EUROOPPA-NEUVOSTO

Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA

Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden
ohjausjärjestelmän parantamiseksi ja uusien toimenpiteiden toteuttamiseksi vastauksena
valtionvelkakriisiin. Markkinoiden jännitteet euroalueella ovat kuitenkin lisääntyneet, ja meidän on
tehostettava ponnistelujamme tämänhetkisiin haasteisiin vastaamiseksi. Olemme tänään sopineet
siirtyvämme kohti vahvempaa talousliittoa. Tämä edellyttää toimia kahdella suunnalla:
–

uusi finanssipoliittinen sopimus ja talouspolitiikan vahvempi koordinointi,

–

vakauttamisvälineidemme kehittäminen lyhyen aikavälin haasteisiin vastaamiseksi.
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Talous- ja rahaliiton rakenteen vahvistaminen

1.

Talous- ja rahaliiton sekä koko Euroopan unionin vakaus ja eheys edellyttää jo sovittujen
toimenpiteiden ripeää ja tarmokasta täytäntöönpanoa sekä uusia laadullisia toimia kohti aitoa
"finanssipoliittisen vakauden liittoa" euroalueella. Yhteisen rahan ohella vahva taloudellinen
pilari on välttämätön. Se tulee perustumaan tehokkaampaan ohjausjärjestelmään julkisen
talouden kurinalaisuuden edistämiseksi sekä sisämarkkinoiden syvempään yhdentämiseen,
vahvempaan kasvuun, parempaan kilpailukykyyn ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnämme ja vahvistamme viimeisten 18 kuukauden
saavutuksia: tehostettua vakaus- ja kasvusopimusta, EU-ohjausjakson tässä kuussa alkavaa
täytäntöönpanoa, makrotalouden epätasapainoa koskevaa uutta menettelyä ja Euro Plus
-sopimusta.

2.

Tämä ensisijainen tavoite mielessämme ja määrätietoisena aikomuksenamme voittaa yhdessä
tämänhetkiset ongelmat sovimme tänään uudesta "finanssipoliittisesta sopimuksesta" ja
talouspolitiikkojen merkittävästi vahvemmasta koordinoinnista yhteistä etua koskevilla
aloilla.

3.

Tämä edellyttää euroalueen jäsenvaltioiden välistä uutta sopimusta, joka kirjataan yhteisiin,
kunnianhimoisiin sääntöihin, joilla niiden vahva poliittinen sitoumus muutetaan uusiksi
oikeudellisiksi puitteiksi.
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Uusi finanssipoliittinen sopimus

4.

Sitoudumme laatimaan seuraavat osatekijät sisältävät uudet finanssipoliittiset säännöt:

•

Julkisen talouden rahoitusaseman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen; tätä periaatetta
katsotaan pääsääntöisesti noudatettavan silloin, jos vuosittainen rakenteellinen alijäämä on
enintään 0,5 prosenttia suhteessa nimelliseen BKT:hen.

•

Tällainen sääntö sisällytetään myös jäsenvaltioiden kansallisiin oikeusjärjestelmiin
perustuslain tasolla tai sitä vastaavalla muulla tasolla. Sääntö sisältää automaattisen
korjausmekanismin, joka otetaan käyttöön säännöstä poikettaessa. Kukin jäsenvaltio
määrittelee korjausmekanismin komission ehdottamien periaatteiden pohjalta.
Tunnustamme, että unionin tuomioistuimella on toimivalta tarkistaa, onko tämä sääntö
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

•

Jäsenvaltiot siirtyvät kohti erityisiä viitetasojaan komission ehdottaman aikataulun
mukaisesti.

•

Niiden jäsenvaltioiden, joita koskee liiallisia alijäämiä koskeva menettely, on toimitettava
komissiolle ja neuvostolle hyväksyttäväksi talouskumppanuusohjelma, jossa esitetään
yksityiskohtaisesti tarvittavat rakenneuudistukset, joilla varmistetaan liiallisen alijäämän
korjaaminen tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Komissio ja neuvosto seuraavat ohjelman
täytäntöönpanoa ja sitä, että vuosittaiset budjettisuunnitelmat ovat sopusoinnussa ohjelman
kanssa.

•

Luodaan mekanismi, jonka mukaan jäsenvaltiot antavat ennakkoon selvityksen valtionvelan
liikkeeseenlaskua koskevista suunnitelmistaan.
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5.

Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä sovellettavia sääntöjä (SEUT 126 artikla)
vahvistetaan euroalueen jäsenvaltioiden osalta. Heti, kun komissio toteaa jäsenvaltion
ylittävän 3 prosentin ylärajan, jäsenvaltiolle aiheutuu automaattisia seurauksia, ellei
määräenemmistö euroalueen jäsenvaltioista tätä vastusta. Komission ehdottamat tai
suosittelemat toimet ja seuraamukset hyväksytään, ellei määräenemmistö euroalueen
jäsenvaltioista tätä vastusta. Uusissa säännöissä on säädettävä velkakriteerin määrittelystä
velan vähentämistä varten asetettavan numeerisen vertailuarvon (1/20-sääntö) muodossa niille
jäsenvaltioille, joiden valtionvelka ylittää 60 prosentin ylärajan.

6.

Aiomme tarkastella pian komission 23. marraskuuta 2011 ehdottamia uusia sääntöjä,
jotka koskevat i) alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä liiallisen
alijäämän korjausta euroalueen jäsenvaltioissa sekä ii) talous- ja finanssipolitiikan valvonnan
vahvistamista niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on tai joille uhkaa muodostua vakavia
vaikeuksia rahoitusvakauden suhteen euroalueella. Kehotamme neuvostoa ja Euroopan
parlamenttia tarkastelemaan pian näitä asetuksia, jotta ne olisivat voimassa seuraavalla
budjettijaksolla. Tämän uuden lainsäädäntökehyksen perusteella komissio tarkastelee
erityisesti alustavien budjettisuunnitelmien mukaisen finanssipolitiikan virityksen keskeisiä
parametreja ja antaa tarvittaessa lausunnon näistä suunnitelmista. Jos komissio havaitsee
erityisen vakavan poikkeaman vakaus- ja kasvusopimuksen säännöistä, se pyytää tarkistetun
alustavan talousarviosuunnitelman.

7.

Pidemmällä aikavälillä jatkamme sen tarkastelua, miten finanssipoliittista yhdentymistä
syvennetään entisestään kuvastamaan paremmin keskinäisriippuvuuttamme. Näitä
kysymyksiä käsitellään osana raporttia, jonka Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja antaa
maaliskuussa 2012 yhteistyössä komission puheenjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan
kanssa. He raportoivat myös EU:n ja euroalueen välisistä suhteista.

Politiikkojen vahvempi koordinointi sekä ohjaus ja hallinta

8.

Sovimme tiiviimmän yhteistyön aktiivisemmasta käytöstä asioissa, joilla on keskeistä
merkitystä euroalueen moitteettomalle toiminnalle, sisämarkkinoita heikentämättä.
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9.

Olemme sitoutuneet tekemään työtä yhteisen talouspolitiikan suuntaan. Otetaan käyttöön
menettely sen varmistamiseksi, että kaikista euroalueen jäsenvaltioiden suunnittelemista
keskeisistä talouspoliittisista uudistuksista keskustellaan ja niitä koordinoidaan euroalueen
tasolla, tarkoituksena suorittaa hyvien toimintatapojen vertailevaa arviointia.

10.

Euroalueen ohjausjärjestelmää vahvistetaan euroalueen huippukokouksessa 26. lokakuuta
sovitun mukaisesti. Aivan erityisesti euroalueen huippukokouksia tullaan pitämään
säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lujittamis- ja vakautusvälineet

11.

Edellä mainittujen kaltaisiin pidemmän aikavälin uudistuksiin on yhdistettävä välittömiä
toimia, jotta markkinoiden nykyisiä jännitteitä voidaan tehokkaasti purkaa.

12.

Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vivutus toteutetaan nopeasti niiden kahden
konkreettisen vaihtoehdon avulla, jotka euroryhmä hyväksyi 29. marraskuuta. Panemme
tyytyväisinä merkille Euroopan keskuspankin valmiuden toimia ERVV:n edustajana
markkinatoimissaan.

13.

Sovimme Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevan sopimuksen nopeutetusta
voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan heti kun jäsenvaltiot, jotka edustavat 90:tä prosenttia
pääomasitoumuksista, ovat ratifioineet sopimuksen. Yhteinen tavoitteemme on, että EVM
tulee voimaan heinäkuussa 2012.
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14.

