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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020
(2020/2078(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 122 artiklan 2 kohdan, jossa määrätään mahdollisuudesta helpottaa taloudellisen 
avun antamista jäsenvaltiolle silloin, jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset 
tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet kyseiselle jäsenvaltiolle 
vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, ja 136 artiklan sekä 
siihen liitetyt pöytäkirjat N:o 1 ja 2,

– ottaa huomioon sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta ja siihen sisältyvän ”poikkeuslausekkeen”, joka on sisällytetty 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 
yhteensovittamisen tehostamisesta 7. heinäkuuta 1997 annetun asetuksen 
(EY) N:o 1466/971 5 artiklan 1 kohtaan, 6 artiklan 3 kohtaan, 9 artiklan 1 kohtaan ja 
10 artiklan 3 kohtaan ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 
nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7. heinäkuuta 1997 annetun asetuksen 
(EY) N:o 1467/972 3 artiklan 5 kohtaan ja 5 artiklan 2 kohtaan ja jolla helpotetaan 
finanssipolitiikan koordinointia talouden vakavan taantuman yhteydessä,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission kertomuksen 
varoitusmekanismista (COM(2019)0651) ja 17. joulukuuta 2019 annetun komission 
suosituksen neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2019)0652),

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen euroalueen 
talouspolitiikasta3,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Talouspolitiikan 
EU-ohjausjakso 2020: rakenneuudistusten edistymisen arviointi, makrotalouden 
epätasapainojen ehkäisy ja korjaaminen ja asetuksen (EU) N:o 1176/2011 nojalla 
tehtyjen perusteellisten tarkastelujen tulokset” (COM(2020)0150),

– ottaa huomioon 10 heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevasta kokonaisvaltaisesta unionin 
toimintapolitiikasta – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys4,

1 EUVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
2 EUVL L 209, 2.8.1997, s. 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/ 
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0204.

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia5,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Talouden 
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu – Kertomus asetusten (EU) N:o 1173/2011, 
1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 ja 473/2013 soveltamisesta ja 
neuvoston direktiivin 2011/85/EU asianmukaisuudesta” (COM(2020)0055),

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Lisätoimet 
Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi: etenemissuunnitelma” 
(COM(2017)0821),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan Euroopan elvytystarpeiden kartoituksesta6,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta7,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä8,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2020 annetun komission asiakirjan kesän 
talousennusteesta9,

– ottaa huomioon 21. heinäkuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät10,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman globaalin 
digitaalitalouden oikeudenmukaisesta verotuksesta: BEPS 2.011,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi12,

– ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta13,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))14,

5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0049.
6 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa kartoitetaan Euroopan elvytystarpeita, s. 16 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0218.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0102.
12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
13 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
14 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_FI.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon koordinoiduista 
taloudellisista toimista covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi 
(COM(2020)0112),

– ottaa huomioon asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja 
(EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta 
saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille 
talouden aloille covid-19:n puhkeamisen vastatoimena 30. maaliskuuta 2020 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/460 (Koronaviruksen 
vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite)15,

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon vakaus- ja 
kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoimisesta (COM(2020)0123),

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2020/461 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta 
taloudellisen tuen myöntämiseksi vakavan kansanterveysuhan koettelemille 
jäsenvaltioille ja unioniin liittymisestä neuvotteleville maille16,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2020 annetut ulkomaisia suoria sijoituksia, pääomien 
vapaata liikkuvuutta kolmansista maista ja Euroopan strategisten varojen suojelua ennen 
asetuksen (EU) 2019/452 (ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskeva asetus) 
soveltamista koskevat komission ohjeet jäsenvaltioille (C(2020)1981),

– ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon tilapäisistä 
puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-
epidemiassa (2020/C 91 I/01) sekä niihin 4. huhtikuuta 2020 tehdyn muutoksen (2020/C 
112 I/01),

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon jäsenvaltioille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon liitteen 
muuttamisesta (2020/C 101 I/01 – C(2020)2044),

– ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2020 annetun komission päätöksen covid-19-epidemian 
vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä 
vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta (C(2020)2146),

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2020 annetun komission ehdotuksen asetukseksi 
asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian 
vuoksi tehtävien mukautusten osalta (pankkipaketin hyväksyminen) (COM(2020)0310 
– 2020/0066(COD)),

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2019 julkistetun finanssipoliittisen kehyksen arvioinnin, 
jossa pääpaino oli talouspolitiikan ohjauspaketissa (six-pack) ja budjettikuripaketissa 
(two-pack), 29. lokakuuta 2019 julkistetun Euroopan finanssipoliittisen komitean 
vuosikertomuksen, 24. maaliskuuta 2020 annetun Euroopan finanssipoliittisen komitean 

15 EUVL L 99, 31.3.2020, s. 5.
16 EUVL L 99, 31.3.2020, s. 9.
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julkilausuman covid-19-epidemiasta ja 1. heinäkuuta 2020 annetun Euroopan 
finanssipoliittisen komitean arvion euroalueelle sopivasta finanssipolitiikan virityksestä 
vuonna 2021,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon vuotuisesta 
kestävän kasvun strategiasta 2020 (COM(2019)0650),

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2020 annetun komission kevään 2020 talousennusteen 
(Institutional Paper 125),

