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KASVU- JA TYÖLLISYYSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KERTOMUS EUROOPPA-NEUVOSTOLLE, 18. JA 19. LOKAKUUTA 2012 

Kasvu- ja työllisyyssopimus, josta valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat kesäkuun 
Eurooppa-neuvostossa, on olennainen osa Euroopan unionin reagointia talous- ja 
finanssikriisiin. Se täydentää ja vahvistaa käynnissä olevia pyrkimyksiä 
rahoitusmarkkinoiden vakauden palauttamiseksi ja talous- ja rahaliiton syventämiseksi. Nyt 
toteutettavat määrätietoiset toimet, joilla luodaan kasvua ja työllisyyttä ja piristetään 
Euroopan taloutta, tuottavat tulosta vuosikymmenten ajan. 
Komissio on tehnyt useita kasvua lisääviä ehdotuksia, jotka ovat osa kasvu- ja 
työllisyyssopimusta. Komissio tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston rinnalla työtä niiden 
nopean hyväksymisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta tulokset näkyisivät 
taloudessa mahdollisimman pian. 

Kesäkuun jälkeen edistyminen joidenkin kasvu- ja työllisyyssopimuksen osatekijöiden 
suhteen on ollut rohkaisevaa. Esimerkiksi EIP:n pääoman korotus on käynnissä ja 
hankejoukkolainoja koskeva pilotti edistyy. Muilla osa-alueilla tulokset ovat kuitenkin olleet 
pettymys, eikä valtion- ja hallitusten päämiesten ja Euroopan parlamentin vahva poliittinen 
sitoutuminen ole vielä näkynyt työn tehostumisena niin, että kentällä saataisiin nopeasti 
tuloksia.  
Tässä kertomuksessa ja sen liitteessä selostetaan edistymistä ja kerrotaan, missä olisi 
tehtävä vielä paljon enemmän, jotta kasvumahdollisuuksia voitaisiin aktiivisesti edistää. 

Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoon tehostaminen:  
Euroopan talouden uudistamisen ja nykyaikaistamisen ensisijaisista tavoitteista vallitsee 
laaja yksimielisyys. Neuvoston annettua vuoden 2012 maakohtaiset suositukset nyt on 
toteutettava kansallisella tasolla määrätietoisia toimia, jotta suositukset toteutuvat 
käytännössä. Uusi EU:n talouden ohjausjärjestelmä alkaa tuottaa tulosta, mutta se ei ole 
valmis: sopiminen kahden säädöksen paketista, jolla vahvistetaan euroalueen julkisen 
talouden koordinointia, on edelleen etusijalla. Pankkiunionia koskevien komission 
ehdotusten edistyminen ja talous- ja rahaliittoa koskeva pidemmän aikavälin työ 
auttavat palauttamaan luottamusta talouteen ja luovat oikeanlaiset olosuhteet kasvulle. 

Sisämarkkinoiden syventäminen:  
Sisämarkkinoiden valtavaa potentiaalia kasvun veturina ei ole vielä kaikilta osin 
hyödynnetty. Edistyminen sisämarkkinoiden ensimmäiseen toimenpidepakettiin 
kuuluvissa keskeisissä toimissa on ollut epätasaista. Standardointilainsäädännön 
äskettäinen hyväksyminen on tervetullut askel. Lainsäätäjien olisi pyrittävä hyväksymään 
yhtenäistä patenttia, riskipääomaa, yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoitusrahastoja, 
tilinpäätöstä ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä koskevat keskeiset ehdotukset 
ennen vuoden loppua ja vauhdittamaan työtä, joka koskee muita keskeisiä toimia – 
julkisia hankintoja, ammattipätevyyttä, lähetettyjä työntekijöitä, energiaverotusta ja 
sähköisiä allekirjoituksia – joissa edistyminen ei ole tähän saakka vastannut odotuksia. 
Komissio on äskettäin sisämarkkinoiden toisessa toimenpidepaketissa ehdottanut uusia 
kasvua lisääviä toimia. Komissio on myös vauhdittanut työtään palveludirektiivin 
täytäntöönpanemiseksi, jäljellä olevien laittomien yritysrakenteita tai pääomaa koskevien 
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rajoitusten poistamiseksi ja säänneltyihin ammatteihin pääsyn helpottamiseksi ja 
kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan täysipainoisesti tähän työhön. 

