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Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto antoi päätelmät Kreikan julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevista tilastoista
Eurostatin asiaa koskevan raportin pohjalta.
Se kehotti Kreikan hallitusta varmistamaan, että ongelmat ratkaistaan asianmukaisesti ja
mahdollisimman pian. Se pyysi komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla Kreikan
tilastojärjestelmä saataisiin EU:n vaatimusten mukaiseksi, ja laatimaan helmikuuhun mennessä
toimintasuunnitelman tilastoihin liittyvien, institutionaalisten ja hallinnollisten puutteiden
korjaamiseksi.
Neuvosto hyväksyi myös direktiiviehdotuksen, jonka tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden
keskinäistä avunantoa verojen perinnässä.
Tekstillä tarkistetaan olemassa olevia veronkierron torjuntaan liittyviä säännöksiä.
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Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu
kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.
Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa
http://www.consilium.europa.eu.
Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä.
Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta.
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OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:
Belgia:
Didier REYNDERS
Bulgaria:
Simeon DJANKOV
Tšekki:
Eduard JANOTA
Tomáš ZÍDEK

Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten
uudistusten ministeri
Varapääministeri ja valtiovarainministeri
Valtiovarainministeri
Valtiovarainministerin sijainen, vastuualueenaan
kansainväliset suhteet ja rahoituspolitiikka

Tanska:
Poul Skytte CHRISTOFFERSEN

Pysyvä edustaja

Saksa:
Jörg ASMUSSEN

Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Viro:
Jürgen LIGI

Valtiovarainministeri

Irlanti:
Rory MONTGOMERY

Pysyvä edustaja

Kreikka:
George PAPACONSTANTINOU

Valtiovarainministeri

Espanja:
Elena SALGADO
José Manuel CAMPA
Carlos OCAŇA

Toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri
Valtiosihteeri, talousasiat
Valtiosihteeri, rahoitus ja talousarvio

Ranska:
Christine LAGARDE

Talous-, teollisuus- ja työllisyysministeri

Italia:
Giulio TREMONTI

Talous- ja valtiovarainministeri

Kypros:
Charilaos STAVRAKIS

Valtiovarainministeri

Latvia:
Normunds POPENS

Pysyvä edustaja

Liettua:
Ingrida ŠIMONYTö

Valtiovarainministeri

Luxemburg:
Luc FRIEDEN

Valtiovarainministeri

Unkari:
Tamás KATOMA

Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä

Malta:
Tonio FENECH

Valtiovarain-, talous- ja investointiministeri

Alankomaat:
Jan Kees de JAGER

Valtiosihteeri valtiovarainministeriössä

Itävalta:
Josef PRÖLL

Varakansleri, valtiovarainministeri

Puola:
Jan VINCENT-ROSTOWSKI

Valtiovarainministeri

Portugali:
Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS
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Romania:
Sebastian VLADESCU

Valtiovarainministeri

Slovenia:
Franc KRIŽANIČ

Valtiovarainministeri

Slovakia:
Peter KAŽIMÍR

Valtiosihteeri valtionvarainministeriössä

Suomi:
Jyrki KATAINEN

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri

Ruotsi:
Anders BORG

Valtiovarainministeri

Yhdistynyt kuningaskunta:
Stephen TIMMS

Apulaisministeri (Financial Secretary),
valtiovarainministeriö

Komissio:
Joaquín ALMUNIA
László KOVÁCS
Charlie McCREEVY

Jäsen
Jäsen
Jäsen

Muut osallistujat:
Lucas PAPADEMOS
Philippe MAYSTADT
Thomas WIESER
Lorenzo CODOGNO

