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Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto käsitteli pääasiassa Kreikan julkisen talouden alijäämä- ja velkatilannetta ja hyväksyi:
–

lausunnon Kreikan vakausohjelman tarkistuksesta, jossa esitetään suunnitelmia Kreikan
julkisen talouden alijäämän supistamiseksi alle 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta (BKT)
vuoteen 2012 mennessä;

–

päätöksen, jossa Kreikkaa vaaditaan korjaamaan liiallinen alijäämänsä vuoteen 2012
mennessä ja jossa esitetään julkisen talouden vakauttamistoimenpiteitä tietyn aikataulun
mukaisesti, mukaan lukien määräajat toteutetuista toimista raportoimiseksi;

–

suosituksen Kreikalle unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa ristiriitaisen
politiikan saattamiseksi suuntaviivojen mukaiseksi.

Liiallista alijäämää koskevan menettelyn nojalla neuvosto antoi myös Liettualle, Maltalle ja
Romanialle uusia suosituksia, joilla alijäämän korjaamiseksi vahvistettuja määräaikoja jatketaan
yhdellä vuodella ottaen huomioon, että näiden kolmen maan julkinen talous on heikentynyt
odotettua enemmän.
Neuvosto antoi suosituksen Vítor Constâncion nimittämiseksi Euroopan keskuspankin
varapääjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässään Lucas Papademosta, jonka toimikausi päättyy
31. toukokuuta.
Neuvosto hyväksyi direktiivin, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle savukkeiden ja muiden
tupakkatuotteiden valmisteverojen rakennetta ja verokantoja koskevia EU:n sääntöjä.
Neuvosto antoi myös päätelmät EU:n sisämarkkinoista ja palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Se
kehotti panemaan direktiivin täytäntöön kokonaisuudessaan ja tuloksekkaasti ja pyysi niitä
jäsenvaltioita, jotka eivät olleet vielä panneet sitä täytäntöön, tekemään kaikkensa, jotta tämä
toteutuu mahdollisimman pian.
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OSALLISTUJAT

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

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

Tanska:
Claus HJORT FREDERIKSEN

Valtiovarainministeri

Saksa:
Jörg ASMUSSEN

Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Viro:
Jürgen LIGI

Valtiovarainministeri

Irlanti:
Brian LENIHAM

Valtiovarainministeri

Kreikka:
George PAPACONSTANTINOU

Valtiovarainministeri

Espanja:
Elena SALGADO
José Manuel CAMPA

Toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri
Valtiosihteeri, talousasiat

Ranska:
Christine LAGARDE

Talous-, teollisuus- ja työllisyysministeri

Italia:
Giulio TREMONTI

Talous- ja valtiovarainministeri

Kypros:
Charilaos STAVRAKIS

Valtiovarainministeri

Latvia:
Einars REPŠE

Valtiovarainministeri

Liettua:
Ingrida ŠIMONYTĖ

Valtiovarainministeri

Luxemburg:
Luc FRIEDEN

Valtiovarainministeri

Unkari:
Péter OSZKÓ

Valtiovarainministeri

Malta:
Tonio FENECH

Valtiovarain-, talous- ja investointiministeri

Alankomaat:
Wouter Jacob BOS

Valtiovarainministeri, varapääministeri

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:
Alistar DARLING

Valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer)

Komissio:
Olli REHN
Michel BARNIER
Algirdas ŠEMETA

Jäsen
Jäsen
Jäsen

Muut osallistujat:
Jean-Claude TRICHET
Philippe MAYSTADT
Thomas WIESER
Lorenzo CODOGNO

Euroopan keskuspankin pääjohtaja
Euroopan investointipankin pääjohtaja
Talous- ja rahoituskomitean varapuheenjohtaja
Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja
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ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA
VAKAUS- JA KASVUSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kreikka: vakausohjelma, liiallisia alijäämiä koskeva menettely ja suositus
Neuvosto hyväksyi
–

lausunnon Kreikan vakausohjelman tuoreimmasta tarkistuksesta, jossa esitetään
suunnitelmia Kreikan julkisen talouden alijäämän supistamiseksi alle 3 prosenttiin
bruttokansantuotteesta (BKT) vuoteen 2012 mennessä;

–

päätöksen, jossa Kreikkaa vaaditaan korjaamaan liiallinen alijäämänsä vuoteen 2012
mennessä ja jossa esitetään julkisen talouden vakauttamistoimenpiteitä tietyn aikataulun
mukaisesti, mukaan lukien määräajat toteutetuista toimista raportoimiseksi;

–

suosituksen Kreikalle unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa ristiriitaisen
politiikan saattamiseksi suuntaviivojen mukaiseksi sekä talous- ja rahaliiton asianmukaisen
toiminnan vaarantumisen riskin poistamiseksi (asiak. 6145/10) ja päätöksen tämän
suosituksen julkistamisesta.