Verkkojen Eurooppa: 
Olemme sopineet kunnianhimoiset mutta saavutettavissa olevat määräajat, joihin 
mennessä digitaaliset sisämarkkinat ja energian sisämarkkinat on saatava valmiiksi. 
Tulosten saaminen riippuu niistä päätöksistä ja toimista, joita nyt toteutamme. Komissio 
aikoo lähiaikoina laatia toimintasuunnitelman, jossa selostetaan, mitä kunkin jäsenvaltion 
on tehtävä, jotta energian sisämarkkinat saadaan valmiiksi. Toimintasuunnitelma 
laaditaan äskettäin hyväksyttyjen energiatehokkuusdirektiivien pohjalta. Samoin 
digitaalistrategian väliarvioinnissa, joka on määrä julkaista vuoden loppuun mennessä, 
kerrotaan, missä on vielä esteitä ja missä on toteutettava toimia. Oikeuksien 
kollektiivisesta hallinnoinnista tehtyä komission ehdotusta ja tekijänoikeuksista ja 
audiovisuaalipalveluista tehtäviä aloitteita koskevan työn vauhdittamisella on myös 
merkittävä rooli. Verkkojen Eurooppa -välineestä tehtävällä kunnianhimoisella 
sopimuksella ilmaistaan selkeästi, että tarvittavat investoinnit energia-, digitaali- ja 
liikenneinfrastruktuuriin aiotaan tehdä. 

Kasvua edistävän sääntelykehyksen aikaansaaminen:  
Komissio antaa vielä myöhemmin vuonna 2012 kertomuksen huomattavasta 
edistymisestä, jota on tapahtunut järkevän sääntelyn suhteen, ja pyrkii edelleen 
vähentämään sääntelytaakkaa sekä EU:n että kansallisella tasolla. Alkuvuodesta 2013 
komissio esittää ensimmäisen tilannekatsauksen ja tulostaulun käynnissä olevista 
toimista, joilla EU:n sääntelyä mukautetaan pk- ja mikroyritysten tarpeisiin. 

Innovaatiounionin rakentaminen:  
Innovointi on tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn avain. Komissio on esittänyt, miten 
eurooppalaista tutkimusaluetta voidaan vahvistaa, ja esitellyt keskeisiä kehitystä 
vauhdittavia teknologioita koskevan kunnianhimoisen strategian. Sopiminen ehdotetuista 
Horisontti 2020- ja COSME-ohjelmista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa tulee antamaan tutkijoille ja pk-yrityksille kaivatun piristysruiskeen. Komission 
jokin aika sitten tekemässä EU:n teollisuuspolitiikan uudelleentarkastelussa esitetyt 
toimet auttavat EU:ta säilyttämään teknologisen johtoasemansa ja helpottavat 
varhaisvaiheen investointeja uusiin teknologioihin. 

Investointi kasvuun: 
Kasvu- ja työllisyyssopimukseen kirjatulla 120 miljardin euron rahoituspaketilla on 
mittavat mahdollisuudet edistää kasvua ja lisätä yksityisen sektorin investointeja. 
Euroopan investointipankin pääomankorotuksesta on nyt sovittu: 90 prosenttia on 
käytettävissä viimeistään maaliskuussa 2013. Lisääntynyt luototuskapasiteetti tulee 
näkymään EIP:n vuoden 2013 lainaohjelmassa. Ensimmäiset EU:n hankejoukkolainat 
käynnistetään lähikuukausina sen jälkeen, kun komissio ja EIP ovat lokakuun lopussa 
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. EIP:n valtuusto on jo hyväksynyt tulevia 
hankkeita. Komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa EU:n 
rakennerahastovarojen uudelleenohjelmoimiseksi ja varojen käytön nopeuttamiseksi, 
jotta kasvua voidaan tukea. Tänä vuonna vuoden 2013 talousarviosta ja seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä tehtävät päätökset tulevat testaamaan yhteistä 
sitoutumista kasvua ja kilpailukykyä tukeviin investointeihin. Komissiolla ei ole riittävästi 
maksumäärärahoja käytettävissä, jotta se voisi suorittaa jäsenvaltioiden esittämät 
maksupyynnöt. Nämä ovat oikeudellisia velvoitteita, joita on noudatettava, eivätkä 
viivytykset maksujen suorittamisessa auta palauttamaan kasvua ja luottamusta 
talouteemme. 
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Kasvua edistävä veropolitiikka: 
Komissio on tehnyt joukon ehdotuksia esimerkiksi säästöjen verotusta koskevan 
direktiivin tarkistamisesta, yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta, 
energiaverotuksesta ja neuvotteluvaltuuksista, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa 
tehtäviä säästöjen verotusta koskevia sopimuksia. Ehdotusten hyväksyminen auttaa 
lisäämään valtioiden tuloja ja luomaan mahdollisuuksia edistää kasvua ja tukea julkisen 
talouden vakauttamista. Edistyminen neuvostossa ja parlamentissa on kuitenkin tähän 
asti ollut riittämätöntä. Komissio kehottaa sitoutumaan uudelleen tämän alan 
kehittämiseen, myös toteuttamalla myöhemmin tänä vuonna hyväksyttävä veropetoksia 
ja veronkiertoa koskeva toimintasuunnitelma, johon kuuluu veroparatiiseja koskeva 
aloite. Heti kun vähimmäisvaatimukset finanssitransaktioveron hyväksymiselle 
tiiviimmässä yhteistyössä täyttyvät, komissio tekee ehdotuksen päätökseksi luvan 
antamisesta. 