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 
eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen 
tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena17,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Talouspolitiikan 
EU-ohjausjakso 2020: maakohtaiset suositukset” (COM(2020)0500),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan h-
hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” 
(COM(2020)0456),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”EU:n talousarvio 
Euroopan elpymissuunnitelman moottorina” (COM(2020)0442),

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon mukautetusta 
komission työohjelmasta vuodeksi 2020 (COM(2020)0440),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2020 annetun komission ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian 
jälkeisen elpymisen tukemiseksi (COM(2020)0441),

– ottaa huomioon 28. toukokuuta 2020 annetun komission muutetun ehdotuksen 
neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 
(COM(2020)0445),

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun neljän puheenjohtajan kertomuksen ”Kohti 
todellista talous- ja rahaliittoa”, 22. kesäkuuta 2015 annetun viiden puheenjohtajan 
kertomuksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely”, 1. maaliskuuta 2017 annetun 
komission valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta ja 31. toukokuuta 2017 annetun 
komission pohdinta-asiakirjan talous- ja rahaliiton syventämisestä,

– ottaa huomioon euroryhmän 4. joulukuuta 2018 EU-johtajille antaman raportin talous- 
ja rahaliiton syventämisestä,

17 EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0193/2020),

A. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia aiheuttaa ennennäkemättömän symmetrisen 
häiriön niin EU:lle kuin maailmanlaajuisestikin ja että sen kestoa ja sen terveydellisiä, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ei voida vielä ennustaa;

B. ottaa huomioon, että häiriö on symmetrinen mutta sen vaikutus vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä, mikä johtuu pandemian vakavuudesta ja jäsenvaltioiden sen 
torjumiseksi toteuttamien toimien ankaruudesta mutta myös niiden talouksien erityisistä 
haavoittuvuuksista ja lähtökohdista, kuten tiettyjen alojen haavoittuvuudesta ja niiden 
käytettävissä olevista mahdollisuuksista toteuttaa harkinnanvaraista talouspolitiikkaa;

C. katsoo, että päättäväiset, yhteensovitetut ja solidaarisuuteen perustuvat EU-tason 
vastatoimet ovat olennaisen tärkeitä kriisin kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten 
seurausten ja sisämarkkinoiden pirstoutumisen lieventämiseksi ja sen estämiseksi, että 
makrotaloudelliset erot ja alueiden ja maiden välinen rakenteellinen polarisaatio 
syvenevät entisestään; toteaa, että vahvojen keskinäisten riippuvuuksien vuoksi yhden 
maan epätäydellinen elpyminen leviäisi kaikkiin muihin maihin ja vaimentaisi 
talouskasvua kaikkialla;

D. katsoo, että useimmat vaikutukset ovat todennäköisesti väliaikaisia ja että jos kansalliset 
ja unionin politiikat, joilla tuetaan tuloja, työpaikkoja, likviditeettiä ja investointeja, 
ovat tehokkaita, taloudellinen toiminta palautuu, kun rajoituksia vähitellen kevennetään; 
toteaa kuitenkin, että voidaan odottaa pysyviä kielteisiä seurauksia, kuten jatkuvaa 
laskenutta kysyntää, markkinoiden ja tulojen epävarmuutta, investointivajetta ja 
työllisyyden laskua, mikä kaikki vähentää talouden tuotantopotentiaalia ja vaikeuttaa 
paluuta aikaisemmalle tuotannon ja kasvun kehityspolulle;

E. katsoo, että unionin on vastattava nykyiseen kriisiin tavalla, joka lisää sen kykyä 
selviytyä tulevista kriiseistä;

F. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet perussopimuksiin 
perustuviin keskeisiin arvoihin, YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 
täytäntöönpanoon, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja Pariisin 
ilmastosopimukseen;

G. toteaa, että naiset kärsivät kriisistä suhteettoman paljon ja että ehdotetussa 
elpymissuunnitelmassa ei käsitellä covid-19-kriisiin liittyviä hoitoalan haasteita eikä 
naisten kohtaamia erityisiä haasteita;

H. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi vaikuttaa erityisesti haavoittuviin ryhmiin, mikä 
lisää eriarvoisuutta, köyhyyttä, työttömyyttä ja sosiaalisia eroja sekä heikentää 
sosiaalisia ja työllisyysnormeja Euroopassa;

I. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on korostanut hoitotyön tarjonnan 
arvostamisen merkitystä paitsi terveydenhuoltoalalla myös lastenhoidon, 
vammaishoidon ja iäkkäiden henkilöiden hoidon yhteydessä; korostaa, että euroalueen 
talouspolitiikan on kohdennettava enemmän investointeja laadukkaisiin, 
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kohtuuhintaisiin ja helposti saatavilla oleviin julkisiin ja yksityisiin hoitopalveluihin;

J. toteaa, että vuonna 2019 jäsenvaltiot panivat kokonaan täytäntöön vain 5,7 prosenttia 
maakohtaisista suosituksista, kun taas suositusten täytäntöönpanossa edistyttiin ainakin 
hieman 45,9 prosentissa tapauksista, mutta 48,4:ää prosenttia suosituksista ei pantu 
täytäntöön tai niiden täytäntöönpanossa edistyttiin vain vähän;

