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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019
(2018/2119(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti 
sen 121 artiklan 2 kohdan, 126 ja 136 artiklan sekä liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 12,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan 
unionissa,

– ottaa huomioon pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta,

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

– 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 jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU2,

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20113,

– 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 1177/20114,

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1176/20115,

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1173/20116,

– ottaa huomioon alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 

                                               
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.
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euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/20131,

– 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 472/20132,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuotuinen 
kasvuselvitys 2019: Maailmanlaajuinen epävarmuus vaatii vahvempaa Eurooppaa” 
(COM(2018)0770) ja kertomuksen varoitusmekanismista – vuosi 2019 
(COM(2018)0758),

– ottaa huomioon Euroopan finanssipoliittisen komitean 10. lokakuuta 2018 antaman 
vuosikertomuksen,

– ottaa huomioon komission syksyllä 2018 antamat Euroopan talousennusteet,

– ottaa huomioon rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja 
asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta 17. toukokuuta 
2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/8253,

– ottaa huomioon vuoden 2018 ikääntymisraportin, jonka komissio julkaisi 
25. toukokuuta 2018,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2018 annetun komission suosituksen neuvoston 
suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta (COM(2018)0759),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön, sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan tarkistuksina antaman lausunnon (A8–0000/2018),

A. toteaa, että Euroopan taloudella on nyt edessään kuudes jatkuvan kasvun vuosi;

B. toteaa, että talouskasvu on edelleen haavoittuvainen jatkuville geopoliittisille 
jännitteille, jotka vaikuttavat maailmankauppaan, sekä pitkittyneelle epävarmuudelle, 
joka liittyy unionin tuleviin suhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa; 

C. toteaa, että vanhushuoltosuhteen ennustetaan kasvavan vuoden 2016 29,3 prosentista 
52,3 prosenttiin vuoteen 2080 mennessä, mikä tarkoittaa alle kahta työikäistä jokaista
ikääntynyttä henkilöä kohden;

D. toteaa, että kahden viime vuosikymmenen aikana euroalueen kokonaistuottavuus on 

                                               
1 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.
2 EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
3 EUVL L 129, 19.5.2017, s. 1.
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jäänyt jälkeen suurista maailmanlaajuisista kilpailijoista;

E. toteaa, että komission ennusteen mukaan kymmenen jäsenvaltion velkasuhteen 
odotetaan vuonna 2019 olevan yli 60 prosenttia;

1. toteaa, että komission vuoden 2018 ikääntymisraportti osoittaa, että eläkkeisiin, 
terveydenhoitoon ja pitkäaikaishoitoon liittyvien julkisen talouden kustannusten 
odotetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä, sillä Euroopan väestö ikääntyy edelleen 
huomattavasti;

2. kehottaa jäsenvaltioita kantamaan vastuuta tulevista sukupolvista ja varmistamaan 
sosiaaliturvajärjestelmiemme kestävyyden ja näin myös hyvinvointivaltioidemme 
tulevaisuuden;

3. kehottaa jäsenvaltioita valmistautumaan väestörakenteen kehitykseen 1) rakentamalla 
finanssipoliittisia puskureita varustautuakseen julkisen talouden kasvaviin 
kustannuksiin, 2) toteuttamalla rakenneuudistuksia näiden kustannusten vähentämiseksi 
ja 3) edistämällä tuottavuuden kasvua, joka on ratkaisevan tärkeää kestävän 
talouskasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa;

4. on tyytyväinen komission vuotuiseen kasvuselvitykseen 2019, jossa vahvistetaan 
seuraavien merkitys: 1) korkealaatuiset investoinnit; 2) uudistukset, joilla lisätään 
tuottavuuden kasvua, osallistavuutta ja instituutioiden laatua; ja 3) rahoitusjärjestelmän 
makrovakaus ja vakaa julkinen talous;

Finanssipoliittiset puskurit

5. toteaa, että ikääntyneiden kasvava osuus väestöstä johtaa terveydenhuoltoon, vanhusten 
hoitoon ja eläkkeisiin liittyvien menojen kasvuun; toteaa lisäksi, että ikääntyvässä 
yhteiskunnassa työikäisten osuus suhteessa ikääntyneisiin pienenee, mikä merkitsee 
sitä, että ikääntyneitä henkilöitä kohden on vähemmän työikäisiä veronmaksajia; 
painottaa, että tämä muodostaa julkiselle taloudelle valtavan rasitteen, joka uhkaa sen 
kestävyyttä;

6. on huolestunut siitä, että joissakin jäsenvaltioissa, joilla on budjettivaje ja paljon 
valtionvelkaa, ei ole hyödynnetty suotuisia makrotaloudellisia olosuhteita 
finanssipoliittisten puskureiden muodostamiseen, kun taas toisissa jäsenvaltioissa, joilla 
on finanssipoliittista liikkumavaraa, on vakautettu taloutta edelleen, mikä on osaltaan 
edistänyt euroalueen nykyistä noin 3,2 prosentin vaihtotaseen ylijäämää, joka on suurin 
maailmassa;

7. panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset kannustaa jäsenvaltioita, joilla on 
kosolti vaihtotaseen alijäämää tai runsaasti ulkomaanvelkaa, hillitsemään 
yksikkötyökustannusten kasvua ja parantamaan kilpailukykyään, ja jäsenvaltioita, joilla 
on kosolti vaihtotaseen ylijäämää, edistämään kysyntää lisäämällä tuottavuuden kasvua 
vastaavaa palkkojen kasvua, vahvistamaan investointeja ja edistämään siten talouden 
laajenemista;