Työpaikkojen ja todellisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen: 
Jäsenvaltioiden on jatkettava toimia, joilla vastataan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, joita korkeasta työttömyydestä ja väestörakenteen muutoksesta aiheutuu. 
Puitteet ovat olemassa – nyt tarvitaan täytäntöönpanoa. Komissio on käynnistänyt 
kunnianhimoisen työllisyyspaketin, jossa määritellään toimenpiteet, joilla tuetaan 
työpaikkojen luomista, työmarkkinoiden dynaamisuuden palauttamista ja EU:n 
ohjaustoimien lisäämistä, ja kannattaa eläkeoikeuksien siirrettävyyttä koskevan työn 
vauhdittamista. Euroopan tasolla on käynnissä EURES-uudistus, jonka avulla siitä on 
tarkoitus tehdä todellinen työnvälityspaikka. Komissio aikoo lähiaikoina antaa 
tiedonannon koulutuksen uudelleenajattelusta ja esittää nuorison työllisyyspaketin, joka 
pohjautuu Mahdollisuuksia nuorille -aloitteeseen ja sisältää ehdotuksia nuorisotakuusta. 
Lähetettyjen työntekijöiden oikeuksista tehtyä komission ehdotusta koskevaa työtä olisi 
vauhditettava. 

Kaupan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen: 
Kauppaneuvotteluissa useiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa edistytään. Perun 
ja Kolumbian kanssa on allekirjoitettu sopimukset ja Kanadan ja Singaporen kanssa on 
mahdollista saada sopimukset valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Komissio on 
ehdottanut Japania koskevia neuvotteluohjeita, ja Intian kanssa käytäviä neuvotteluja 
jatketaan, mutta neuvotteluihin tarvitaan uutta pontta. Myös kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille pääsystä tehtyjä komission ehdotuksia koskevaa työtä 
olisi vauhditettava. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kaikilla näillä osa-alueilla kasvu- ja työllisyyssopimuksen tavoitteisiin pääseminen 
edellyttää vahvaa kumppanuutta Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
välillä. Euroopan komissio aikoo edelleenkin tehdä kaiken voitavansa ja kehottaa: 

 Eurooppa-neuvostoa vahvistamaan, että kaikilla kasvu- ja työllisyyssopimuksen 
osa-alueilla on saatava kiireellisesti tuloksia; 

 jäsenvaltioita toteuttamaan uudistustoimensa rohkeasti ja määrätietoisesti 
heinäkuussa 2012 sovittujen maakohtaisten suositusten mukaisesti; ja 

 Euroopan parlamenttia ja neuvostoa vauhdittamaan niiden ehdotusten 
hyväksymistä, joiden avulla on suurimmat mahdollisuudet lisätä kasvua. 



Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano:   
Jäsenvaltioiden tasolla toteutettavat toimet 
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EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON TEHOSTAMINEN 

 
  

Tähänastinen edistyminen 
 

 
Seuraavat vaiheet 

Eurooppa 2020 
-strategia 

Komissio esitti maakohtaiset suositukset toukokuussa, 
Eurooppa-neuvosto vahvisti ne kesäkuussa ja neuvosto 
hyväksyi ne heinäkuussa. 

Kansallisen tason täytäntöönpano käynnissä.  Jäsenvaltioiden 
pantava maakohtaiset suositukset täytäntöön 
uudistusohjelmilla ja vuoden 2013 budjettivalmisteluissa.   

Komissio antaa vuoden 2013 vuotuisen kasvuselvityksen 
marraskuussa.  

Uudet talouden 
ohjausjärjestelmän 
ja vertaispaineen 
välineet 

Talouden ohjausjärjestelmän uudet säännöt tulivat 
voimaan joulukuussa 2011, ja niitä on sovellettu 
tammikuusta 2012.  

Komissio esitti ensimmäisen varoitusmekanismia 
koskevan kertomuksen ja sen jatkotoimenpiteenä 
perusteellisen tarkastelun 12 maasta. 
Epätasapainotiloihin puututtu maakohtaisissa 
suosituksissa. 

Uusien sääntöjen soveltamista jatketaan vuonna 2013 
talouden EU-ohjausjaksolla.  
 
 

Maakohtaisten suositusten kansallinen täytäntöönpano. 
Vuotta 2013 koskeva varoitusmekanismia koskeva kertomus 
esitetään marraskuussa yhdessä vuotuisen kasvuselvityksen 
kanssa. 

 

Euroalueen 
valvonnan 
tiukentamista 
koskeva kahden 
asetuksen paketti 

Komissio ehdotti marraskuussa 2011 kahta lisäasetusta 
kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden julkisen talouden 
valvonnan ja koordinoinnin parantamiseksi. 