Kreikan osalta meneillään oleva liiallisen alijäämän menettely käynnistettiin huhtikuussa 2009,
jolloin neuvosto myös antoi suosituksen korjaaviksi toimiksi. Neuvosto totesi joulukuussa 2009
tekemässään päätöksessä, että Kreikka ei ollut noudattanut sen suositusta.
Komission syksyllä 2009 antamien talousennusteiden ja Kreikan tarkistetun vakausohjelman
mukaan Kreikan julkisen talouden alijäämä vuonna 2009 on 12,7 prosenttia suhteessa BKT:hen,
mikä on selvästi yli EU-sopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon. Sen julkisen velan vuoden
2009 lopussa arvioidaan olleen 113 prosenttia ylijäämäinen suhteessa BKT:hen, mikä on selvästi yli
velalle asetetun 60 prosentin viitearvon.
Kreikan julkista taloutta koskevissa tilastoissa on lisäksi ollut jatkuvasti puutteita, minkä johdosta
neuvosto on toistuvasti, myös huhtikuussa 2009 antamassaan suosituksessa, kehottanut Kreikan
viranomaisia parantamaan tilastotietojen keruuta ja käsittelyä. Kreikka ilmoitti lokakuussa 2009,
että aiempien vuosien julkisen talouden alijäämää ja julkista velkaa koskevia tietoja oli muutettu
huomattavasti. Eurostat ei ole vahvistanut muutettuja tietoja.
Kreikan tarkistetun vakausohjelman mukaan alijäämä saadaan alle 3 prosentin viitearvon vuoteen
2012 mennessä. Vakausohjelmassa julkisen talouden alijäämän tavoitteeksi vuonna 2010 asetetaan
8,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä on 4 prosenttia vähemmän arvioidusta 12,7 prosentin
alijäämästä vuonna 2009.
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Neuvosto hyväksyy tämän aikataulun EU-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti
hyväksymässään päätöksessä. Se kehottaa Kreikkaa varmistamaan julkisen talouden sopeuttamisen
vähintään 4 prosentilla suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ja supistamaan alijäämän takaisin alle
3 prosenttiin viimeistään vuonna 2012.
Neuvosto vahvistaa numeeriset rajat Kreikan julkisen talouden alijäämälle ja sen konsolidoidun
bruttovelan vuotuisille muutoksille vuosina 2010, 2011 ja 2012. Se kehottaa Kreikkaa toteuttamaan
seuraavat julkisen talouden vakauttamistoimenpiteet, vakausohjelmassa esitetyt mukaan lukien:
–

kiireelliset toimenpiteet 15. toukokuuta 2010 mennessä;

–

tukitoimenpiteet, joilla turvataan julkisen talouden vuoden 2010 tavoitteet;

–

muut toimenpiteet vuoden 2010 loppuun mennessä; ja

–

muut toimenpiteet vuoteen 2012 mennessä.