8. pitää valitettavana, että Italia ei ole toimittanut komissiolle tarkistettua alustavaa 
talousarviosuunnitelmaa vuodelle 2019; kannattaa sitä, että komissio harkitsee velkaan 
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perustuvaa liiallista alijäämää koskevan menettelyn käynnistämistä Italiaa vastaan, 
koska maa ei ole noudattanut velkasääntöä;

9. kehottaa jäsenvaltioita muodostamaan finanssipoliittisia puskureita tulevia sukupolvia 
varten; kehottaa parantamaan vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon valvontaa 
ja keskittymään siinä velan vähentämiseen;

10. on tyytyväinen Euroopan finanssipoliittisen komitean ehdotukseen budjettisääntöjen 
radikaalista yksinkertaistamisesta unionin nykyisen finanssipoliittisen kehyksen 
heikkouksien poistamiseksi; painottaa, että voimassa oleviin vakaus- ja 
kasvusopimuksen sääntöihin sisältyvän joustavuuden pitäisi luoda hyvä tasapaino 
varovaisen finanssipolitiikan varmistamisen ja tuottavien investointien sallimisen 
välille;

Rakenneuudistukset

11. muistuttaa, että työväestön ikääntymisestä tulee tulevina vuosikymmeninä 
todennäköisesti merkittävä hidaste Euroopan tuottavuuden kasvulle; kehottaa tämän 
vuoksi jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tuottavuutta lisääviä rakenneuudistuksia;

12. painottaa, että on tärkeää tarkistaa kansallisia julkisia eläkejärjestelmiä, joita rahoitetaan 
laajalti ei-rahastoivista järjestelmistä, niiden talousarviorasitteen vähentämiseksi;

13. painottaa, että työvoimaan osallistumista on tärkeää lisätä, jotta sosiaaliturvajärjestelmät 
voivat olla kestäviä, erityisesti huoltosuhteen kasvaessa;

14. kehottaa siirtämään työhön Euroopassa kohdistuvan suuren verorasituksen muihin 
lähteisiin;

15. korostaa, että digitalisaatio, globalisaatio ja teknologian muutos muuttavat radikaalisti 
työmarkkinoitamme;

16. painottaa, että supistuvan työikäisen väestön mobilisoiminen edellyttää entistä 
mukautuvampia työntekijöitä ja joustavampia työmarkkinoita ja niiden yhdistämistä 
aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen sekä 
helposti käytettävissä oleviin sosiaaliturvajärjestelmiin, kuten Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa esitetään;

17. painottaa, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), jotka ovat merkittävä 
työllisyyden kasvattaja, eivät voi hyödyntää eurooppalaisia sisämarkkinoita 
täysimääräisesti lainsäädännöllisten ja hallinnollisten esteiden vuoksi; kehottaa 
komissiota vähentämään näitä esteitä; kehottaa komissiota lisäksi puuttumaan 
epäoikeudenmukaiseen kilpailuun ja verotukseen pk-yritysten ja monikansallisten 
yhtiöiden välillä;

18. kehottaa toteuttamaan verouudistuksia veronkannon parantamiseksi; korostaa, että 
verotusalalla on parannettava hallintokäytäntöjen yhteensovittamista;

19. palauttaa mieleen taloudellisen vakauden takaavan kestävän pankkisektorin 
merkityksen; on tyytyväinen pankkiunionin vaiheittaiseen toteutukseen ja siihen, että 
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siihen liitetään uskottava eurooppalainen talletussuojajärjestelmä sekä 
järjestämättömien lainojen tasoa laskeva paketti;

20. korostaa, että siirtyminen valtiovastuiden uuteen riskipainotukseen auttaa heikentämään 
pankkien ja valtioiden välistä kierrettä;

Investoinnit ja tuottavuuden kasvu

21. painottaa, että sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on lisättävä tuottavuutta tuottavilla investoinneilla, kuten kasvua 
edistävillä infrastruktuurihankkeilla, kipeästi kaivatun potentiaalisen talouskasvun 
piristämiseksi;

22. painottaa, että jäsenvaltioiden on erotettava toisistaan tuottavat julkiset investoinnit ja 
juoksevat kustannukset, koska vapaita budjettivaroja ei missään tapauksessa tule käyttää 
juoksevien kustannusten rahoittamiseen;

23. painottaa, että tuottavuuden kasvun lisääminen edellyttää investointeja tutkimukseen ja 
kehittämiseen, innovointiin sekä digitalisaatioon ja että on korostettava sekä fyysisen 
että inhimillisen pääoman lisäämistä;

24. painottaa, että Euroopan sisäiset ulkomaiset suorat sijoitukset johtavat tuottavuuden 
kasvuun sekä sijoittavan yrityksen että vastaanottavan alueen paikallisten yritysten 
osalta ja taloudelliseen lähentymiseen Euroopassa; 

25. korostaa, että tarvitaan kiireellisesti täysimääräistä pääomamarkkinaunionia, sillä 
rahoitusmarkkinat voisivat tarjota yksityistä riskinjakoa ja riskien vähentämisen 
mekanismeja;

Kansallinen omistajuus

26. muistuttaa, että maakohtaisten suositusten nykyinen täytäntöönpanotaso on liian 
alhainen; katsoo, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi painotettava kansallista 
omistajuutta; kehottaa kansallisia ja alueellisia parlamentteja keskustelemaan 
maaraporteista ja maakohtaisista suosituksista;

°

° °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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