Kolmenkeskiset keskustelut käynnissä – sopimukseen 
päästävä kiireellisesti. 

 



Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano:   
EU:n politiikkojen panos kasvuun ja työllisyyteen 
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SISÄMARKKINOIDEN SYVENTÄMINEN 

 
 

Tähänastinen edistyminen Seuraavat vaiheet 

Sisämarkkinoiden 
ensimmäinen 
toimenpidepaketti 
 

Komissio on tehnyt sisämarkkinoiden ensimmäisen 
toimenpidepaketin 12 keskeistä toimea koskevat ehdotukset: 
 
Euroopan standardointijärjestelmä 
 
Yhtenäispatentti 
Pääomasijoitusrahastot 
Yhteiskunnallisesti vastuulliset sijoitusrahastot 
Tilinpäätösdirektiivien yksinkertaistaminen 
Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu 
Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat 
 
Energiaverodirektiivi 
Ammatilliset pätevyysvaatimukset 
Julkiset hankinnat 
Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon 
Sähköiset allekirjoitukset 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja televiestintää koskevat 
suuntaviivat 

 
 
 
Hyväksytty lokakuussa 2012. 
 
Sopiminen mahdollista vuoden 2012 loppuun mennessä. 
 
 
 
 
 
 
Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava 
 

Sisämarkkinoiden 
toinen 
toimenpidepaketti 

Komissio esitti lokakuussa 2012 sisämarkkinoiden toisen 
toimenpidepaketin, jossa määritetään 12 uutta kasvua 
lisäävää keskeistä toimea. 

Komission tehtävä ehdotukset kevääseen 2013 mennessä, jotta ne 
voidaan hyväksyä kevääseen 2014 mennessä. 
 

Sisämarkkinoiden 
hallinnointi 
 

Komissio esitti kesäkuussa tiedonannon sisämarkkinoiden 
hallinnoinnista. 
 

Seurataan toimenpiteitä, jotka koskevat kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen vauhdittamista, täytäntöönpanon vahvistamista 
ja seuraamista sekä korjaavien toimien määrittelemistä. 

Palveludirektiivi Komissio antoi kesäkuussa tiedonannon palveludirektiivin 
täytäntöönpanosta. 
 

Jatketaan direktiivin täytäntöönpanon seurantaa, myös rikkomisesta 
johtuvin menettelyin, vertaisarvioinnein ja vaihtamalla hyviä 
käytäntöjä. 



Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano:   
EU:n politiikkojen panos kasvuun ja työllisyyteen 
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  DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOIDEN TOTEUTTAMINEN 
 

 Tähänastinen edistyminen Seuraavat vaiheet 

Digitaalistrategiaa 
koskeva 
lippulaivahanke 

Digitaalistrategian toteuttamisessa on edistytty, esim. tekemällä 
ehdotukset oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja EU:n 
taajuuspolitiikasta. 

Komission julkaistava vuoden loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä Euroopan tasolla ja kansallisella 
tasolla on vielä tehtävä. 

Sähköiset 
allekirjoitukset ja 
sähköinen 
tunnistus 

Komissio esitti kesäkuussa 2012 asetusehdotuksen. Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava 

Tekijänoikeusjärj
estelmän 
nykyaikaista-
minen 

Orpoteoksia koskeva direktiivi annettiin lokakuussa 2012. 
Komissio on tehnyt ehdotukset oikeuksien kollektiivisesta 
hallinnoinnista.  Vihreä kirja audiovisuaalisten teosten 
verkkojakelusta julkaistu vuonna 2011. 

Oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevaa lainsäädäntöprosessia olisi 
vauhditettava. Komissio aikoo esittää vihreän kirjan jatkotoimet vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

Sähköinen 
laskutus  

Määritetty keskeiseksi toimeksi sisämarkkinoiden toisessa 
toimenpidepaketissa. 

Komissio esittää ehdotuksen kevääseen 2013 mennessä. 

Investoinnit 
digitaaliseen 
infrastruktuuriin /  
laajakaista-
verkkoihin 
 
 
 
 
 
 

Laajakaistaverkkojen julkista rahoitusta koskevien suuntaviivojen 
tarkistamista koskeva julkinen kuuleminen käynnistettiin 
kesäkuussa.  
 

 
Lisäksi komissio laatii parhaillaan ohjeita, jotka koskevat pääsyä 
laajakaistaverkkoihin.  
 
 
 
Komissio on tehnyt Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevia 
ehdotuksia osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, jotta 
voidaan tukea investointeja verkkoihin ja digitaalisten palvelujen 
infrastruktuuriin Euroopan edun kannalta keskeisillä aloilla. 