Euroopan keskuspankin varapääjohtaja
Euroopan investointipankin pääjohtaja
Talous- ja rahoituskomitean varapuheenjohtaja
Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja
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ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA
PUHEENJOHTAJAVALTION TYÖOHJELMA
Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion Espanjan esittämän talous- ja rahoitusasioita koskevan
työohjelman Espanjan puheenjohtajakaudelle, joka kestää vuoden 2010 tammikuun alusta kesäkuun
loppuun (asiak. 5036/10). Neuvosto keskusteli asiasta lyhyesti.
Talouskriisi, josta EU alkaa vähitellen selvitä, on ollut yksi historian syvimmistä ja laajimmista. Eri
maiden talousalan viranomaisten määrätietoisella ja koordinoidulla toiminnalla on ehkäisty sekä
rahoitusmarkkinoiden romahtaminen ja vielä pahempi lama että työttömyyden ja köyhyyden
lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset.
Vakautumisen ja elpymisen merkkejä alkaa ilmaantua, ja suurimpana haasteena tulevina
kuukausina on laatia sellainen kunnianhimoinen sekä lyhyen että pitkän aikavälin
irtautumisstrategia, jossa otetaan huomioon kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen liittyy siihen, että on
saavutettava riippumattomuus poikkeuksellisista julkiseen rahoitukseen ja talousarvioon
kohdistuvista toimenpiteistä. Rahoitustukien poistamista koskevassa suunnittelussa on otettava
huomioon jäsenvaltioiden erityisolosuhteet sekä rahoitusvakauden säilyminen. Toinen liittyy
sellaisten toimenpiteiden tukemiseen, jotka edistävät kestävää, vakaata ja tasapainoista kasvua.
Tämä varmistetaan toteuttamalla järkeviä rakenneuudistuksia, mikä tarkoittaa Lissabonin
työllisyys- ja kasvustrategian kunnianhimoista ja perusteellista tarkistamista siten, että voidaan
vaikuttaa EU:n talouden tulevaisuuteen vuonna 2020.
Puheenjohtajavaltio Espanja aikoo keskittyä näihin kahteen ulottuvuuteen sekä sisäisesti että
ulkoisesti, jotta voidaan laskea perusta kestävälle elpymiselle ja ehkäistä vastaavan kokoluokan
kriisin uusiutuminen.
Muita painopisteitä ovat:
–

EU 2020 -strategia: talouskasvuun tähtäävien pitkän aikavälin politiikkojen koordinointi

–

EU:n ulkoisen ulottuvuuden vahvistaminen G20-ryhmän ja ilmastonmuutoksen yhteydessä

–

Verotus: veropetosten torjunta

–

Tehokkaamman verotusjärjestelmän käyttöönotto.
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SÄÄSTÖJEN VEROTUS JA MUUT VEROHALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Neuvosto tarkasteli toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on parantaa verohallintoa ja kiristää
veronkierron valvontaa Euroopassa.
Se hyväksyi Euroopan parlamentin lausuntoa odotettaessa yleisnäkemyksen yhdestä toimenpiteestä,
nimittäin direktiiviehdotuksesta, jonka tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden keskinäistä
avunantoa verojen perinnässä.
Direktiivi hyväksytään jossakin neuvoston tulevassa istunnossa sen jälkeen kun Euroopan
parlamentin lausunto on saatavilla.
Paketin muut toimenpiteet ovat:
–

direktiiviehdotus, jonka tarkoituksena on laajentaa säästöjen korkojen verotuksesta annetun
direktiiviin 2003/46/EY soveltamisalaa

–

direktiiviehdotus jäsenvaltioiden yhteistyön lisäämisestä välittömien verojen alalla

–

ehdotus Liechtensteinin kanssa tehtäväksi sopimukseksi veropetosten torjuntaa koskevista
toimenpiteistä

–

päätösehdotus komission valtuuttamisesta neuvottelemaan petostentorjuntasopimusten
tekemisestä Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa sekä uuden
petostentorjuntasopimuksen tekemisestä Sveitsin kanssa.