Neuvosto pyytää Kreikkaa myös esittämään 16. maaliskuuta 2010 mennessä raportin toimenpiteistä,
joilla julkisen talouden vuoden 2010 tavoite on tarkoitus saavuttaa, ja toisen raportin 15. toukokuuta
mennessä toimintapoliittisista toimenpiteistä, joita neuvoston päätöksen noudattaminen edellyttää.
Tämän jälkeen asiasta tulisi raportoida neljännesvuosittain.
Mikäli tietyt alijäämälle ja velalle määriteltyihin enimmäismääriin liittyvät riskit toteutuvat,
Kreikan on ilmoitettava 16. maaliskuuta 2010 mennessä antamassaan raportissa lisätoimenpiteistä,
joilla varmistetaan, että vuoden 2010 julkisen talouden tavoite saavutetaan.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisessa
suosituksessaan neuvosto katsoo, että Kreikan politiikka ei ole talouspolitiikan laajojen
suuntaviivojen nojalla Kreikalle annetun maakohtaisen suosituksen mukaista (suositus
2009/531/EY). Suosituksessaan se totesi, että "Kreikan on ehdottomasti lisättävä panostustaan
makrotalouden epätasapainon ja taloutensa rakenteellisten heikkouksien poistamiseen".
Neuvosto kehottaakin Kreikkaa laatimaan rohkea ja kattava rakenneuudistuspaketti, joka sen on
pantava täytäntöön mahdollisimman pian vuodesta 2010 alkaen. Siinä esitetään erityistoimenpiteitä,
jotka kattavat palkat, eläkeuudistuksen, terveydenhuollon uudistukset, julkishallinnon,
tuotemarkkinat, liiketoimintaympäristön, tuottavuuden ja työllisyyden kasvun.
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Liettuan, Maltan ja Romanian liiallisia alijäämiä koskevat menettelyt
Neuvosto antoi uusia toimenpidesuosituksia Liettuan, Maltan ja Romanian liiallisten alijäämien
korjaamiseksi ja tarkisti aikatauluja, joiden mukaisesti kyseisten maiden alijäämät on saatava alle
EU-sopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT).
EU-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamissaan suosituksissa neuvosto jatkaa
yhdellä vuodella alijäämän korjaamiseksi vahvistettuja määräaikoja ottaen huomioon, että näiden
kolmen maan julkinen talous on heikentynyt odotettua enemmän sitten heinäkuun 2009, jolloin
liiallista alijäämää koskevat menettelyt käynnistettiin ja neuvosto antoi ensimmäiset suosituksensa.
Neuvosto kehottaa Maltaa supistamaan alijäämänsä alle 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen
2011 mennessä vuoden 2010 sijaan, ja Liettuaa ja Romaniaa toimimaan samoin vuoteen 2012
mennessä vuoden 2011 sijaan. Se asettaa korjaavien toimien toteuttamisen määräajaksi kaikkien
kolmen maan osalta 16. elokuuta 2010, ja ehdottaa strategiaa maiden alijäämien pienentämiseksi
annettuihin määräaikoihin mennessä.
Se kehottaa:
–

Liettuaa toteuttamaan kurinalaisesti vuoden 2010 budjetissaan kaavaillut korjaavat toimet
ja varmistamaan, että julkisen talouden vakauttamistoimet ovat vähintään 2 ¼ prosenttia
suhteessa BKT:hen vuosina 2010–2012;

–

Maltaa saavuttamaan vuoden 2010 budjetissaan vahvistetun 3,9 prosentin
alijäämätavoitteen ja varmistamaan, että julkisen talouden vakauttamistoimet ovat
¾ prosenttia suhteessa BKT:hen seuraavana vuonna;