Komissio esittää tarkistetut laajakaistaverkkojen julkista rahoitusta 
koskevat suuntaviivat lähikuukausina.  Kuten sisämarkkinoiden toisessa 
toimenpidepaketissa on ilmoitettu, komissio aikoo esittää nopeiden 
laajakaistaverkkojen käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten 
alentamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen alkuvuodesta 2013.  
 
Komissio aikoo esittää vuonna 2013 suosituksia syrjimättömyydestä ja 
kustannuslaskentamenetelmästä, jolla säännellään verkkojen 
tilaajayhteyksien tukkuhinnoittelua tasavertaisen verkkoon pääsyn sekä 
hintojen yhtenäisyyden ja vakauden edistämiseksi Euroopassa. 
 
Vuonna 2012 päästävä kunnianhimoiseen sopimukseen Verkkojen 
Eurooppa –välineen tuen tasosta. 



Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano:   
EU:n politiikkojen panos kasvuun ja työllisyyteen 
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KASVUA EDISTÄVÄN SÄÄNTELYKEHYKSEN AIKAANSAAMINEN 

 
  

Tähänastinen edistyminen 
 

 
Seuraavat vaiheet 

Järkevä sääntely 

 

Hallinnollisen taakan vähentäminen sekä EU:n että 
kansallisella tasolla on edelleen yksi komission tärkeimmistä 
tavoitteista ja järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman 
keskeinen osa, kuten on todettu vuonna 2010 annetussa 
tiedonannossa ”Järkevä sääntely Euroopan unionissa”.  
 

Komissio esittää vuoden 2012 loppuun mennessä 
tiedonannon, jossa selostetaan edistymistä vuonna 
2010 annetussa tiedonannossa esitetyissä 
toimenpiteissä ja tavoitteissa ja hahmotellaan tulevaa 
työtä.  
 

Hallinnollinen rasitus 

 

Komissio on ehdottanut toimenpiteitä, joiden hyväksyminen 
vähentää hallinnollista rasitusta noin 30 prosenttia.  
 

Parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan hyväksymään 
jäljellä olevat toimenpiteet nopeasti, jotta rasitusta 
voidaan vähentää vielä 5,5 prosenttia alkuperäisen 25 
prosentin vähennystavoitteen lisäksi.  
 

Komissio raportoi julkisten kuulemisten politiikkansa 
tarkastelusta ja hallinnollisten rasitteiden 
vähentämiseen tähtäävän toimintaohjelman tuloksista 
tulevassa tiedonannossa. 

 

Pk- ja mikroyritykset 

 

 

 

Komissio on käynnistänyt kuulemisen, jossa on tarkoitus 
määrittää pk-yrityksiä eniten rasittavan lainsäädännön 
kymmenen kärjessä. Komissio laatii niitä koskevia 
yksinkertaistamisehdotuksia.  

Komissio aikoo alkuvuodesta 2013 julkaista pk- ja 
mikroyritysten sääntelytaakan vähentämispolitiikasta 
tilannekatsauksen, johon sisältyvässä tulostaulussa 
seurataan mikroyrityksiä koskevan sääntelyn 
poistamista ja keventämistä.  



Kasvu- ja työllisyyssopimuksen täytäntöönpano:   
EU:n politiikkojen panos kasvuun ja työllisyyteen 
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ENERGIAN SISÄMARKKINOIDEN TOTEUTTAMINEN 

 
  

Tähänastinen edistyminen 
 

 
Seuraavat vaiheet 

Energian 
sisämarkkinoiden 
toteuttaminen 

 

Työ on käynnissä niiden tekijöiden tunnistamiseksi, jotka 
estävät energian sisämarkkinoiden toteuttamisen vuoteen 
2014 mennessä. 

 

Kuten Eurooppa-neuvosto on pyytänyt, komissio 
julkaisee marraskuussa energian sisämarkkinoiden 
toiminnasta kattavan kertomuksen, jossa käsitellään 
erityisesti tekijöitä, jotka estävät niiden toteuttamisen 
vuoteen 2014 mennessä. Tiedonantoon sisällytetään 
maakohtaisia analyyseja ja toimintasuunnitelma 
selkeine määräaikoineen. 
 

Investoinnit 
energiainfrastruktuuriin 

 

Komissio on tehnyt Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevia 
ehdotuksia osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, 
jotta voidaan tukea investointeja energiainfrastruktuuriin 
Euroopan edun kannalta keskeisillä aloilla. 

 

Vuoden 2012 loppuun mennessä päästävä 
kunnianhimoiseen sopimukseen Verkkojen Eurooppa -
välineen tuen tasosta. 

 

Energiatehokkuus Energiatehokkuusdirektiivi hyväksyttiin kesäkuussa 2012, ja 
se tulee voimaan joulukuuhun 2012 mennessä.  
 

