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EU:n tarkastajat: Makrotalouden epätasapainoa koskeva 
menettely on hyvin suunniteltu, mutta sen 
täytäntöönpano ei ole vaikuttavaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan Euroopan komissio ei pane 
makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä (MIP) täytäntöön tavalla, joka takaisi 
epätasapainon vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja korjaamisen. Tarkastajat toteavat, että makrotalouden 
epätasapainoa koskeva menettely on kokonaisuutena katsoen hyvin suunniteltu ja perustuu 
laadukkaaseen analyysiin. Prosessi on kuitenkin eräiltä tärkeiltä osiltaan pikemminkin poliittinen kuin 
tekninen.  

Komission antamat maakohtaiset suositukset muodostavat keskeisen välineen, jolla makrotalouden 
epätasapainoa korjataan. Tarkastajat katsovat kuitenkin, että hyvin harva näistä suosituksista on pantu 
olennaisilta osiltaan täytäntöön. Suositusten täytäntöönpano on tosin jäsenvaltioiden vastuulla, mutta 
useita puutteita ilmenee myös komission tavassa esittää suositukset, mikä osaltaan heikentää 
täytäntöönpanoa.  

Tarkastajien mukaan suositukset eivät perustu havaittuihin epätasapainotiloihin eivätkä sellaisten 
mahdollisten toimintavaihtoehtojen analyysiin, joilla epätasapainoa saataisiin vähennettyä kohtuullisessa 
ajassa. Sen sijaan useita Eurooppa 2020 -strategiaan pohjautuvia uudistuksia pidetään tärkeinä 
epätasapainon korjaamisen kannalta. Tästä syystä osa suosituksista liittyy vain vähäisessä määrin - jos 
lainkaan - makrotalouden epätasapainoon. Tämä vaikeuttaa jäsenvaltioissa julkisen tuen saamista 
korjaaville toimille. MIP-suosituksissa ei myöskään oteta huomioon finanssipolitiikkaa, vaikka se olisi 
relevanttia ulkoiseen epätasapainon ja kilpailukyvyn kannalta.  

Tarkastajat panevat merkille, että komissio ei ole koskaan suosittanut liiallista epätasapainoa koskevan 
menettelyn käynnistämistä. Menettelyssä on kyse tiukasta seurantajärjestelmästä, johon sisältyy 
mahdollisuus määrätä seuraamuksia euroalueeseen kuuluville jäsenvaltioille. Useissa jäsenvaltioissa on 
kuitenkin havaittu pitkäaikaista liiallista epätasapainoa. 

“Liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn järjestelmällinen käynnistämättä jättäminen on vähentänyt 
MIP:n uskottavuutta ja vaikuttavuutta.” toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen Neven Mates. ”Tarkastuksen aikana komissio antoi vain vähän evidenssiä, joka selittäisi, miksi 
kollegio ei ole ehdottanut liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn käynnistämistä.” 
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MIP:ä on edelleen heikentänyt komission tapa luokitella epätasapainotilat. Epätasapaino yksilöidään 
selkeiden teknisten kriteerien perusteella, mutta niiden vakavuutta ei arvioida selkeästi. Komission 
jäsenten kollegion lopullisten päätösten perustana olevat kriteerit eivät ole läpinäkyviä. Tarkastusevidenssi 
antaisi lisäksi ymmärtää, että poliittiselta tasolta puuttuu virallinen päätöksentekoprosessi.  

Tarkastajat katsovat, että komission laatimat perusteelliset tarkastelut olivat laadukkaita. Täysimittaiset 
perusteelliset tarkastelut kuitenkin korvattiin maaraporttiin sisällytetyllä tiivistelmällä, mikä on vähentänyt 
MIP-prosessin yleistä näkyvyyttä. Myös havaittuja epätasapainotiloja käsittelevä toimintavaihtoehtojen 
analyysi on näissä asiakirjoissa nykyisin vähemmän esillä tai puuttuu kokonaan.  

Esimerkiksi sellaisia osatekijöitä kuin heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin ja euroaluetta koskevaa 
ulottuvuutta ei pohdita kovinkaan syvällisesti, vaikka viime aikoina on saatu aikaan joitakin parannuksia. 

Tarkastajat suosittavat, että komissio 

• varmistaa, että kunkin MIP-suositukseen ja makrotalouden epätasapainotilan välillä on selvä 
yhteys  

• kuvaa perusteellisissa tarkasteluissa selkeästi jäsenvaltion kokeman epätasapainon vakavuutta 

• suosittelee poikkeustilanteita lukuun ottamatta liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn 
käynnistämistä, kun on näyttöä siitä, että jäsenvaltioon kohdistuva epätasapaino on liiallinen 

• käyttää MIP-menettelyä esittääkseen julkista taloutta koskevia suosituksia jäsenvaltioille, kun 
julkisen talouden kysymykset vaikuttavat suoraan ulkoiseen epätasapainoon ja kilpailukykyyn 

• ottaa MIP-prosessissa selvästi huomioon toimintapolitiikat, joilla on vaikutusta maasta toiseen ja 
jotka voivat edistää symmetristä tasapainotusta euroalueella 

• huolehtii, että asianomaiset komission jäsenet ovat jäsenvaltioiden parlamenttien saatavilla 
silloin, kun komissio on arvioinut epätasapainon liialliseksi, jotta he voivat selittää MIP:iin liittyviä 
toimintapoliittisia suosituksia 

• antaa MIP:lle enemmän näkyvyyttä parantamalla kaikkia viestintään liittyviä näkökohtia. 

Toimittajille tiedoksi 

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely (MIP), jonka avulla on tarkoitus korjata makrotalouden 
epätasapainotiloja EU:ssa, otettiin käyttöön vuonna 2011. Menettely luotiin, koska ennen vuoden 2008 
kriisiä ei ollut toimintapoliittisia välineitä, joiden avulla epätasapainon syntymistä olisi voitu ehkäistä 
ennalta. 

MIP:ä toteutetaan vuoden sykleissä. Menettelyn alussa Euroopan komissio julkaisee talous- ja 
rahoitusarvionsa eli varoitusmekanismia koskevan kertomuksen. Siinä yksilöidään jäsenvaltiot, joita uhkaa 
epätasapaino, joka edellyttää lisäanalysointia perusteellisessa tarkastelussa. Tarkastelujen tarkoituksena 
on todeta, esiintyykö valituissa jäsenvaltioissa epätasapainoa ja olisiko epätasapainoa pidettävä liiallisena. 
Euroopan komission olisi ehdotettava tämän analyysin pohjalta maakohtaisia suosituksia. Neuvosto 
hyväksyy suositukset, ja ne annetaan jäsenvaltioille epätasapainon korjaamiseksi. 

Jos komissio pitää epätasapainoa liiallisena, sen olisi ehdotettava, että neuvosto käynnistää liiallista 
epätasapainoa koskevan menettelyn. Kyseessä on tehostettu valvontamekanismi, johon sisältyy 
mahdollisuus määrätä seuraamuksia. 
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Erityiskertomus nro 3/2018: ”Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) tarkastus” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 


