Talous- ja rahaunionin uudistaminen
19 EU-jäsenmaata on liittynyt euroon sitten euron käyttöönottamisen vuonna 2002. Euroalueen
ulkopuolella ovat Ruotsi, Tanska, Tšekki, Bulgaria, Romania, Puola, Unkari, Kroatia, ja Iso-Britannia,
joka jättää EU:n keväällä 2019. Kaikki (pl. Tanska, jolla on poikkeuslupa) ovat sitoutuneet liittymään
euroon pitkällä aikavälillä. Iso-Britannian lähdettyä euromaiden painoarvo kasvaa 85% EU:n
bruttokansantuotteesta.

Euroopan talous- ja rahaunionin eli EMU:n uudistamisesta on viime vuosina käyty kiihtyvää
keskustelua, joka linkittyy laajempaan keskusteluun EU:n tulevaisuudesta ja tulevan yhdentymisen
muodosta ja suunnasta.
EMU:n kehittäminen on osa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin esittämää Johtajien
agendaa, joka kulminoituu toukokuussa 2019 huippukokoukseen Romanian Sibiussa.
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EU:n ja EMU:n uudistaminen


Tavoitteena globaali hallinta ja globalisaatioon valmistautuminen

Demokraattisen vastuuvelvollisuuden vahvistaminen



Komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle yhteinen puheenjohtaja
Poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitus läpinäkyvämmäksi

Talous- ja rahaunionin syventäminen









Euroopan vakausmekanismista asteittain Euroopan valuuttarahasto, joka toimisi
pysäytysmekanismina ja viimeisenä lainaajana pankkiunionissa
EU:lle yhteinen talous- ja finanssiministeri, joka olisi samalla komission varapuheenjohtaja
ja euroryhmän puheenjohtaja, selkeyttäisi talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiota ja
vastuuta
Erityinen euroalueen budjettikapasiteetti
Yhteinen makrotalouden vakautusjärjestely, makrotalouden häiriöiden lieventämiseksi
Vakausmekanismi ja finanssipoliittinen sopimus (fiscal compact) unionin oikeudelliseen
viitekehykseen
Kansalliset rakenneuudistukset tukemaan eurooppalaista ohjausjaksoa
Lähentymismekanismi jäsenvaltioille, jotka pyrkivät liittymään euroon
Pankkiunionin viimeistely
o EU-tasoinen pankkien valvonta- ja kriisienratkaisumekanismi
o Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä

Sosiaalisen pilarin vahvistaminen



EMU:n sosiaalisen pilarin vahvistaminen Göteborgin huippukokouksen mukaan, ml.
sosiaalisten oikeuksien polkemiseen puuttuminen, lähetettyjen työntekijöiden oikeudet ja
yhteinen työviranomainen
Koulutuspolitiittinen yhteistyö, ml. taitojen kohtaanto

Muut asiat
 Veroyhteistyö ja veropetoksiin puuttuminen, ml. maakohtainen tilinpäätösraportointi,
yhteinen yhteisöveropohja
 Kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa, ml. Japani, Meksiko, Mercosur, Australia,
Uusi-Seelanti
 Yhteiset puitteet EU:hun tehtävien ulkomaisten sijoitusten seuraamiseksi
 Uusi teollisuuspoliittinen strategia
 Turvallisuusyhteistyön tiivistäminen, yhteisen puolustusunionin kehittäminen, yhteinen
tiedusteluyksikkö, yhteinen kyberturvallisuusvirasto, puolustusteknologia ja hankinnat
 Yhteinen maahanmuutto ja pakolaispolitiikka
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EMU:n uudistamispaketti






Euroopan investointien vakautustoiminto
Osa laajempaa talous- ja rahaliiton syventämistä koskevaa agendaa. Se on tarkoitettu
euroalueen jäsenvaltioille ja ERM II:een osallistuville jäsenvaltioille 30 miljardin euron
kokonaisbudjetilla. Se pyrkii vakauttamaan julkisten investointien tasoja niissä tilanteissa,
joissa on merkittäviä epäsymmetrisiä eroja jäsenvaltioiden tai niiden välillä.
Uudistusten tukiohjelma
Ehdotus on osa laajempaa talous- ja rahaliiton syventämistä. Rakenteellisten uudistusten
kautta pyritään järjestämään uudelleen työn, tuotteiden ja palvelujen markkinat ja
rahoitusmarkkinat. Ohjelma on tarkoitettu kaikille EU:n jäsenvaltioille, ja sen
kokonaisbudjetti on 25 miljardia euroa. Tavoitteena on Euroopan puolivuotiskaudella
määriteltyjen ensisijaisten uudistusten tukeminen, joka koostuu uudistusten
toteuttamisvälineistä, teknisestä tuesta ja jäsenvaltioiden lähentymisjärjestelmästä ennen
euroalueeseen liittymistä.
Komission esitykset Euroopan valuuttarahaston perustamisesta, euroalueen yhteisestä
budjetista ja finanssiministeristä eivät toistaiseksi ole edenneet neuvostossa. Euroalueen
finanssiministerit ovat kuitenkin sopineet pysäytysmekanismin (common backstop)
kehittämisestä osaksi yhteistä kriisinratkaisurahastoa ja vakausmekanismia. Askeleita
kunnianhimoisempien ja tärkeiden uudistusten eteen pitää kuitenkin jatkaa pankkiunionin
viimeistelemiseksi ja Euroopan talouksien mahdollisten kriisien hallitsemiseksi.
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