K. toteaa, että neuvoston, komission ja euroryhmän on vastattava Euroopan parlamentille 
talouspolitiikan EU-ohjausjakson kaikissa vaiheissa demokraattisen legitimiteetin ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi;

I. Lähtötilanne

1. panee erittäin huolestuneena merkille, että komission kesän 2020 talousennusteen 
mukaan EU:n odotetaan kokevan historiansa pahimman taantuman sen talouden 
supistuessa 8,3 prosentilla vuonna 2020, mikä on huomattavasti enemmän kuin kevään 
talousennusteessa alun perin ennakoitu 7,4 prosenttia ja mikä tarkoittaa, että taantuma 
on paljon syvempi kuin finanssikriisin aikana vuonna 2009, panee merkille myös, että 
julkisen talouden kokonaisalijäämä nousee 0,6 prosentista BKT:sta vuonna 2019 
8,5 prosenttiin BKT:sta vuonna 2020 sekä euroalueella että koko EU:ssa ja että 
euroalueen yhteenlaskettu julkisen talouden velkasuhde saavuttaa uuden huippunsa ja 
nousee lähes 102,7 prosenttiin (koko EU:n 95,1 prosenttiin), mikä kääntää vuodesta 
2014 jatkuneen laskevan suuntauksen; korostaa, että euroalueella työttömyyden 
odotetaan nousevan vuoden 2019 7,5 prosentista 9,5 prosenttiin vuonna 2020 (koko 
EU:ssa 6,7 prosentista 9 prosenttiin) ja että pk-yritysten osalta kielteisten vaikutusten 
odotetaan olevan huomattavat, kun taas sisämarkkinoihin ja niiden kilpailukykyyn 
liittyy erittäin suurta epävarmuutta ja huomattavia heikkenemisriskejä;

2. on huolissaan covid-19-kriisin kielteisistä vaikutuksista maailmantalouteen, kauppaan, 
eriarvoisuuteen (mukaan lukien tuloihin liittyvä ja sukupuolten eriarvoisuus) ja 
köyhyyteen; toteaa, että maailmanlaajuisen BKT:n (lukuun ottamatta EU:ta) 
ennustetaan supistuvan noin kolme prosenttia tänä vuonna, mikä on jyrkempi taantuma 
kuin maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana vuosina 2008–2009, maailmanlaajuisten 
tuontimäärien ennustetaan laskevan yli 10 prosenttia ja euroalueen viennin ennustetaan 
laskevan noin 13 prosenttia vuonna 2020; on huolestunut köyhyyden lisääntymisestä, 
koska monilla kehittyvillä ja pienituloisilla mailla on rajalliset valmiudet hoitaa tämän 
suuruista terveyskriisiä sekä rajallinen poliittinen liikkumavara makrotaloudellisten 
vaikutusten vaimentamiseksi,

3. huomauttaa, että komission arvion mukaan EU27:n on investoitava vuosina 2020 ja 
2021 1,5 biljoonaa euroa kevään ennusteessa oletetun perustason lisäksi ja vähintään 
595 miljardia euroa vuodessa vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
toteuttamiseksi18, mukaan luettuna 20 miljardin euron vuotuiset lisäinvestointitarpeet 
tarvittavien strategisten investointien tekemiseksi EU:n riippumattomuuteen, jotta 
voidaan vahvistaa teollisuudenalojen selviytymiskykyä ja EU:n strategista 
riippumattomuutta eniten tarvittujen tavaroiden ja palvelujen osalta (lääkinnälliset 
tuotteet ja lääkkeet, strateginen digitaalinen infrastruktuuri, keskeiset mahdollistavat 

18 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa kartoitetaan Euroopan elvytystarpeita, s. 16 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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teknologiat, kriittiset raaka-aineet, puolustus ja avaruus);

4. huomauttaa, että yhteenlasketut maksuvalmiustukitoimenpiteet, joita on toteutettu 
vastauksena pandemian puhkeamiseen, ovat määrältään 22 prosenttia EU:n BKT:sta ja 
niitä täydennettiin olemassa olevilla EU:n budjettivälineillä, joiden tarjoaman tuen 
määrä on noin 4,5 prosenttia EU:n BKT:sta19; katsoo, että näitä toimenpiteitä on 
jatkettava myös vuonna 2021; toteaa lisäksi, että Next Generation EU -aloite voi tarjota 
Euroopan talouksille lisää finanssipoliittista elvytystä, joka on määrältään noin 
4-5 prosenttia BKT:sta seuraavien neljän vuoden aikana;

5. korostaa, että sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit olivat selvästi 
riittämättömiä jo ennen kriisiä ja että ennusteet osoittavat, että investoinnit tulevat 
vähenemään edelleen jyrkästi ja että niiden arvioidaan olevan 846 miljardia euroa 
vuodet 2020 ja 2021 yhteen laskettuina20;

II. Lyhyen aikavälin tarpeet

Talouden elpyminen

6. toteaa, että EU:lla on edessään ennennäkemätön haaste lieventää historiallisen 
taantuman sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia ja pyrkiä samalla ohjaamaan talous 
kestävään ja oikeudenmukaiseen siirtymään ja digitaaliseen muutokseen sekä 
kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvälle nopealle elpymisuralle; on vakuuttunut siitä, 
että tätä varten on välttämätöntä lisätä julkisia ja yksityisiä investointeja merkittävästi ja 
pysyvästi ja toteuttaa yhteiskunnallisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti kestäviä 
ja pitkällä aikavälillä elinkelpoisia uudistuksia ja että investoinnit on pidettävä aiempaa 
korkeammalla tasolla useiden vuosien ajan, samalla kun EU:ssa tarvitaan myös lisää 
ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä ja kestävää kasvua;

