työttömyysluvuista; 

C. ottaa huomioon, että yhteisvaluutan käyttöönottoa edeltäneen sanellun lähentymisen 

ajanjakson jälkeen euroalueen rakenteelliset eroavaisuudet kasvoivat, minkä johdosta 

häiriöistä selviäminen oli yhä vaikeampaa; 

D. ottaa huomioon, että niin unionin tasolla kuin jäsenvaltioissakin on jouduttu 

muuttamaan sääntelyä ja ottamaan käyttöön rakenneuudistuksia, jotka ovat pahentaneet 

jo vaikeaa taloudellista ja sosiaalista tilannetta; 

E. katsoo, että yhtenäisvaluutta on alusta lähtien lisännyt ali- ja ylijäämäisten valtioiden 

välisiä eroja ja johtanut sietämättömään makrotaloudelliseen epätasapainoon erityisesti 

monissa syrjäisissä maissa, mikä ilmentää sitä, että yhtenäisvaluutalla ei voida 

rakenteellisesti varmistaa todellista lähentymistä ja koheesiota kaikkea muuta kuin 

optimaalisella valuutta-alueella; 

                                                 
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25. 
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33. 



 

AM\1117428FI.docx  PE598.500v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

F. ottaa huomioon että EMU:n puutteet ovat kärjistyneet talouspolitiikan ohjauspaketin 

(six-pack) ja budjettikuripaketin (two-pack) hyväksymisen kaltaisten toimien, 

talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönoton ja uusien välineiden, kuten 

Euroopan vakausmekanismin (EVM), luomisen johdosta; 

G. ottaa huomioon, että EU ja koko unioni eivät ole ottaneet vähimmässäkään määrin 

huomioon poliittisten ja taloudellisten päätöstensä tuhoisia vaikutuksia, jotka ovat 

vahingoittaneet Euroopan kansalaisia ja pieniä eurooppalaisia yrityksiä; 

H. toteaa, että unionin kansalaisten luottamus EU:n yhdentymishankkeeseen on vähentynyt 

voimakkaasti viime vuosina; 

I. toteaa, että kaikki viime vuosikymmeninä toteutetut toimet suuremman valtion talouden 

ja poliittisen yhdentymisen saavuttamiseksi euroalueella ovat olleet turhia;  

J. toteaa, että ylikansalliset teknokraattiset elimet ja suurimpien EU-valtioiden 

hallitustenväliset rakenteet hallitsevat nykyistä talouden ohjausjärjestelmää ja että tämä 

haittaa jäsenvaltioiden suvereenia oikeutta demokraattisesti valita sopivimmaksi 

katsomansa talous- ja yhteiskuntapolitiikat ja siten heikentää merkittävästi tehtyjen 

päätösten poliittista legitiimiyttä; 

1. korostaa, että EMU:n viallinen rakenne on optimaalisen valuutta-alueen kannalta 

tarvittavien edellytysten puuttuessa synnyttänyt ja edistänyt euroalueella kestämättömiä 

makrotalouden epätasapainoja ja eroja, mikä on johtanut liiallisten vaihtotaseen 

ylijäämien ja vastaavien alijäämien muodostumiseen; painottaa EMU-rakenteen 

poliittista kestämättömyyttä, mikä tulee esiin sen oikeudelliseen kehykseen 

kohdistuvissa monissa rikkomuksissa; korostaa, että euro on ollut eniten erimielisyyksiä 

aiheuttanut tekijä Euroopan yhdentymisessä sitten toisen maailmansodan; 

2. korostaa, että yhtenäisvaluutalla on ollut epäsymmetrinen ja tuhoisa vaikutus 

heikompiin kansantalouksiin, joiden on ollut pakko toteuttaa tuskallisia mukautuksia 

sisäisellä devalvaatiolla siksi, että valuutan arvo on ollut näiden maiden talouden 

kannalta liian korkea, samalla kun vahvempien euroalueen kansantalouksien on annettu 

laajentaa vientiään ja kerätä suuria ja pysyviä vaihtotaseen ylijäämiä;  

3. huomauttaa kriisin osoittaneen, että yhteisellä rahapolitiikalla, jossa kaikkien olisi 

mahduttava samaan muottiin, ei voida torjua euroalueen epäsymmetrisiä häiriöitä ja että 

valuuttojen kelluttamismahdollisuuden puuttuminen lisää mukauttamisen taakkaa 

kaikkein heikoimmissa euroalueen valtioissa, jotka ovat joutuneet parantamaan 

kilpailukykyään mitä tuskallisimman sisäisen devalvaation avulla; 

4. muistuttaa, että EMU:n rajoituksina ovat jäykkä kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä 

ja kestämättömät valtiontalouden säännöt; katsoo, että pitkän ja tuskallisen 

nimellismukautusten jakson jälkeen pitäisi olla selvää, että kaikenlainen 

EMU-rakenteen uudistaminen, jossa edellytetään säästöpolitiikkoja ja 

rakenneuudistuksia, vaikuttaa kaikkiin euroalueen maihin; 

5. toteaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen nykyinen talouden ohjausjärjestelmä, 

johon kuuluvat talouspolitiikan ohjauspaketti (six-pack) ja budjettikuripaketti 
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(two-pack) sekä finanssipoliittinen sopimus, rajoittaa tarpeettomasti euroalueen 

jäsenvaltioiden tärkeää finanssipoliittista liikkumatilaa ja vie niiltä keskeiset 

makrotaloudelliset välineet tilanteessa, jossa kysyntä on heikkoa ja rahapolitiikka 

tehotonta; 

6. korostaa, että olemassa olevat koordinoinnin mekanismit ja välineet tarpeettomasti 

estävät jäsenvaltioita demokraattisesti valitsemasta talouspoliittisia toimia, joita ne 

pitävät tarpeellisina ja riittävinä omaa erityistilannettaan varten;  

7. kehottaa komissiota lopettamaan säästötoimenpiteiden määräämisen ja sallimaan 

jäsenvaltioiden noudattaa talouspolitiikkaa, jota ne tarvitsevat voidakseen torjua 

ennätyskorkeaa työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalis-taloudellista eriarvoisuutta, ja 

kunnioittamaan tässä yhteydessä taloudellista itsemääräämisoikeutta; 

8. panee merkille, että kriisin jälkeen EKP:n käynnistämillä epätavanomaisilla 

rahapoliittisilla toimenpiteillä ei ole ollut vaikutuksia, joita niillä väitettiin olevan; 

muistuttaa, että markkinoille laskettu huomattava rahavirta on pysähtynyt 

rahoitusjärjestelmään ja pankit ovat käyttäneet sitä spekulatiivisiin tarkoituksiin eikä 

reaalitalouden rahoittamiseen ja tukemiseen; katsoo, että ennennäkemätön rahavirta 

saattaa ajan mittaan vaikuttaa haitallisesti tuotantorakenteeseen; 

9. painottaa, että olemassa olevat sopimukset ja välineet sallisivat vain joitakin tarpeellisia 

toimia siirtymiseen kohti kestävämpää ja demokraattisempaa kehystä, ja korostaa, että 

perussopimusten tarkistus on välttämätöntä EMU:n institutionaalisen rakenteen 

heikkouksien korjaamiseksi; 

10. panee huolestuneena merkille, että nykyinen institutionaalinen vuoropuhelu toiminnan 

koordinoinnin edelleen syventämisen kannalta välttämättömistä toimista Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, 

EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kertomuksen seurauksena 

perustuu paljolti jäykkään opinkappaleeseen, eli yhtenäisvaluutan 

peruuttamattomuuteen, ja politiikan linjauksiin, joilla ei selvästikään ole onnistuttu 

tukemaan talouskasvua, työllisyyttä ja lähentymistä euroalueella, mikä on pitkittänyt 

loputonta talous- ja sosiaalikriisiä ja kiihdyttänyt EU:n hajaantumista; 

11. panee merkille, että pääomamarkkinaunioni lisäisi EU:n rahoitusjärjestelmän 

monimutkaisuutta ja keskinäisten yhteyksien lisääntymistä ja heikentäisi siten 

rahoitusvakautta; 

12. on huolissaan pankkiunionin kielteisistä vaikutuksista; huomauttaa, että nykyinen 

yhtenäinen valvontakehys on vahvasti suuntautunut luottoriskin käsittelyyn ja että siinä 

jätetään täysin huomiotta rahoituksen järjestelmäriskit; katsoo, että alaskirjaussäännöt 

olisi peruttava niissä jäsenvaltioissa, joissa näiden sääntöjen soveltaminen on 

perustuslakiin kirjatun säästösuojan vastaista, ja että sen sijaan kansallisten 

keskuspankkien olisi tuettava näiden valtioiden pankkijärjestelmiä toimimalla 

hätärahoittajina; katsoo, että ehdotetut elvytys- ja kriisinratkaisumekanismit, kuten 

siltarahoitusmekanismit ja yhteinen kriisinratkaisurahasto eivät ole riittäviä ja 

uskottavia välineitä suurten eurooppalaisten pankkien kriisinratkaisun tukemiseen; 

katsoo siksi, että pankkiunioni ei ole onnistunut lisäämään pankkialan vakautta;  
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13. ottaa huomioon, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on 

osoittautunut riittämättömäksi välineeksi täyttämään EU:n suurta investointikuilua ja 

tukemaan elpymistä kriisistä; pitää valitettavana julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien käyttöä ja keskittymistä laaja-alaisiin infrastruktuurihankkeisiin, joilla 

on vakavia ympäristövaikutuksia ja heikko lisäarvo; 