–

Romaniaa panemaan täytäntöön vuoden 2010 budjetissaan kaavaillut toimenpiteet ja
samalla välttämään tilanteen heikkenemistä edelleen sekä varmistamaan, että julkisen
talouden vakauttamistoimet ovat 1 ¾ prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2010–2012.
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Latvian, Unkarin ja Puolan liiallisia alijäämiä koskevat menettelyt
Neuvosto tarkasteli komission tiedonantoa Latvian ja Unkarin toteuttamista toimista sekä toista
tiedonantoa Puolan toteuttamista toimista niiden julkisen talouden alijäämien saattamiseksi alle EUsopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT).
Neuvosto oli komission kanssa yhtä mieltä siitä, että nykyisten tietojen perusteella kaikkien kolmen
maan tähän mennessä toteuttamat toimet ovat neuvoston suositusten mukaisia, ja ettei näin ollen
liiallista alijäämää koskevassa EU:n menettelyssä tällä hetkellä tarvita lisätoimenpiteitä.
Latviaan ja Puolaan on sovellettu liiallisen alijäämän menettelyjä heinäkuusta 2009, jolloin
neuvosto antoi myös suosituksia korjaaviksi toimiksi ja asetti määräajaksi vuoden 2012, johon
mennessä julkisen talouden alijäämät on saatava alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen.
Unkarin osalta menettely käynnistettiin heinäkuussa 2004, jonka jälkeen neuvosto on antanut
kolmeen otteeseen suosituksia korjaaviksi toimiksi. Heinäkuussa 2009 antamassaan
viimeisimmässä suosituksessa neuvosto asetti määrävuodeksi 2011, johon mennessä Unkarin on
saatava alijäämänsä alle 3 prosentin suhteessa BKT:hen.
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EU:N SISÄMARKKINAT – PALVELUDIREKTIIVI – Neuvoston päätelmät
Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:
"Sisämarkkinaohjelma käynnistettiin 1980-luvun puolivälissä, ja se on siitä lähtien omalta osaltaan
edistänyt yhdentymistä ja kilpailua EU:ssa ja tuonut mukanaan merkittäviä hyötyjä hintakehityksen,
kasvun ja työpaikkojen kautta. Neuvosto KATSOO kuitenkin, että ohjelman kaikkia
mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty ja että sisämarkkinoiden edelleen syventämisen tulisi olla
keskeinen elementti EU:n tulevaisuusstrategiassa.
Neuvosto PITÄÄ TERVETULLEENA puheenjohtaja Barroson lupausta uudistaa sisämarkkinoita
ja ODOTTAA KIINNOSTUNEENA suunniteltua näyttöön perustuvaa, huomisen sisämarkkinoita
käsittelevää pakettia, johon sisältyy myös toimenpide-ehdotuksia ja jossa otetaan asianmukaisella
tavalla huomioon Mario Montin tehtäväksi annettu selvitys sisämarkkinoiden kehittämisen
haasteista ja mahdollisuuksista, mukaan lukien sisämarkkinoiden sosiaalinen ulottuvuus.
Vielä on jäljellä huomattavia sisäisiä ja ulkoisia haasteita, jotka liittyvät erityisesti EU:n
sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja pitkän aikavälin maailmanlaajuisen kilpailukyvyn
ylläpitämiseen. Tämä edellyttää sitoutumista lukuisiin meneillään oleviin sisämarkkinauudistuksiin.
Neuvosto PAINOTTAA erityisesti palvelujen sisämarkkinoiden merkitystä, sillä ne ovat keskeinen
tekijä kilpailukykyisen hinnoittelun, kilpailukyvyn yleisen parantamisen ja kasvu- ja
työllisyysmahdollisuuksien lisäämisen varmistamiseksi. Neuvosto TOTEAA, että yksi syy siihen,
että integroitumisprosessi on vielä kaukana päämäärästään on se, että yhteisön direktiivejä ei ole
kaikilta osin saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Neuvosto KEHOTTAA siksi panemaan
palveludirektiivin täytäntöön kokonaisuudessaan ja tuloksekkaasti. Se KEHOTTAA erityisesti niitä
jäsenvaltioita, jotka eivät ole noudattaneet määräaikaa direktiivin saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä tekemään kaikkensa, jotta tämä toteutuu mahdollisimman pian. Neuvosto KATSOO,
että palveludirektiivin tarjoamat mahdollisuudet tulisi hyödyntää täysin, ja ODOTTAA sen vuoksi
KIINNOSTUNEENA sen täytäntöönpanosta tehtävää arviointia sekä taloudellista arviointia siitä,
miten palveludirektiivi edistää sisämarkkinoiden toimintaa.
Neuvosto PAINOTTAA tammikuussa 2010 aloitettujen keskinäisten arviointien mahdollisuuksia
vapauttaa palvelusektorin kasvupotentiaalia entisestään. Neuvoston (kilpailukyky) valvonnassa
toteutettava tehokas ja avoin keskinäinen arviointi edistää omalta osaltaan kilpailua auttamalla
poistamaan sääntelyn suhteen tehottomuutta, määrittämään parhaita sääntelykäytäntöjä ja
asianmukaisia uusia aloitteita sisämarkkinoiden syventämiseksi. Neuvosto PYYTÄÄ jäsenvaltioilta