7. suhtautuu myönteisesti siihen, että kriisiin on reagoitu nopeasti ja vahvasti 
rahapolitiikan ja finanssipolitiikan alalla sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla käyttäen 
sellaisia keinoja kuin EKP:n pandemiaan liittyvä arvopaperien osto-ohjelma (PEPP), 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) aktivoiminen ja rahoitusmarkkinoiden 
likviditeetin ja vakauden varmistavan EIP:n yleiseurooppalaisen takuurahaston 
käynnistäminen, ja panee merkille, että komissio aktivoi yleisen poikkeuslausekkeen, 
joka mahdollistaa julkisen talouden mahdollisimman suuren joustavuuden ja 
väliaikaisten valtiontukisääntöjen hyväksymisen, mikä tekee jäsenvaltioille 
mahdolliseksi terveydenhuoltojärjestelmien ja yritysten taloudellisen tukemisen, ja 
panee merkille myös pian käyttöön otettavan eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE), jonka avulla ihmiset 
voidaan pitää työllistettyinä kriisin aikana;

8. pitää myönteisinä Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joissa ehdotetaan Euroopan 
elpymissuunnitelmaa ja 750 miljardin euron suuruista Euroopan unionin 
elpymisvälinettä21 sekä komission liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja ja uusia 
omia varoja; muistuttaa kuitenkin parlamentin kehottaneen lisäämään investointeja 

19 Kevään 2020 ennuste, sivu 3, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf 
20 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan elvytystarpeiden kartoituksesta (katso edellä).
21 https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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tätäkin paljon enemmän, jotta voidaan selviytyä covid-19-kriisistä, ja toteaa, että 
tarvitaan lisätoimenpiteitä valtavien taloudellisten ja sosiaalisten erojen syntymisen 
estämiseksi ja EU:n pitkän aikavälin sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

9. pitää olennaisen tärkeänä, että ehdotettu elpymispaketti on täysin linjassa EU:n uuden 
kestävän kasvustrategian kanssa ja perustuu vakaaseen rahoitusstrategiaan eli että se on 
yhdenmukainen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman periaatteiden, joissa kestävyys 
asetetaan unionin toiminnan ja tavoitteiden keskiöön, Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja sillä 
pyritään suojelemaan naisten oikeuksia ja saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo; vaatii, 
että varat ja resurssit suunnataan hankkeille ja edunsaajille, jotka käyttävät kyseiset 
varat vastuullisesti ja tehokkaasti kestävissä hankkeissa, joissa niiden vaikutus on 
mahdollisimman suuri ja jotka samalla parantavat eurooppalaisen ohjausjakson 
omistajuutta noudattaen perussopimuksessa vahvistettuja perusarvoja;

10. korostaa, että elpymisen on perustuttava ylöspäin tapahtuvaan sosiaaliseen ja 
taloudelliseen lähentymiseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun sekä 
työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisten oikeuksien ja työolojen 
parantamiseen ja että sen yhteydessä on tarjottava lisätukea Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmalle kiinnittäen erityistä huomiota 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen;

11. vaatii, että covid-19-kriisin yhteydessä valtiontukea, EU:n varoja tai muita julkisia 
varoja saavat yritykset säilyttävät ja turvaavat työntekijöidensä työpaikat, maksavat 
oikeudenmukaisen osuutensa veroista, sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin 
noudattamalla vastuullista liiketoimintaa koskevia kansainvälisiä normeja ja pidättyvät 
maksamasta osinkoja tai tarjoamasta osakkeiden takaisinostojärjestelmiä, joilla on 
tarkoitus palkita osakkeenomistajia ja nostaa pörssihintoja;

12. panee merkille, että vakaus- ja kasvusopimuksen yleinen poikkeuslauseke on aktivoitu 
talouden vakavan taantuman vuoksi, ja odottaa, että se pidetään aktivoituna vain niin 
kauan kuin on tarpeen, jotta voidaan tukea jäsenvaltioiden toimia pandemiakriisistä 
toipumiseksi, vakauttaa tilanne lyhyellä aikavälillä ja vahvistaa jäsenvaltioiden 
taloudellista ja sosiaalista selviytymiskykyä sekä ohjata taloutta kohti kestävää ja 
osallistavaa siirtymää, jolla edistetään kilpailukykyä sekä alueellista ja sosiaalista 
ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä;

13. jakaa Euroopan finanssipoliittisen komitean huolen, jonka mukaan ohjeistus yleisestä 
poikkeuslausekkeesta luopumisen ajoituksesta ja ehdoista olisi annettava viimeistään 
kevääseen 2021 mennessä, ja pyytää komissiota esittämään taloudelliseen 
tutkimustietoon perustuvan etenemissuunnitelman, jossa otetaan huomioon 
finanssipoliittisen komitean näkemykset;