Jäsenvaltioiden asetettava kansalliset tavoitteet 30. 
huhtikuuta 2013 mennessä ja toimitettava ensimmäiset 
kertomuksensa energiatehokkuutta edistävien 
järjestelmien täytäntöönpanosta vuoden 2013 loppuun 
mennessä. 
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INNOVAATIOUNIONIN RAKENTAMINEN 
 

  
Tähänastinen edistyminen 

 

 
Seuraavat vaiheet 

Eurooppalaisen 
tutkimusalueen 
vahvistaminen 

Komissio antoi heinäkuussa 2012 tiedonannon 
”Huippuosaamista ja kasvua edistävä eurooppalaisen 
tutkimusalueen tiiviimpi kumppanuus”.  

Jäsenvaltioiden toteutettava yhteistyössä tärkeimpien 
sidosryhmien kanssa toimenpiteitä, joilla edistetään 
investointeja ja kansallista kilpailua, optimoidaan 
valtioiden välistä yhteistyötä tutkimusinfrastruktuurien 
avulla, helpotetaan tutkijoiden liikkuvuutta, puututaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin ongelmiin ja 
parannetaan tieteellisen tiedon saatavuutta. 

Investoinnit 
tutkimukseen ja 
innovointiin 

Komissio on tehnyt osana vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä Horisontti 2020 -ohjelmaa ja yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME) 
koskevat ehdotukset, joiden tarkoituksena on tarjota julkista 
tukea tutkimukseen, houkutella yksityisiä investointeja ja 
auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta. 

Vuoden 2012 loppuun mennessä päästävä 
kunnianhimoiseen sopimukseen Horisontti 2020 -
ohjelman ja COSME-ohjelman tuen tasosta. 
 

Keskeiset kehitystä 
vauhdittavat teknologiat 

Komissio esitti kesäkuussa 2012 keskeisiä kehitystä 
vauhdittavia teknologioita koskevan strategiansa.  

Strategian täytäntöönpano edellyttää komissiolta ja 
jäsenvaltioilta merkittävää panostusta. Korkean tason 
ryhmä perustettava. 

Teollisuuspolitiikan 
nykyaikaistaminen 

 

Komissio hyväksyi lokakuussa 2012 EU:n teollisuuspolitiikan 
uudelleentarkastelua koskevan tiedonannon, jonka 
tarkoituksena on auttaa EU:n teollisuutta säilyttämään 
teknologinen johtoasema ja helpottaa investointeja uusien 
teknologioiden käyttöönoton ja levityksen varhaisvaiheessa.  

Tiedonannon aloitteet pantava viipymättä täytäntöön, 
myös ensisijaisilla aloilla perustettavien työryhmien 
avulla. 

Yhtenäinen patenttisuoja Yhtenäistä patenttisuojaa koskevat komission 
säädösehdotukset ovat parhaillaan neuvoston ja parlamentin 
käsittelyssä. 

Neuvoston ja Euroopan parlamentin sovittava vuoden 
2012 loppuun mennessä, jotta ensimmäinen yhtenäinen 
patentti voidaan rekisteröidä kevääseen 2014 
mennessä. 
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PANOSTAMINEN KASVUUN 

 
 Tähänastinen edistyminen Seuraavat vaiheet 

EIP:n pääoman 
korottaminen  

EIP:n valtuusto päättää 10 miljardin euron pääomankorotuksesta 
vuoden 2012 loppuun mennessä.  

EIP:n vuoden 2013 lainaohjelma vastaamaan 
luototuskapasiteetin lisääntymistä noin 60 miljardilla eurolla, 
uusi kasvu- ja työllisyysjärjestely mukaan lukien. EIP:n 
lisättävä teknistä ja taloudellista neuvontatoimintaansa, jotta 
hankkeiden toteuttaminen helpottuisi ja maksut ja reaali-
investoinnit nopeutuisivat.  

Hankejoukkolainoja 
koskeva pilottihanke 

Vuonna 2012 on hyväksytty 100 miljoonaa euroa liikenteen alan 
hankejoukkolainoihin, joilla on mahdollista aikaansaada 1,5–2 
miljardin euron investoinnit. EIP on laatinut hankkeiden 
toteuttamisjärjestyksen. 

Komission ja EIP:n yhteistyösopimus määrä allekirjoittaa 
lokakuun loppuun mennessä.  Ensimmäiset hankejoukkolainat 
lasketaan liikkeeseen vähän sen jälkeen. Vuonna 2013 on 
määrä laskea liikkeeseen 130 miljoonaa euroa (100 miljoonaa 
euroa liikenteeseen, 20 miljoonaa euroa tieto- ja 
viestintäteknologiaan ja 10 miljoonaa euroa energiaan). 

EU:n rakennerahastojen 
uudelleenohjelmointi ja 
varojen käytön 
vauhdittaminen 

Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä 
rakennerahastovarojen uudelleenohjelmoimiseksi niin, että niillä 
voidaan tukea kasvu- ja työllisyystavoitteita ja nopeuttaa maksujen 
suorittamista. 