ja komissiolta sitoutumista ja aktiivista osallistumista. Neuvosto SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI
myös taloudelliseen arviointiin, joka komission on määrä toteuttaa vuonna 2011 ja joka tuo
lisänäyttöä talouden tilasta.
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Vuonna 2007 tehdyssä sisämarkkinakatsauksessa painotettiin sitä, että markkinoiden toiminnan
tuntemusta on parannettava noudattamalla näyttöön perustuvaa lähestymistapaa, ja tämän
mukaisesti neuvosto VAHVISTAA tukensa EU 2020 -strategiassa esitetylle markkinaseurannalle ja
järkeville sääntelyaloitteille sisämarkkinoiden syventämiseksi nykyaikaisen näyttöön perustuvan
välineistön avulla. Sääntelyn parantamista koskeva aloite on myötävaikuttanut sisämarkkinoiden
toiminnan parantamiseen toimintapoliittisten ehdotusten vaikutustenarvioinnin kautta ja edistämällä
yksinkertaistamista ja hallinnollisten rasitusten vähentämistä. Näitä talouden välineitä, joita
tulevaisuudessa käytetään sääntely- ja muiden aloitteiden analyysiin, voitaisiin tutkia tarkemmin.
Neuvosto ottaa huomioon 10. helmikuuta 2009 annetut päätelmät ja TOISTAA pitävänsä tärkeinä
markkinaseurantaa ja niitä hyötyjä, joita saadaan komission ja jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä,
joka perustuu uudenlaiseen analyysiin ja avoimeen prosessiin niiden alojen valitsemiseksi, joilla
tehdään tarkempia tutkimuksia. Tätä varten neuvosto PANEE MERKILLE komission tiedonannon
"Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan", joka kuvaa sitä, miten näyttöön perustuvista välineistä,
kuten markkinaseurannasta, saadut käytännön suositukset voivat parhaiten tukea EU:n ja kansallisia
päätöksentekoprosesseja tarvittavia alakohtaisia uudistuksia tehtäessä ja samalla välttäen uusia
hallintokustannuksia jäsenvaltioille ja komissiolle. Neuvosto KANNUSTAA komissiota saattamaan
päätökseen keskeneräiset tutkimukset, käynnistämään uusia perusteellisia
markkinaseurantatutkimuksia aloilla, joilla on havaittavissa markkinoiden toimintahäiriöitä, sekä
hankkimaan lisäkokemusta markkinaseurannan toteuttamisesta tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden
ja talouspoliittisen komitean kanssa. Neuvosto PYYTÄÄ komissiota raportoimaan
markkinaseurannasta vuoden 2010 loppuun mennessä erityisesti sen kannalta, miten meneillään
olevissa perusteellisissa tutkimuksissa on edistytty ja miten ne vaikuttavat laajempaan
sisämarkkinoiden toimintaohjelmaan.
Neuvosto TOTEAA lopuksi, että EU:n valtiontukia koskevat säädöspuitteet ovat tärkeä väline
vääristymien välttämiseksi ja kilpailun edistämiseksi sisämarkkinoilla, sillä ne tuottavat
kansalaisten kannalta merkittävämpiä hyötyjä uusien työpaikkojen, kasvun ja kuluttajille koituvien
etujen muodossa. Neuvosto PANEE tässä yhteydessä MERKILLE, että reaalitalouden väliaikaisen
kehyksen voimassaolon on määrä päättyä vuoden 2010 lopussa, ja PITÄÄ MYÖNTEISINÄ
komission parhaillaan toteuttamia toimia valtiontukia koskevien sääntöjen täytäntöön panemiseksi
niin, että ne tehostavat sisämarkkinoiden toimintaa. Neuvosto PITÄÄ TÄRKEÄNÄ myös
väliaikaisten tukitoimien pikaista lakkauttamista."
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EUROOPAN KESKUSPANKIN VARAPÄÄJOHTAJAN NIMITTÄMINEN
Neuvosto antoi suosituksen Vítor Constâncion nimittämiseksi Euroopan keskuspankin
varapääjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässään Lucas Papademosta, jonka toimikausi päättyy
31. toukokuuta.
Neuvoston suositus toimitetaan Eurooppa-neuvostolle Euroopan parlamentin ja EKP:n neuvoston
kuulemisen jälkeen.
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EU:N YLEINEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2008
Neuvosto antoi suosituksen Euroopan parlamentille EU:n varainhoitovuoden 2008 yleisen
talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (asiak. 5826/10
ADD 1).
Suositus oli laadittu tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen pohjalta1.
Neuvosto antoi myös suositukset varainhoitovuoden 2008 talousarvion toteuttamista koskevan
vastuuvapauden myöntämisestä 23 EU-viraston, neljän EU:n toimeenpanoviraston ja kahden
yhteisyrityksen johtajalle (asiak. 5827/10 ADD 1 + 5827/10 ADD 1 COR 1 + 5828/10 ADD 1 +
5829/10 ADD 1).
Suositukset toimitetaan Euroopan parlamentille talousarvion toteuttamista koskevan
vastuuvapauden myöntämistä koskevan menettelyn mukaisesti.