14. on samaa mieltä Euroopan finanssipoliittisen komitean kanssa myös siitä, että 
finanssipolitiikan virityksen nopea kääntäminen ei ole suotuista elpymiselle ja että 
kysynnän käynnistämiseksi uudelleen tarvitaan suurempaa ja pidempikestoista 
finanssipoliittista tukea ja tiettyjen harkinnanvaraisten finanssipoliittisten 
toimenpiteiden, myös tiettyjen julkisten menojen, laajentamista vuonna 2021;
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15. palauttaa mieliin erityisen tarpeen edistää ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä ja kestävää 
kasvua EU:ssa ja erityisesti euroalueella;

Finanssi- ja talouspolitiikan puitteiden tarkastelu ja mukauttaminen tarvittaessa 

16. panee merkille Euroopan finanssipoliittisen komitean päätelmän22, jonka mukaan 
finanssipolitiikan puitteita on tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa mukautettava 
tarkastelun tulosten perusteella, koska ne ovat tarpeettoman monimutkaiset ja 
myötäsykliset ja koska ne eivät ole suojelleet julkisten menojen laatua eivätkä 
edistäneet kestäviä julkisia investointeja kriisiä edeltäneen seitsemän vuoden 
kasvukauden aikana, ja on vakuuttunut, että pandemian laukaisema syvä talouskriisi 
lisää tätä tarvetta entisestään;

17. katsoo, että julkisen talouden kehyksen uudelleentarkastelussa ja sen mukauttamisessa 
tarkastelun tulosten perusteella covid-19-kriisin jälkeen on löydettävä uusi tasapaino, 
jotta voidaan edistää edellä esitettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja 
digitalisaatioon liittyvien kasvua lisäävien julkisten menojen lisäämiseen sekä 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöön liittyvään häiriönsietokykyyn ja 
investointien uuden tason vakauttamiseen, mukaan luettuina investoinnit, jotka liittyvät 
yritysten, erityisesti pk-yritysten, elpymiseen sekä sisämarkkinoihin ja niiden 
kilpailukykyyn, samalla kun varmistetaan kestävä varainhoito;

18. huomauttaa, että talouden ohjausjärjestelmässä olisi myös tarkasteltava nykyisiä 
talouden realiteetteja ja sen olisi oltava johdonmukainen EU:n toimintapoliittisten 
painopisteiden kanssa ja samalla sillä olisi parannettava sellaisten yksinkertaistettujen, 
selkeiden ja tarkoituksenmukaisten finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, joita on 
tarkasteltu uudelleen ja tarkastelun tulosten perusteella mukautettu;

19. kannattaa suhdanteita tasaavan finanssipolitiikan noudattamista EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa sekä julkistalouden velkasuhteen pienentämistä ja kansallisten 
talousarvioiden tasapainottamista tai niiden vahvistamista lievästi ylijäämäisinä EU:n 
talouden kasvaessa noususuhdanteessa, jotta tuleviin haasteisiin voidaan vastata 
tehokkaasti ja euroalueen vakaus voidaan varmistaa; kehottaa kuitenkin komissiota ja 
neuvostoa olemaan toistamatta aiemmin tehtyjä virheitä talouskriisin yhteydessä;

20. pitää huolestuttavina covid-19-kriisin merkittäviä vaikkakin epätasaisesti jakautuvia 
kielteisiä vaikutuksia julkisen talouden alijäämään ja yksityisen velan määrään 
kaikkialla euroalueella erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joiden julkisen velan taso oli 
korkea jo ennen pandemian leviämistä, ja katsoo, että ne vaikeuttavat entisestään niiden 
jäsenvaltioiden tilannetta, joihin pandemia on vaikuttanut erityisen paljon ja/tai joiden 
julkisen velan taso on jo ennestään korkea; kehottaa etsimään ratkaisun, jolla taataan 
julkisen velan kestävyys; katsoo tätä taustaa vasten, että päätös valtuuttaa komissio 
laskemaan liikkeelle joukkovelkakirjoja on tärkeä askel nykyisessä kriisissä;

21. pitää keskeisen tärkeänä, että EU:n finanssi- ja talouspolitiikan puitteiden tarkistaminen 
maakohtaisten suositusten antamiseksi tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja jäsenvaltioiden 
erilaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. kehottaa laatimaan sääntöjä, joilla varmistetaan, että 

22 Euroopan finanssipoliittisen komitean vuosikertomus 2019, s. 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf
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finanssipolitiikkaan sisältyy mahdollisuus ryhtyä harkinnanvaraisiin toimiin häiriöihin 
reagoimiseksi lyhyellä aikavälillä sekä alentaa julkisen talouden velkasuhteita 
finanssipoliittisten sääntöjen mukaisesti realistisessa ja kohtuullisessa ajassa, samalla 
kun mahdollistetaan julkisten investointien riittävä taso, kestävä veropolitiikka ja vakaat 
valtion tulot sekä julkisen infrastruktuurin nykyaikaistaminen ja parantaminen pitkällä 
aikavälillä;

