
yhdistää siinä mukana olevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikat.  Eurosetelit ja -kolikot
otettiin käyttöön kahdessatoista jäsenvaltiossa 1. tammikuuta 2002 ja  sen jälkeen Euroopan keskuspankki
on vastannut euromaiden talous- ja rahaliiton rahapolitiikan täytäntöönpanosta. EKP:n päättävät elimet
hallinnoivat Euroopan keskuspankkijärjestelmää, jonka päätehtäviin kuuluu markkinoilla olevan rahamäärän,
valuutanvaihto-operaatioiden, jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen sekä maksujärjestelmien
hallinnointi. Euro on yli 300 miljoonan eurooppalaisen yhteinen valuutta.

EMU merkitsee kansallisten talouspolitiikkojen entistä tiivimpää koordinointia. Jäsenvaltioille ja unionille
laaditaan talouspolitiikkojen laajat suuntaviivat, jotka sisältävät keskeisimmät työkalut EU:n talouspolitiikkojen
koordinoimiseksi. Joka vuosi jäsenvaltioille annetaan suosituksia, joiden avulla yhteisen talouspolitiikan
asianmukainen harjoittaminen pyritään varmistamaan. ’Vakaus- ja kasvusopimuksen’ mukaisesti
jäsenvaltioiden tulee välttää liiallisia budjettivajeita. Mikäli jäsenvaltio ei noudata sopimusta, sille voidaan antaa
varoituksia tai langettaa taloudellisia seuraamuksia.

EU-jäsenvaltioiden välisen yhteistyön raha- ja talouspolitiikan (mukaan lukien veropolitiikka ja rakenteelliset
uudistukset) koordinoinnissa pitäisi tähdätä hintavakauteen, kestävään talouskasvuun ja täystyöllisyyteen.
Kiihtyvä taloudellinen integraatio sekä Euroopassa että koko maailmassa ja talous- ja rahaliitto - erityisesti
yhteisen valuutan käyttöönoton jälkeen - ovat lisänneet tarvetta raha- ja talouspolitiikkojen tiivimpään
koordinointiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.  

Lissabonin Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2000 hallitusten ja valtioiden päämiehet hahmottelivat
strategian ja aikataulun konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi prosessissa, jolla vahvistetaan talous-,
ympäristö-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Niin kutsuttu ’Lissabonin strategia’ pitäisi nähdä Euroopan
taloudellista ja yhteiskunnallista mallia vahvistavana strategiana. Tämä vaatii tehokasta hallintotapaa
taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöllisissä asioissa ja sitoutumista yhteisiin kestävän kehityksen ja
yhteisvastuullisuuden arvoihin.

ajaa vakaata ja koordinoitua raha- ja finanssipolitiikkaa ei ainoastaan alhaisen korkotason varmistamiseksi
vaan myös pääomien vapauttamiseksi investointeihin ja kulutuksen vauhdittamiseksi. Taloudellisten hyötyjen
lisäksi euro on osoitus halusta työskennellä yhdessä, jatkaa poliittista integraatiota ja lisätä taloudellista
vakautta kaikkialla Euroopassa. ESP-ryhmä on toiminut aktiivisesti EMU:n ja euron käyttöönoton kaikissa
vaiheissa. Jäsenemme ovat laatineet parlamentin keskeisimpiä raportteja aiheesta ja varmistaen
parlamentille selkeän roolin EKP:n rahapolitiikan seurannassa. 
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Laajojen taloudellisten kysymysten osalta eurooppalaisten keskusta-vasemmistopoliitikkojen keskuudessa on herännyt
huoli siitä, pystytäänkö Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetetut kasvu- ja työllisyystavoitteet saavuttamaan. Tästä
syystä tuemme ponnekkaasti EU:n tavoitetta kehittyâ ’maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon
perustuvaksi taloudeksi’ ja että toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä kolmella alueella:

• osaamiseen, tutkimukseen ja ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin pitää investoida enemmän, koska niiden
avulla Lissabonin strategiaa voidaan suunnata uudelleen;

• kansantalouksien pitää pyrkiä kestävään kasvuun ja työllisyyteen pitäen samalla kiinni budjettitasapainosta;
• eri politiikan lohkoja pitää koordinoida asianmukaisesti, jotta niiden pohjalta pitää määritellä konkreettisia toimia; 

Aktiivista ja kestävää taloudellista toimeliaisuutta täytyy mielestämme edistää, jotta saavutettaisiin todellisia ja
kouriintuntuvia hyötyjä sekä mahdollisuuksia tavallisille kansalaisille kaikkialla EU:ssa ja pystyttäisiin takaamaan heille
tarvittavat tiedot ja taidot. Näin voidaan edistää hyvien työpaikkojen syntyä, säilyttää sosiaaliturvan korkea taso ja saada
aikaan puhtaampi ja turvallisempi ympäristö. Olemme vakuuttuneita siitä, että toimenpidesuosituksemme johtavat
työllisyyttä kohentavaan eurooppalaiseen strategiaan.

ESP-ryhmä on poliittisten tavoitteidensa pohjalta saanut aikaan seuraavia konkreettisia
saavutuksia työskennellessään Euroopan parlamentissa:

• euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönoton tarkka seuranta ja EKP:n rahapolitiikan aktiivisuuden ja
avoimuuden varmistaminen;

• EKP:n rahapoliittisen strategian kehittäminen ei ainoastaan hintavakauden ylläpitämiseksi, vaan myös
kestävää talouskasvua ja työllisyyttä edistävien konkreettisten strategioiden luomiseksi;

• vakaus- ja kasvusopimuksen järkiperäisemmän ja joustavamman tulkintatavan edistäminen mukaan
lukien rakenteellisten uudistusten sekä julkisten ja yksityisten investointialoitteiden merkityksen
tunnustaminen;

• kansainvälisten rahoituspalvelujen säännellympään hallinnointiin tähtäävän kansainvälisen
rahapoliittisen järjestelmän kehittäminen;

• EU:n kilpailupolitiikan jatkuva harmonisoiminen, mukaan lukien Euroopan komission roolin
vahvistaminen taistelussa kilpailun vääristymiä vastaan, ja ammattiliittojen tiiviimpi mukaan ottaminen
yritysten uudelleenjärjestelyiden ja fuusioiden valvontaan;

• julkisten ja yksityisten investointien edistäminen julkisen ja yksityisen sektorin välisillä kumppanuuksilla
koulutuksen ja ammattikoulutuksen, elinikäisen oppimisen, tutkimuksen, ympäristöystävällisen
tuotannon, tietoteknologian ja korkean teknologian, televiestinnän sekä energia- ja liikenneverkkojen
aloilla;

• yhtenäismarkkinoiden toimintaa häiritsevän haitallisen verokilpailun kitkeminen ja euroopanlaajuisen
veroyhteistyön kehittäminen;

• EU:n taloudellisen koordinaatioprosessin avoimuuden parantaminen lisäämällä Euroopan parlamentin
säännöllistä ja suoraa osallistumista siihen. 

Yhteystiedot

http://www.socialistgroup.org

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen parlamenttiryhmä,
Euroopan parlamentti, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Puh.: +32 2 284 21 11 (Bryssel) tai +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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