1

EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1. (Oikaisu EUVL C 304, 15.12.2009, s. 164).
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MUUT ASIAT
Talous- ja rahoitusasioista vastaavat uudet komission jäsenet
Neuvosto pani merkille komission jäsenen Olli Rehnin (talous- ja raha-asiat), Michel Barnier'n
(sisämarkkinat ja palvelut) ja Algirdas Semetan (verotus ja tulliliitto, tarkastustoiminta ja
petostentorjunta) antamat lyhyet esittelyt tehtävistään uudessa komissiossa.
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NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ PIDETYT KOKOUKSET
Seuraavat kokoukset pidettiin neuvoston istunnon yhteydessä:
–

Euroryhmä

Euroalueen jäsenvaltioiden ministerit osallistuivat 15. helmikuuta 2010 pidettyyn euroryhmän
kokoukseen.
–

Makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kanssa

15. helmikuuta 2010 käytiin makrotaloutta käsittelevä vuoropuhelu puheenjohtajavaltioiden troikan
(Espanja, Belgia ja Unkari), komission, Euroopan keskuspankin ja euroryhmän puheenjohtajan sekä
työmarkkinaosapuolten (Euroopan työnantajajärjestöt ja ammattiliitot sekä julkisten yritysten ja pkyritysten edustajat) välillä. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2010 talous- ja työllisyysnäkymiä ja
Lissabonin työllisyys- ja kasvustrategiaa seuraavan strategian valmistelua.
–

Ministerien aamiaiskokous

Ministerit keskustelivat työaamiaisella taloustilanteesta. He panivat merkille 11. helmikuuta 2010
järjestetyn epävirallisen hallitusten ja valtionpäämiesten kokouksen jatkotoimet. He panivat
merkille systeemisesti merkittäviä rahoituslaitoksia koskevat Yhdysvaltain hallinnon ehdotukset ja
neuvostossa asian osalta meneillään olevan työn. Ministerit panivat niin ikään merkille Bocconin
yliopiston johtajan ja EU:n sisämarkkina-asioista vastanneen entisen komission jäsenen Mario
Montin esittelemänä selvityksen EU:n sisämarkkinoiden kehityksestä.
*
*

*

Ministerit keskustelivat lounaalla IMF:n entisen pääjohtajan Michel Camdessus'n johtaman
asiantuntijaryhmän laatimasta raportista, joka koskee Euroopan investointipankin luotonantoa
kolmansissa maissa.
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MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT
TALOUS- JA RAHOITUSASIAT
Tupakkatuotteiden valmisteverot
Neuvosto hyväksyi direktiivin, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle savukkeiden ja muiden
tupakkatuotteiden valmisteverojen rakennetta ja vähimmäisverokantoja koskevia EU:n sääntöjä
(asiak. 17778/3/09 REV 3 + 6221/10).
Direktiivillä on tarkoitus varmistaa kansanterveyden suojelun korkeampi taso nostamalla
savukkeiden vähimmäisvalmisteveroa saattamalla samalla hienoksi leikatun irtotupakan
vähimmäisverokannat asteittain vastaamaan savukkeiden verokantoja.
Tämän direktiivien 92/79, 92/80 ja 95/59 mukaisesti toteutetun neljännen, joka neljäs vuosi
tehtävän tupakkaverotusta koskevan tarkastelun tuloksena pyritään nykyaikaistamaan ja
yksinkertaistamaan sääntöjä sekä lisäämään niiden avoimuutta.
Uudessa direktiivissä on seuraavat säännökset:
–

Savukkeet: Neuvosto päätti nostaa 1. tammikuuta 2014 mennessä rahamääräisen
vähimmäisvalmisteverokannan 90 euroon 1000:ta savuketta kohti ja suhteellisen
vähimmäisvalmisteveron 60 prosenttiin myyntihintojen painotetusta keskiarvosta. Tällä
hetkellä kyseinen verokanta on 64 euroa 1000:ta savuketta kohti ja suhteellinen
vähimmäisvero 57 prosenttia.