22. korostaa, että eurooppalaisilla, kansallisilla ja valtiotasoa alemmilla julkisilla 
investoinneilla, joissa noudatetaan julkisen talouden kestävyyttä ja tervettä julkista 
taloutta koskevia sääntöjä, edesautetaan merkittävästi EU:n vahvistamista sen pyrkiessä 
1) elpymään covid-19-kriisin jälkeen, 2) edistämään siirtymistä puhtaampaan, 
sosiaalisesti osallistavaan, kestävään ja digitaaliseen yhteiskuntaan sekä edistämään 
kasvua ja vahvistamaan sisämarkkinoita ja yhteenkuuluvuutta EU:ssa, ja 3) lisäämään 
EU:n kilpailukykyä ja strategista itsenäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
luomaan sääntelykehyksen, joka sisältää investointisäännöt, jotka ovat ennakoitavissa ja 
joilla tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden 
mukaisesti, ja jolla samalla varmistetaan jäsenvaltioiden kyky vastata tuleviin kriiseihin;

Kestävä ja demokraattinen talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso

23. suhtautuu myönteisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja pitää sitä tärkeänä 
osana uutta kestävän kasvun strategiaa, jossa yhdistyy neljä ulottuvuutta, eli ympäristö, 
tuottavuus, vakaus ja oikeudenmukaisuus, ja jossa Euroopan sosiaalisen 
markkinatalouden ytimeen asetetaan kilpailukykyinen kestävyys, jonka mahdollistavat 
digitaaliset ja vihreät teknologiat, innovatiivinen teollinen perusta ja strateginen 
riippumattomuus ja jolla pyritään tekemään Euroopasta muutoksen edelläkävijä;

24. on tyytyväinen, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kevätpaketissa 
keskitytään välittömän muutoksen aikaansaamiseen talouspolitiikassa, jotta voidaan 
torjua ja lieventää covid-19-pandemian terveys- ja sosioekonomisia vaikutuksia ja 
käynnistää taloudellinen toiminta uudelleen; panee merkille, että kevätpaketin 
maakohtaisissa suosituksissa keskityttiin pandemian aiheuttamiin kiireellisimpiin 
haasteisiin ja kestävän kasvun käynnistämiseen uudelleen ja että suositukset on 
järjestetty kahden tavoitteen ympärille: lyhyellä aikavälillä koronaviruspandemian 
vakavien kielteisten sosioekonomisten seurausten lieventäminen; lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä kestävän ja osallistavan, vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta edistävän kasvun saavuttaminen;

25. kannattaa komission ilmoitusta eurooppalaisen ohjausjakson tarkastelemisesta 
uudelleen ja sen mukauttamisesta tarvittaessa elpymistoimien yhteensovittamisen 
välineeksi; toteaa, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi varmistettava budjetti- ja 
talouspolitiikan koordinointiin perustuvan EU:n talouden ohjausjärjestelmän toimivuus 
ja otettava tarvittaessa huomioon sosiaali- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet; on 
vakuuttunut, että tähän on sisällyttävä valtiontukitoimenpiteiden ja veropolitiikkojen 
yhteensovittamisen sekä työsuhteiden sääntelyä koskevien vero- ja sosiaalipolitiikka-
alan toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden vahvistaminen, jotta voidaan välttää 
jäsenvaltioiden välinen epäreilu kilpailu;

26. kehottaa komissiota kehittämään uuden ilmastoindikaattorin, joka toimisi 
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eurooppalaisen ohjausjakson rinnalla sitä kuitenkaan vesittämättä ja jonka avulla 
arvioitaisiin eroja jäsenvaltioiden talousarvioiden rakenteiden ja Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteisiin mukautettujen kansallisten talousarvioiden kehityksen 
välillä; korostaa, että tämän mittarin on annettava jäsenvaltioille tietoja niiden 
lämpötilan kehityskulusta Pariisin sopimuksen puitteissa;

27. panee merkille aseman, jonka komissio on osoittanut talouspolitiikan eurooppalaiselle 
ohjausjaksolle elpymissuunnitelmassa ja sen merkityksen politiikan koordinoinnille 
EU:n tasolla, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden tasolla hyväksyttyjen poliittisten 
toimenpiteiden koko ja ennennäkemätön luonne; toteaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden 
investointi- ja uudistusohjelmien mukauttamisen tehokkuus ja onnistuminen riippuu 
ohjausjakson uudelleentarkastelusta ja sen mahdollisesta mukauttamisesta ja että se, että 
jäsenvaltiot ottavat entistä enemmän vastuuta maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanosta, riippuu edellä mainitusta uudelleentarkastelusta ja sen perusteella 
mahdollisesti suoritettavasta vakaus- ja kasvusopimuksen mukauttamisesta; kehottaakin 
komissiota viestimään ennakoivammin ja paremmin jäsenvaltioiden kanssa, tarjoamaan 
räätälöityjä ratkaisuja ennen kuin se hyväksyy maakohtaiset suositukset tavanomaiseen 
tapaan sekä tiivistämään toimielinten välistä keskustelua;

28. panee merkille, että elpymis- ja palautumistukivälineen kytkeminen ohjausjaksoon ja 
investointien ja uudistusten täytäntöönpanon edistymisen seuranta voisivat lisätä 
jäsenvaltioiden sitoutuneisuutta; katsoo kuitenkin, että näiden kahden välinen yhteys 
olisi suunniteltava siten, että sillä edistetään elpymistä, parannetaan jäsenvaltioiden 
sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää häiriönsietokykyä ja edistetään EU:n 
lisäarvoa;