Rahoitusvarojen osalta sovimme seuraavista:

•

ERVV jatkaa vuoden 2013 puoliväliin mennessä käynnistettävien ohjelmien rahoittamista
puitesopimuksen mukaisesti; se varmistaa jatkossakin käynnissä olevien ohjelmien
rahoituksen tarvittaessa;

•

arvioimme uudelleen ERVV:n/EVM:n 500 miljardin euron (670 miljardia Yhdysvaltain
dollaria) suuruisen kokonaisenimmäismäärän riittävyyttä maaliskuussa 2012;

•

Maksetun pääoman asteittaisen kertymisen aikana olemme valmiita nopeuttamaan pääoman
maksamista, jotta maksetun pääoman ja liikkeessä olevan EVM:n velan välinen suhde
saadaan pidettyä vähintään 15 prosentissa, ja varmistamaan 500 miljardin euron yhdistetyn
tosiasiallisen lainanantokyvyn.

•

euroalueen jäsenvaltiot ja muut jäsenvaltiot harkitsevat – ja vahvistavat asian 10 päivän
kuluessa – lisävarojen antamista Kansainväliselle valuuttarahastolle 200 miljardin euron
(270 miljardia Yhdysvaltain dollaria) enimmäismäärään saakka kahdenvälisten lainojen
muodossa, jotta varmistetaan, että Kansainvälisellä valuuttarahastolla on riittävät resurssit
kriisin hoitamiseksi. Odotamme kansainväliseltä yhteisöltä samanaikaista osallistumista.

15.

Sovimme seuraavista mukautuksista Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevaan
sopimukseen sen tehostamiseksi:

•

Yksityisen sektorin osallistumisen osalta sitoudumme tiukasti Kansainvälisen
valuuttarahaston vakiintuneisiin periaatteisiin ja käytäntöihin. Tämä tuodaan yksiselitteisesti
esiin sopimuksen johdanto-osassa. Vahvistamme selkeästi sen, että 21. heinäkuuta sekä
26. ja 27. lokakuuta Kreikan velkojen osalta tehdyt päätökset ovat ainutlaatuisia ja
poikkeuksellisia; kaikkien uusien euroalueen valtion joukkovelkakirjalainojen ehtoihin
sisällytetään samanlaiset vakiomuotoiset yhteistoimintalausekkeet markkinalikviditeetin
säilyttämiseksi.

•

Sen varmistamiseksi, että EVM pystyy tekemään tarvittavat päätökset kaikissa olosuhteissa,
EVM:n äänestyssääntöjä muutetaan siten, että niihin sisällytetään hätätilamenettely.
Keskinäinen sopimus korvataan 85 prosentin määräenemmistöllä siinä tapauksessa, että
komissio ja EKP päätyvät siihen johtopäätökseen, että tarvitaan rahoitustukea koskeva
kiireellinen päätös euroalueen rahoitukselliseen ja taloudelliseen kestävyyteen kohdistuvan
uhkan vuoksi1.

1

edellyttää Suomen eduskunnan antamaa vahvistusta.
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16.

Olemme tyytyväisiä Italian toteuttamiin toimenpiteisiin; lisäksi olemme tyytyväisiä Kreikan
uuden hallituksen ja sitä kannattavien puolueiden sitoumukseen panna ohjelmansa
täysimääräisesti täytäntöön sekä Irlannin ja Portugalin merkittävään edistymiseen ohjelmiensa
täytäntöönpanossa.

*

*
*

Joitakin edellä kuvatuista toimenpiteistä voidaan päättä sekundaarilainsäädännön puitteissa.
Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet katsovat, että primaarilainsäädännössä olisi määrättävä
muista toimenpiteistä. Koska EU:n jäsenvaltiot eivät ole yksimielisiä keskenään, he päättivät
hyväksyä toimenpiteet kansainvälisellä sopimuksella, joka on määrä allekirjoittaa maaliskuussa tai
jo aikaisemmin. Tavoitteena on edelleen näiden määräysten sisällyttäminen unionin
perussopimuksiin mahdollisimman pian. Bulgarian, Tšekin, Tanskan, Unkarin, Latvian, Liettuan,
Puolan, Romanian ja Ruotsin valtion- tai hallitusten päämiehet ilmoittivat mahdollisuudesta
osallistua tähän prosessiin kuultuaan tarvittaessa kansallisia parlamenttejaan.

____________________
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