–

Savukkeita koskeva siirtymäkausi: Uudet säännöt mahdollistavat siirtymäjärjestelyt
1. päivään tammikuuta 2018 niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät vielä sovella tai ovat
vasta vähän aikaa soveltaneet nykyisiä vähimmäisverokantoja. Näitä maita ovat Bulgaria,
Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola ja Romania.

–

Määrälliset savukkeita koskevat rajoitukset: Direktiivin mukaan voivat ne jäsenvaltiot,
joita siirtymäkausi ei koske, asettaa vähintään 300 savukkeen määrällisen rajoituksen
niiden savukkeiden määrälle, jotka saadaan tuoda näiden valtioiden alueelle
siirtymäjärjestelyjä soveltavista jäsenvaltioista. Se mahdollistaa myös sen, että heti kun
siirtymäjärjestelyjä soveltavien jäsenvaltioiden verokannat ovat nousseet 77 euroon
1000:ta savuketta kohti, ne voivat ottaa käyttöön määrällisiä rajoituksia niiden
jäsenvaltioiden osalta, joiden valmisteverokannat eivät ole vielä saavuttaneet yhtä korkeaa
rahamääräistä tasoa.
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–

Hienoksi leikattu tupakka: Neuvosto päätti nostaa hienoksi leikatun tupakan
vähimmäisvalmisteverovaatimuksia seuraavasti: Jäsenvaltioiden on noudatettava joko
suhteellista (ilmaistaan prosentteina myyntihintojen painotetusta keskiarvosta) tai
rahamääräistä kilokohtaista vähimmäisvalmisteverokantaa. Kyseiset kannat ovat
40 prosenttia ja 40 euroa 1. tammikuuta 2011, 43 prosenttia ja 47 euroa 1. tammikuuta
2013, 46 prosenttia ja 54 euroa 1. tammikuuta 2015, 48 prosenttia ja 60 euroa
1. tammikuuta 2018 sekä 50 prosenttia ja 60 euroa 1. tammikuuta 2020.

Romania – maksutaseen tuki
Neuvosto hyväksyi päätöksen lainan myöntämisestä Romanialle sen maksutaseen tukemiseksi
keskipitkällä aikavälillä ja päätöksen 2009/459/EY muuttamisesta (asiak. 6244/10).
Tarkistetussa päätöksessä Romanialle myönnettävän keskipitkän ajan rahoitustukeen liitettäviä
talouspoliittisia ehtoja muutetaan bruttokansantuotteen odotettua suuremman supistumisen
vaikutusten ottamiseksi huomioon.
Päätöstä 2009/459/EY on tarpeen muuttaa, jotta se olisi Romanian julkisen talouden liiallisen
alijäämän korjaamiseksi annetun neuvoston suosituksen mukainen (ks. sivu 9).
Päätöksellä 2009/459/EY Romanialle myönnettiin keskipitkän ajan laina, jonka määrä on enintään
5 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään seitsemän vuotta.
Irlannin keskuspankin ulkopuolinen tilintarkastaja
Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla Deloitte & Touche hyväksytään nimitettäväksi Central Bank
and Financial Services Authority of Irelandin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2009–
2011 (asiak. 5058/10).
Liettualle myönnettävä poikkeus alv-direktiiviin
Neuvosto hyväksyi päätöksen, jolla Liettualle annetaan lupa jatkaa yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä annetusta direktiivistä 2006/112 poikkeavan toimenpiteen soveltamista
(5348/10).
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Poiketen siitä, mitä alv-direktiivin 193 artiklassa säädetään, Liettualle annetaan lupa nimetä
edelleen arvonlisäverovelvolliseksi verovelvollinen, jolle seuraavat tavarat luovutetaan / palvelut
suoritetaan:
–

verovelvollisen maksukyvyttömyysmenettelyn tai oikeudellisen valvonnan alaisena
luovuttamat tavarat ja suorittamat palvelut;

–

sahatavaran luovutukset.