29. on vakuuttunut siitä, että häiriöitä sietävän talouden rakentaminen edellyttää 
eurooppalaisen hallintotavan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista siten, että sillä 
pyritään tarjoamaan riittävä suoja kaikille ihmisille sulkematta pois mahdollisuutta 
asettaa tarvittaessa EU:n vähimmäisvaatimuksia elin- ja työolojen ylöspäin tapahtuvan 
lähentämisen vauhdittamiseksi;

30. korostaa sen tärkeyttä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit käyvät 
täysipainoista keskustelua ja osallistuvat asianmukaisesti päätöksentekoon; toistaa 
kehotuksensa vahvistaa Euroopan parlamentin demokraattista roolia talouden 
ohjausjärjestelmässä, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan parlamentin 
hyväksymät päätöslauselmat asianmukaisesti huomioon; kehottaa komissiota pitämään 
molemmat lainsäätäjät – parlamentin ja neuvoston – yhtä hyvin ajan tasalla kaikista 
EU:n talouden ohjausjärjestelmän puitteiden soveltamiseen liittyvistä osa-alueista, 
mukaan lukien valmisteluvaiheet ja mahdolliset uudistamista tai tehostamista koskevat 
ehdotukset;

31. korostaa talous- ja raha-asioiden valiokunnan tärkeää tehtävää ryhtyä toimiin 
vastuuvelvollisuuden parantamiseksi Euroopan parlamenttiin nähden, sillä 
talouspolitiikan EU-ohjausjakson soveltamisesta tähän mennessä saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että vastuuvelvollisuutta koskevaa nykyistä järjestelyä voitaisiin 
parantaa ohjausjakson legitiimiyden ja tehokkuuden lisäämiseksi;

32. kehottaa koordinoimaan määrätietoisesti toimia työmarkkinaosapuolten ja muiden 
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asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa sekä kansallisella että unionin tasolla, jotta 
voidaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan demokraattista vastuuvelvollisuutta, 
avoimuutta ja valvontaroolia;

33. korostaa, että julkiset tulot ovat olennaisen tärkeitä pandemian jälkeisen elpymisen, 
EU:n kestävän kilpailukyvyn palauttamisen ja oikeudenmukaisen kestävään talouteen 
siirtymisen rahoittamiseksi; palauttaa mieliin, että veropetokset ja veronkierto 
aiheuttavat vuosittain EU:n tasolla 160–190 miljardin euron suuruiset tappiot 
valtionkassojen menetettyjen tulojen muodossa; palauttaa siksi mieliin, että on tärkeää 
torjua veropetoksia, veronkiertoa, verojen välttelyä ja rahanpesua sekä kansallisella että 
EU:n tasolla; palauttaa tässä yhteydessä mieliin komission tiedonannossaan ”Kohti 
tehokkaampaa ja demokraattisempaa päätöksentekoa EU:n veropolitiikan alalla” 
esittämän kannanoton23 ja suhtautuu myönteisesti komission toimintasuunnitelmaan, 
joka koskee kattavaa unionin politiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäisemiseksi, kehottaa laatimaan kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuksen, joka 
sisältää Euroopan tason valvonnan, toimivallan ja resurssit, kuten esitetään parlamentin 
1. heinäkuuta 2020 antamassa päätöslauselmassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa koskevasta kokonaisvaltaisesta unionin toimintapolitiikasta – komission 
toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys24;

34. kehottaa komissiota tarkastelemaan kansainvälisten instituutioiden ehdottamia uusia 
toimintapolitiikkoja, joilla tuetaan ja edistetään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
sosioekonomisia vaikutuksia lieventävän ja kestävää kasvua edistävän 
oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta sekä pyritään lieventämään pandemiasta 
elpymisen valtavia kustannuksia ja palauttamaan jäsenvaltioiden julkisen talouden 
tasapaino; kehottaa EU:n johtajia ja komissiota tekemään rohkeita päätöksiä, joilla 
perustetaan kiireellisesti uusien omien varojen paketti, johon sisällytetään tulot, jotka 
ovat peräisin EU:n politiikoista, joilla edistetään niin ympäristönsuojelun 
täytäntöönpanoa kuin oikeudenmukaisten, kestävien ja kilpailukykyisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä, ja joilla mahdollistetaan Euroopan unionin 
elpymisvälineestä otettujen lainojen takaisinmaksu jo seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; muistuttaa, että nämä omat varat on otettava käyttöön 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuonna 2021 ja että niiden on oltava pysyviä; 
korostaa tässä yhteydessä 16. syyskuuta 2020 annetussa lainsäädäntöpäätöslauselmassa 
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä25 
esitettyä parlamentin kantaa, jonka mukaisesti olisi otettava käyttöön uusia omien 
varojen luokkia;

III. Keskipitkän aikavälin tarpeet

Talous- ja rahaliiton syventäminen

35. korostaa, että euron aseman vahvistaminen edellyttää oikeanlaisia rakenteellisia 
edellytyksiä, kuten Euroopan rahaliiton syventämistä sekä niin pankkiunionin kuin 
pääomamarkkinaunioninkin valmiiksi saattamista;