Verojen perintään liittyvä keskinäinen avunanto
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vastata paremmin jäsenvaltioiden tarpeisiin verojen perinnän
osalta. Sillä tarkistetaan direktiivi 76/308/ETY (kodifioitu direktiivillä 2008/55/EY), jonka nojalla
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuodesta 1976 keskinäiseen avunantoon veronkierron torjumiseksi.
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Verojen perintää koskevien kansallisten säännösten soveltamisala rajoittuu jäsenvaltioiden omalle
alueelle, ja petostentekijät ovat käyttäneet tätä hyödykseen ja järjestäneet
maksukyvyttömyysmenettelyjä sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa niillä on velkoja. Tämän vuoksi
jäsenvaltiot pyytävät yhä useammin muilta jäsenvaltioilta apua verojen perimiseksi, mutta nykyiset
säännökset ovat mahdollistaneet ainoastaan pienen velkojen osan perimisen.
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on säätää aiempaa paremmasta avunantojärjestelmästä ja
helpommin sovellettavista säännöistä, esim. pankkien ja muiden rahoituslaitosten hallussa olevien
tietojen osalta. Tarkoituksena on säätää joustavammista avun pyytämisen edellytyksistä ja
spontaanista tietojenvaihdosta.
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ALIJÄÄMÄÄ JA VELKAA KOSKEVAT TILASTOT: KREIKKA – Neuvoston päätelmät
Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:
"Neuvosto TOTEAA TYYTYVÄISENÄ, että komissio on marraskuussa 2009 kokoontuneen
Ecofin-neuvoston pyynnöstä tutkinut Kreikan hallituksen julkisen talouden alijäämää ja velkaa
koskeviin tilastoihin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto KOROSTAA, että komission kertomuksessa
yksilöidyt ratkaisemattomat kysymykset on hoidettava ensisijaisina, sillä ne ovat oleellisen tärkeitä
EU:n ja EMUn talouspoliittisen valvontaprosessin kannalta.
Ottaen huomioon nämä huolenaiheet neuvosto KEHOTTAA painokkaasti Kreikan hallitusta
varmistamaan, että Kreikan kansallisten elinten ratkaisemattomat menetelmäkysymykset ja tekniset
menettelyt hoidetaan ja kertomuksessa mainitut hallintotapaa ja institutionaalisia rakenteita
koskevat parannukset toteutetaan asianmukaisesti.
Neuvosto ON TYYTYVÄINEN siihen, että Kreikan hallitus on käynnistänyt useita toimenpiteitä
kansallisen tilastointijärjestelmän uudistamiseksi ja myöntänyt tilastoviranomaiselle
riippumattoman aseman sekä parantanut yleisesti kansallisten tietojen tuottamisen ja levittämisen
institutionaalista ympäristöä. Neuvosto KEHOTTAA hallitusta käsittelemään päättäväisesti liiallista
alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tilastojen tuottamisessa esiintyviä hallinnollisten ja
operatiivisten voimavarojen puutteita ottamalla eri instituutioiden välillä käyttöön avoimia
työskentelytapoja ja takaamalla instituutioiden luotettavuus ja täydellinen vastuuvelvollisuus.
Neuvosto PYYTÄÄ komissiota jatkamaan yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ottaen
huomioon niiden aloitteet ja pyrkien tukemaan toimia tilasto-ongelmien ratkaisemiseksi ja valtion
tilastojen keruun ja käsittelyn parantamiseksi, jotta luottamus Kreikan tilastoihin saataisiin
palautettua, sekä ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla saatettaisiin Kreikan
tilastojärjestelmä kokonaisuudessaan EU:n vaatimusten mukaiseksi, ja laatimaan helmikuuhun 2010
mennessä toimintasuunnitelman tilastoinnissa esiintyvien, institutionaalisten ja hallinnollisten
puutteiden korjaamiseksi.
Neuvosto seuraa etenemistä tulevissa istunnoissaan ja palaa kysymykseen seuraavassa, helmikuussa
pidettävässä istunnossaan"
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NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET
Neuvoston istunnon yhteydessä pidettiin seuraavat kokoukset:
-

Euroryhmä

Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 18. tammikuuta 2010 pidettyyn euroryhmän
kokoukseen.
-

Ministerien aamiaiskokous

Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta.
*
*

*

Lounaalla ministerit keskustelivat EU:n uudistetusta työllisyys- ja kasvustrategiasta (EU 2020),
jonka on määrä korvata Lissabonissa maaliskuussa 2000 käynnistetty strategia.
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MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT
TALOUS JA RAHOITUSASIAT
Portugalille myönnettävä poikkeus alv-direktiivistä
Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla Portugalille annetaan lupa soveltaa yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä annetusta direktiivistä 2006/112 poikkeavaa toimenpidettä
(17442/1/09).
Portugali saa soveltaa kotimyynnin alalla erityistä verotusjärjestelyä 31. joulukuuta 2012 saakka.
Yrityksillä, joille on annettu lupa soveltaa tätä järjestelyä, on oikeus vähentää vähittäismyyjilleen
luovuttamistaan tavaroista maksettava tai vähittäismyyjien niistä maksama alv sekä velvollisuus
maksaa vähittäismyyjiensä lopullisille kuluttajille suorittamista tavaranluovutuksista johtuva alv.
KAUPPAPOLITIIKKA
Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet – Amerikan yhdysvalloista peräisin oleva etanoliamiini
– Kiinasta peräisin olevat silityslaudat
Neuvosto antoi asetukset:
–

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan
etanoliamiinin tuonnissa (17800/09); sekä

–

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta mm. Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevien silityslautojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamisesta
(17777/09).

MAATALOUS
Elintarvikkeissa olevien aflatoksiinien enimmäismäärät – Valvonnan käsittävä
sääntelymenettely
Neuvosto päätti olla vastustamatta elintarvikkeissa olevien aflatoksiinien enimmäismääriä koskevan
komission asetuksen antamista ottaen huomioon Codex Alimentariuksessa kansainvälisessä tasolla
tapahtuneen kehityksen sekä viimeaikaisiin tieteellisiin lausuntoihin sisältyvät uudet tiedot.
Valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen neuvosto voi vastustaa sitä, että komissio
antaa säädöksen, jos se ylittää komission täytäntöönpanovaltuudet, ei vastaa perussäädöksen
tavoitetta tai sisältöä tai on toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen vastainen, jos sääntelykomitea
on aiemmin antanut tukensa suunnitelluille toimenpiteille.
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