KEHITYSYHTEISTYÖ
Zimbabween kohdistettavat aiheelliset toimenpiteet
Neuvosto mukautti ja jatkoi vuodella Zimbabwen hallitukseen AKT–EY-kumppanuussopimuksen
(Cotonoun sopimus) 96 artiklan nojalla kohdistettuja aiheellisia toimenpiteitä (asiak. 5837/10).
EU suhtautui myönteisesti Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiseen
poliittisen kokonaissopimuksen perusteella mutta on huolestunut siitä, että Cotonoun sopimuksen
keskeisten osien rikkomiseen niin kauan kuin poliittista kokonaissopimusta ei ole pantu riittävässä
määrin täytäntöön. EU katsoo, että aiheelliset toimenpiteet voidaan kumota täysin ainoastaan
silloin, kun Zimbabwen viranomaiset ovat käytännössä toteuttaneet poliittisen kokonaissopimuksen.
Aiheelliset toimenpiteet määrättiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2002, minkä jälkeen niitä on
jatkettu useaan kertaan. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa julkiselle taloudelle annettavan tuen
ja hankkeiden keskeyttäminen mutta ne eivät vaikuta humanitaarisiin ja sosiaalisiin toimiin ja
hankkeisiin, jotka hyödyttävät suoraan väestöä, eivätkä poliittisen kokonaissopimuksen
täysimääräistä täytäntöönpanoa edistäviin toimiin.
Neuvoston päätöksen voimassaolo päättyy 20. helmikuuta 2011.
Euroopan kehitysrahasto – tarkastuslausuma – vastuuvapauden myöntäminen
varainhoitovuodelle 2008
Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentille toimitettavan lausuman seitsemännen, kahdeksannen,
yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston toimista varainhoitovuonna 2008
annetusta tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta (asiak. 5873/10).
Neuvosto antoi myös suosituksen seitsemännen, kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen
EKR:n varainhoitoa koskevan vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelle 2008
(asiak. 5874/10).
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EU:n ja Tyynenmeren valtioiden sopimus – AKT-valtiot
Neuvosto päätti toimittaa Euroopan parlamentille hyväksynnän saamiseksi päätösehdotuksen, jonka
tarkoituksena on hyväksyä EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen
talouskumppanuussopimus (asiak. 5078/10).
LIIKENNE
Ilmailun turvaamista koskevat vaatimukset – valvonnan käsittävä sääntelymenettely
Neuvosto päätti olla vastustamatta sitä, että komissio antaa asetuksen siviili-ilmailun turvaamista
koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (asiak. 17098/09).
Asetusehdotuksen tarkoituksena on lopettaa nesteitä, aerosoleja ja geelejä koskevat rajoitukset ja
siirtyä vähitellen useimpien nesteiden kieltämisestä järjestelmään, jossa nesteet turvatarkastetaan
nestemäisten räjähteiden havaitsemiseksi. Asetusehdotuksen mukaisesti kaikilla lentoasemilla olisi
oltava valmiudet turvatarkastaa kyseiset tuotteet viimeistään 29. huhtikuuta 2013.
Ensimmäisessä vaiheessa nesteitä, aerosoleja ja geelejä, jotka on hankittu kolmannen maan
lentoasemalla tai muun kuin EU:n lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, on saatava
29. huhtikuuta 2011 mennessä tietyin edellytyksin viedä turvavalvotuille alueille ja ilma-aluksiin.
Lentoasemat, joilla on tarvittava laitteisto, voivat vapaasti korvata rajoitukset turvatarkastuksilla
ennen kyseisiä määräaikoja.
Komission asetukseen sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Kyseisen menettelyn
mukaisesti neuvosto voi vastustaa säädöstä, jos se ylittää komission täytäntöönpanovaltuudet, ei
vastaa perussäädöksen tavoitetta tai sisältöä tai on EU:n toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteiden
vastainen.
Koska neuvosto on antanut asialle suostumuksensa, komissio voi nyt antaa asetuksen, mikäli
Euroopan parlamentti ei tätä vastusta. Asetusta sovelletaan, mikäli se hyväksytään, 29. päivästä
huhtikuuta 2010.
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