14. katsoo, että euro on epäonnistunut petettyään vakautta, lähentymistä, kasvua ja 

työllisyyttä koskevat lupauksensa; panee merkille, että yritykset saavuttaa tämä tavoite 

rahoituskapasiteetin avulla olisivat tehokkaita ainoastaan, jos vakautus- ja 

kompensaatiomekanismi perustuisi huomattaviin siirtoihin ylijäämämaista 

taloudellisesti taantuneille alueille; katsoo, että tällainen mekanismi on poliittisesti ja 

teknisesti mahdoton saavuttaa, ja siksi torjuu kaikki pyrkimykset rahoituskapasiteetin 

lisäämiseen;  

15. katsoo, että epätasapainon tehokkaaksi poistamiseksi ja symmetristen ja 

epäsymmetristen häiriöiden vaimentamiseksi EMU:ssa tällaisten siirtojen koon olisi 

oltava niin suuri, että se ei ole poliittisesti ja taloudellisesti mahdollista;  

16. korostaa, että kaikki tähän mennessä toteutetut toimet kestävämmän rahaunionin 

saavuttamiseksi ovat olleet turhia ja että solidaarisuuteen ja riskinjakoon perustuva 

siirtojärjestelmä ei ole osa EU:n tulevaisuutta koskevaa poliittista ohjelmaa; kehottaa 

siksi keskittymään vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkimiseen;  

17. on erittäin huolissaan parhaillaan käsiteltävinä olevista rahaunionin 

vahvistamisehdotuksista, joissa edellytetään rakenneuudistusten ja vakauttamistoimien 

toteuttamista alijäämävaltioissa; korostaa, että taloudellisen itsemääräämisoikeuden 

heikentyminen entisestään vain pahentaisi taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia 

ongelmia sen sijaan, että tarjottaisiin aitoja ratkaisuja euroalueen vakauden 

parantamiseksi; 

18. torjuu jyrkästi ajatuksen euroalueen talousministerin ja finanssiministeriön 

perustamisesta komissioon, sillä se olisi demokraattisen valvonnan ulkopuolella eikä 

sillä olisi poliittista legitiimiyttä tai vastuuvelvollisuutta unionin kansalaisille; 

19. painottaa siksi, että olisi pikaisesti tutkittava vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta voidaan 

palauttaa EU:n hyvinvointi, täystyöllisyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus; korostaa, 

että olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden oikeutta harjoittaa raha- ja finanssipolitiikkojen 

suvereenia valvontaa, mikä on ainoa tapa varmistaa demokraattinen legitiimiys ja 

säilyttää oikeudenmukainen ja riittävä hyvinvointijärjestelmä ja korkealaatuiset julkiset 

palvelut samalla kun torjutaan työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta; 

20. katsoo, ettei talouden ohjausjärjestelmä saisi estää suvereeneja jäsenvaltioita 

toteuttamasta vastasyklisiä toimia torjuakseen korkeaa työttömyyttä ja köyhyyttä sekä 

edistääkseen talouskasvua; painottaa, että olisi pikaisesti poistettava komission 

talousarviorajoitteet julkisilta investoinneilta ja yhteiskuntapolitiikoilta tarkistamalla 

perusteellisesti talouspolitiikan ohjauspakettia (six-pack) ja budjettikuripakettia 

(two-pack) sekä kumoamalla finanssipoliittinen sopimus; 
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21. katsoo, että jäsenvaltioille olisi sallittava sellaisen pankkialan rakenneuudistuksen 

toteuttaminen, joka perustuu investointi- ja liikepankkitoiminnan selkeään ja 

pakolliseen erottamiseen Glass-Steagall-säädöksen mallin mukaisesti, jos jäsenvaltiot 

pitävät tätä asianmukaisena tapana estää järjestelmäriskin kasautumista, vähentää 

keskinäistä riippuvuutta ja riskejä pankkisektoreilla ja lisätä kestokykyä; korostaa, että 

tämä voi olla ainoa tapa ratkaista tehokkaasti ”liian suuri kaatumaan” -ongelma ja 

ehkäistä pankkitukien tarve;  

22. pitää valitettavana, että nykyinen poliittinen pattitilanne estää löytämästä tehokasta 

ratkaisua, jolla unionin kansantaloudet saadaan pois lamasta; on huolissaan siitä, että 

nykyisen talouden pysähtyneisyyden ja poliittisen kriisin pitkittyminen johtaa 

rahaunionin kaoottiseen ja hallitsemattomaan hajoamiseen; painottaa, että olisi 

pikaisesti suunniteltava rahaliiton hajottamista järjestäytyneesti ja koordinoidusti 

samalla kun tarjotaan demokraattisia mekanismeja jäsenvaltion vapaaehtoiselle 

irrottautumiselle euroalueesta; 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 

puheenjohtajalle, komissiolle, neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan keskuspankille, 

Euroopan vakautusmekanismin toimitusjohtajalle ja jäsenvaltioiden parlamenteille. 

Or. en 

 

 