23 COM(2019)0008.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0204.
25 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.
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36. toteaa, että euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen 
(BICC) yhteyteen ehdotettiin perustettavan euroalueelle omistettu talousarvioväline, 
jolla rahoitettaisiin rakennemuutospaketteja ja julkisia investointeja euroalueen 
talouksien kasvumahdollisuuksien vahvistamiseksi sekä yhteisvaluutan 
palautumiskyvyn lujittamiseksi talouden häiriöiden varalta; panee merkille, että 
euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu BICC-välineeseen, varten oli 
tarkoitus lisäksi perustaa BICC-välineen rinnalle toinen mahdollinen väline, lähentymis- 
ja uudistusväline (CRI), jolla oli määrä tukea euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden 
lähentymistä euroalueeseen tarjoamalla rahoitustukea rakenneuudistuksille; toteaa, että 
komissio antoi uuden, elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen ja veti takaisin edellä mainitut lainsäädäntöehdotukset; kehottaa 
kuitenkin komissiota tulevaisuudessa harkitsemaan ehdotusten laatimista, jotta 
euroalueella ja sen ulkopuolisella alueella voitaisiin käyttää taloussykliä tehokkaasti 
hallitsevia välineitä;

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Komission kattavalla ”Euroopan elpymissuunnitelmalla” kohennetaan EU:n poliittista ja 
taloudellista merkitystä huomattavasti. Suunnitelman mukaan eurooppalaisella ohjausjaksolla 
on tärkeä ja koordinoiva tehtävä kriisiin reagoimiseksi välittömästi talouspolitiikan keinoin, 
tien viitoittamiseksi kohti kestävää ja oikeudenmukaista vihreä siirtymää ja digitaalista 
muutosta sekä EU:n sisäisen lähentymisen edistämiseksi. Toteutettujen toimenpiteiden 
onnistuminen riippuu kuitenkin EU:n talous- ja finanssipolitiikan ohjauksen kattavasta 
uudistamisesta, joka on perusteltua seuraavassa esitetyistä syistä.

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen meneillään olevaa tarkistamista tukevat useat syyt. 
Julkisten investointien taso on selvästi riittämätön, kun otetaan huomioon digitalisaatioon ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät haasteet. Monet jäsenvaltiot pitävät vakauspolitiikkaan 
liittyviä koordinointivaatimuksia yhä suurempana rasitteena. Jäsenvaltiot pitivät 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa esitettyjä talouspoliittisia suosituksia vain osittain sitovina, ja 
siksi ne pantiinkin täytäntöön valikoivasti. Puitteista puuttuu lisäksi kansallisiin 
parlamentteihin ja Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien demokraattisen osallistumisen 
muodostama pakollinen osatekijä. Tästä syystä eurooppalaisen ohjausjakson avulla toteutettu 
politiikan koordinointi ei vastaa odotuksia, kun on kyse finanssipoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisesta eikä myöskään kun on kyse laajemmasta tavoitteesta ehkäistä ja vähentää 
talouksien epätasapainoa.

Covid-19-pandemia on johtanut historiallisesti ennennäkemättömään talouskriisiin, mikä 
voimistaa entisestään uudistamisen tarvetta. Huolimatta siitä, että häiriö on symmetrinen, sen 
vaikutus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, mikä johtuu pandemian 
vakavuudesta ja jäsenvaltioiden sen torjumiseksi toteuttamien toimien ankaruudesta mutta 
myös niiden talouksien erityisistä haavoittuvuuksista ja lähtökohdista sekä niiden 
käytettävissä olevista mahdollisuuksista toteuttaa harkinnanvaraista talouspolitiikkaa. Tämä 
jyrkentää makrotalouden epätasapainoa entisestään. Velan määrä suhteessa BKT:hen kasvaa 
merkittävästi kaikissa jäsenvaltioissa, ja joissakin se saa jo huolestuttavia ulottuvuuksia. 
Kriisin jälkeenkin monilla mailla on oleva suuria vaikeuksia saada velkasuhde painettua 
vaadittuun 60 prosentin tasoon. On epätodennäköistä, että lähitulevaisuudessa julkisia 
investointeja lisätään merkittävästi, vaikka se olisi välttämätöntä, kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon liittyvät haasteet. Nykyisessä talous- ja 
finanssipoliittisessa tilanteessa vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisten säännösten 
palauttaminen voimaan yleisen poikkeuslausekkeen poistamisen jälkeen merkitsisikin 
muuttuneiden olosuhteiden ja tulevien tarpeiden jättämistä huomiotta.

Näin ollen tässä eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa mietinnössä ehdotetaan, että 
Euroopan talous- ja finanssipolitiikan keskeisiin haasteisiin – erityisesti kestävän ja 
oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan täytäntöönpano ja digitalisaatio – vastaaminen on 
liitettävä tiukasti nykyiseen kriisintorjuntapolitiikkaan. Samalla on luotava perusta finanssi- ja 
talouspolitiikan puitteiden tarkistamiselle kriisin jälkeen. Olennaisen tärkeä kysymys on se, 
miten vakauteen tähtäävä unionin talous- ja finanssipolitiikka voidaan sovittaa yhteen kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa edellytetyn julkisten investointien riittävän lisäämisen kanssa. Tämän 
lisäksi on ryhdyttävä lisätoimiin prosessin muuttamiseksi aiempaa demokraattisemmaksi sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen epätasapainon vähentämiseksi.
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