Jäsenvaltioiden mietittävä, missä varojen uudelleenohjelmointi 
olisi vielä mahdollista, ja hyödynnettävä EU:n 
rakennerahastoja kasvun tukemiseen. 

Talousarvio 2013 Komission ehdotuksessa EU:n talousarvioksi vuodeksi 2013 
keskitytään kasvua tukeviin investointeihin.  

Rahoituspaketin onnistunut täytäntöönpano edellyttää 
riittävää tukea EU:n vuoden 2013 talousarviosta, josta 
neuvoston ja parlamentin on määrä päättää marraskuussa. 
 
Varoja tullaan käyttämään ensisijaisten infrastruktuurien 
tukemiseen (50 %), tutkimukseen, innovointiin, pk-yrityksiin 
ja tietotekniikkapalveluihin (25 %) sekä työmarkkinoita, 
inhimillistä pääomaa ja sosiaalista osallisuutta koskeviin 
toimiin (25 %). 

Monivuotinen rahoituskehys 
2014–2020 

Vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat 
komission ohjelmaehdotukset tähtäävät kasvuun ja niissä 
kiinnitetään enemmän huomiota tuloksiin ja EU:n lisäarvoon. 

Vuoden 2012 loppuun mennessä päästävä kunnianhimoiseen 
sopimukseen kasvua edistävien ohjelmien tuen tasosta. 
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KASVUA EDISTÄVÄ VEROPOLITIIKKA 

  
Tähänastinen edistyminen 

 

 
Seuraavat vaiheet 

Säästötulojen verotus Komissio on esittänyt marraskuussa 2008 ehdotuksen 
säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevan 
direktiivin tarkistamisesta ja heinäkuussa 2011 ehdotuksen 
valtuuksista neuvotella EU:n kolmansien maiden kanssa 
tekemien verosopimusten tarkistamisesta. 

Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava. 

Energiaverotus Komissio esitti huhtikuussa 2011 energiaverotusta koskevan 
direktiiviehdotuksen. 

Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava. 

Yhteinen yhdistetty 
yhtiöveropohja 
(CCCTB) 

Komissio esitti maaliskuussa 2011 yhteistä yhdistettyä 
yhtiöveropohjaa (CCCTB) koskevia ehdotuksia. 

Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava. 
 

Veropetokset ja 
veronkierto 

Komissio esitti kesäkuussa tiedonannon konkreettisista 
tavoista torjua veropetoksia ja veronkiertoa. 
 

Komissio aikoo vielä vuonna 2012 esittää 
toimintasuunnitelman, jossa määritetään toimenpiteet, 
joita voitaisiin kehittää nopeasti, sekä veroparatiiseja ja 
aggressiivista verosuunnittelua koskevan aloitteen. 
Toimintasuunnitelmassa on tarkoitus esittää 
konkreettisia toimenpiteitä hallinnollisen yhteistyön 
tehostamiseksi ja tukea nykyisen hyvän hallintotavan 
politiikan kehittämistä.  

Finanssitransaktiovero Komissio esitti syyskuussa 2011 finanssitransaktioveroa 
koskevan direktiiviehdotuksen.  

Kun edellytykset täyttyvät, komissio on valmis viemään 
asiaa eteenpäin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka 
ovat halukkaita etenemään tiiviimmän yhteistyön 
puitteissa.  
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TYÖPAIKKOJEN JA TODELLISTEN EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINOIDEN LUOMINEN 

 
 Tähänastinen edistyminen Seuraavat vaiheet 

Työllisyyspolitiikka Komissio esitti huhtikuussa 2012 työllisyyspaketin, 
jossa määritellään keskeiset toimenpiteet, joilla 
voidaan tukea työpaikkojen luomista, palauttaa 
työmarkkinoiden dynamiikkaa ja lisätä EU:n 
ohjausta. 

Toimenpiteet toteutettava viipymättä. 

 

Nuorisotyöttömyys 

 

Komissio käynnisti vuonna 2011 Mahdollisuuksia 
nuorille -aloitteen ja toimintaryhmät EU:n 
rakennerahastojen käyttämiseksi 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja pk-yritysten 
tukemiseen.  Komissio julkaisi syyskuussa 2012 
EU:n nuorisoraportin. 

Komissio esittää joulukuussa nuorisotyöllisyyspaketin, jossa 
tarkastellaan edistymistä. Siihen sisältyy ehdotus neuvoston 
suositukseksi nuorisotakuusta ja harjoittelun laatupuitteita 
koskevan työmarkkinaosapuolten kuulemisen toinen vaihe.  
 

Koulutus ja osaaminen 

 

Koulutusta ja osaamista koskevan diagnoosin 
tekeminen käynnissä. EURES-verkostoa 
uudistetaan, jotta siitä tulisi todellinen 
työnvälityspaikka. 

Komissio esittää tiedonannon koulutuksen uudelleenajattelusta 
vuoden 2012 loppuun mennessä. Siinä tarkastellaan osaamisen 
nykytilaa ja ehdotetaan jatkotoimenpiteitä. EURESin uudistamista 
koskeva komission ehdotus tulee olemaan osa 
nuorisotyöllisyyspakettia. 

Eläkeoikeuksien 
siirrettävyys 

 

Komissiolla ja puheenjohtajavaltio Kyproksella 
käynnissä rajatylittävien eläke- ja 
sosiaaliturvaoikeuksien säilyttämistä koskeva työ 
prosessin käynnistämiseksi uudelleen. 

Työtä on vauhditettava. 

 

Lähetetyt työntekijät 

 

Komissio esitti maaliskuussa 2012 lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksia koskevan ehdotuksen. 

Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava. 

Säännellyt ammatit Komissio esitti joulukuussa 2011 
ammattipätevyyden tunnustamista koskevan 
ehdotuksen. 

 

Lainsäädäntöprosessi ei aikataulussa: vauhditettava.   
Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoa koskevaa yhteistyötä. 

Ikääntyneet työntekijät Sosiaalisen suojelun komitea työstää aktiivista 
ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta 
ohjaavia periaatteita, jotka on tarkoitus hyväksyä 
lokakuussa. 

Sosiaalisen suojelun komitean ja työllisyyskomitean tehtävä 
monenvälisen valvontaohjelman puitteissa yhdessä aktiivisen 
ikääntymisen teemakohtainen arviointi vuonna 2013. 
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KAUPAN TARJOAMIEN MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN 

 
 Tähänastinen edistyminen Seuraavat vaiheet 

Kauppasopimukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kauppasopimus Perun ja Kolumbian kanssa allekirjoitettiin 
kesäkuussa 2012.  
 
Neuvottelut kattavasta talous- ja kauppasopimuksesta 
Kanadan kanssa ovat edenneet pitkälle. 
 
Neuvottelut Singaporen kanssa lähestyvät loppuvaihetta. 
 
 
Neuvottelut Intian kanssa ovat käynnissä. 
 
 
 
Komissio hyväksyi heinäkuussa suosituksen 
neuvotteluohjeiksi Japanin kanssa tehtävää 
vapaakauppasopimusta varten. 
 
Työpaikkoja ja kasvua käsittelevä korkean tason työryhmä 
valmistelee raporttia Yhdysvaltojen kanssa tehtävän 
vapaakauppasopimuksen mahdollisesta soveltamisalasta. 
 
Ukrainan kanssa käydyt neuvottelut pitkälle menevästä ja 
laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta saatiin päätökseen 
joulukuussa 2011. Sopimuksen tekninen parafointi tapahtui 
heinäkuussa 2012.  
 
Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kanssa tehtäviä 
pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia 
koskevat neuvotteluohjeet hyväksyttiin joulukuussa 2011. 

Edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. 
 
 
Neuvottelut tarkoitus saada päätökseen tulevien 
kuukausien aikana. 
 
Neuvottelut tarkoitus saada päätökseen tulevien 
kuukausien aikana. 
 
Neuvotteluja tarkoitus jatkaa – Intialta edellytetään 
lisäpanostusta, jotta sopimus voidaan tehdä 
mahdollisimman pian. 
 
Jäsenvaltioiden vauhditettava neuvotteluohjeita 
koskevaa työtä. 
 
 
Kertomus tarkoitus hyväksyä vuoden 2012 loppuun 
mennessä. 
 
 
Allekirjoittamisen edellyttämät tekniset lisätoimet 
(kääntäminen) määrä saada valmiiksi vuoden 2012 
loppuun mennessä.   
 
 
Komissio on valmis aloittamaan neuvottelut 
kumppaneiden neuvotteluhalukkuudesta riippuen heti 
kun valmisteluprosessit on saatu päätökseen. 
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Neuvottelut Malesian kanssa käynnissä. 
 
Komissio käynnisti maaliskuussa 2012 valmisteluprosessin 
Tunisian, Marokon ja Jordanian kanssa käytäviä neuvotteluja 
varten.  
 
Neuvosto antoi komissiolle luvan aloittaa pitkälle meneviä ja 
laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia koskevat neuvottelut 
Georgian ja Moldovan kanssa joulukuussa 2011 ja Armenian 
kanssa helmikuussa 2012. 
 

 
Neuvotteluja tarkoitus jatkaa.  

Pääsy kolmansien 
maiden julkisten 
hankintojen markkinoille 

Komissio esitti maaliskuussa 2012 ehdotuksen unionin 
tavaroiden ja palveluiden pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille.  

Lainsäädäntömenettelyä nopeutettava. 
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