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Tiivistelmä
I Covid-19-pandemia on aikamme globaali terveyskriisi, joka on aiheuttanut

maailmanlaajuisia mullistuksia jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnissa. Tilanteen
kiireellisyyden vuoksi kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat toteuttaneet
kansanterveystoimenpiteitä viruksen leviämisen pysäyttämiseksi ja
kuolemantapausten määrän kasvun rajoittamiseksi.

II Vuoden 2020 alkupuoliskolla covid-19-pandemia aiheutti epätasaista – mutta

kaikissa tapauksissa huomattavaa – BKT:n supistumista eri jäsenvaltioissa.
Taloudellinen vaikutus oli epätasainen lukuisten eri tekijöiden vuoksi. Niitä olivat
esimerkiksi erot talouden rakenteessa ja pandemian torjumiseen tähtäävissä
terveysstrategioissa sekä sulkutoimien erilaiset vaikutukset talouden aloihin.

III Tässä katsauksessa pyritään tarjoamaan kokonaisvaltainen kuva tärkeimmistä

talouspoliittisista toimista EU:ssa. Katsauksessa esitetään analyyttinen kuvaus sekä
EU:n että jäsenvaltioiden tasolla käynnistetyistä toimenpiteistä ja määritetään EU:n
ulkoisen tarkastajan näkökulmasta riskit, haasteet ja mahdollisuudet, joita EU:n
talouden koordinoinnille voi tulevaisuudessa aiheutua. Katsauksessa esitettävät
analyysit perustuvat pääasiassa julkisiin tietoihin, joita tukevat jäsenvaltioiden
veroviranomaisille osoitetun kyselyn tulokset, komission henkilöstön haastattelut ja
viittaukset tilintarkastustuomioistuimen aiempiin kertomuksiin.
Tilintarkastustuomioistuin ei ole tehnyt tässä yhteydessä tarkastustyötä, joten
havainnot ovat pikemminkin analyyttisia kuin arvioivia. Katsauksessa ei myöskään
anneta suosituksia.

IV Hallitukset ovat toteuttaneet monenlaisia harkintaan perustuvia lyhyen aikavälin

finanssipoliittisia toimenpiteitä vastauksena terveys- ja talouskriisiin. Toimenpiteiden
laajuus ja sisältö kuvastavat jäsenvaltioiden suhteellista vaurautta eivätkä niinkään sitä,
miten pahoin kriisi on vaikuttanut niihin. Jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen toteuttaneet
EU:n kriisitoiminnan suuntaviivojen mukaisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat olleet
enimmäkseen työpaikkojen säilyttämistä koskevia ohjelmia ja valtiontukea, jolla
tuetaan yritysten maksuvalmiutta. Finanssipoliittiset paketit olivat kuitenkin
sisällöltään erilaisia eri jäsenvaltioissa. Nykyisillä finanssipoliittisilla toimenpiteillä
lisätään huomattavasti julkista velkaa, mutta niillä on onnistuttu vaikuttavalla tavalla
lieventämään työttömyysriskejä sulkutoimien aikana.
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V Pandemiakriisi voi lisätä jäsenvaltioiden välisten taloudellisten erojen riskiä.

Taustalla vaikuttavia politiikkatekijöitä ovat finanssipoliittisten tilanteiden erot ja
kilpailun vääristymät, jotka johtuvat jäsenvaltioiden erilaisista valmiuksista käyttää
valtiontukitoimenpiteitä. Kasvavat erot voivat johtua myös suuresta ja jatkuvasta
työttömyydestä, investointivajeista ja rahoitusvakauteen kohdistuvista riskeistä, jos
taloudelliset vaikutukset leviävät rahoitusalalle.

VI EU:n ensimmäiset toimet koostuivat olemassa oleviensääntöjen ja

toimintakehysten puitteissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla tuettiin kansallisia
toimia kriisin hallitsemiseksi. EKP:n nopeiden rahapoliittisten toimien lisäksi
hyödynnettiin mahdollisuutta höllentää olemassa olevia EU:n finanssi- ja
valtiontukisääntöjä, hyväksyttiin EU:n talouspolitiikan ad hoc -suuntaviivat ja
kohdennettiin EU:n talousarviota uudelleen kriisitoimenpiteisiin
(koronavirusinvestointialoitepaketit). Seuraavaksi luotiin kolme turvaverkkoa, joiden
tarkoituksena oli tarjota hallituksille kohdennettua lainatukea komission
(eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen
tukiväline SURE) ja Euroopan vakausmekanismin kautta sekä yrityksille Euroopan
investointipankin kautta. Komissio otti SURE-välineen käyttöön kesän 2020 aikana ja
sen avulla oli määrä rahoittaa lyhennetyn työajan järjestelyjä 17 jäsenvaltiossa
alkusyksystä 2020 lähtien.

VII Tämän jälkeen EU pyrki kehittämään laajempia tukivälineitä pandemian

kasvavien taloudellisten seurausten käsittelemiseksi. Suurin toimenpide oli Next
Generation EU -elpymisväline (NGEU), jonka arvo on 750 miljardia euroa (väline ei ollut
vielä toiminnassa, kun tämän katsauksen laadinta saatiin päätökseen). Toimenpiteen
keskiössä on elpymis- ja palautumistukiväline, joka muodostaa uuden lähestymistavan
varainkäyttöön. Se tarjoaa tukea, jonka ehtona on kasvua edistävien uudistusten ja
investointien toteuttaminen eikä niinkään tiettyjen menojen korvaaminen, joka on
sääntönä ERI-rahastojen tai muiden EU-ohjelmien kohdalla. Välineen avulla pyritään
puuttumaan taloudellisiin eroihin liittyviin riskeihin ja ankkuroimaan elpyminen EU:n
vihreisiin ja digitaalisiin strategioihin.

VIII Jäsenvaltioiden ja EKP:n toimiin verrattuna muut EU:n rahoitustoimenpiteet

voivat olla hitaampia tuen antamisessa, sillä niihin sisältyy yleensä poliittisia
sopimuksia ja/tai menosääntöjen mukauttamista. Ohjelmien mukauttaminen
kriisitilanteeseen oli yhä kesken, mikä selittää sen, ettei elokuun 2020 loppuun
mennessä ollut vielä toteutettu mittavia maksusuorituksia. Varojen käyttö riippuu
tukivälineen luonteesta ja rakenteesta sekä jäsenvaltioiden valmiuksista käyttää varoja
omien menettelyjensä ja edellytystensä mukaisesti.
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IX Toimenpidekokonaisuus aiheuttaa jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla riskejä ja

haasteita EU:n talouspolitiikan koordinoinnille, sen täytäntöönpanolle ja EU:n varojen
moitteettomalle hoidolle. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi haasteita seuraavilla
aloilla:
o

Jäsenvaltioiden finanssipoliittiset paketit ja poikkeuksellinen pankkiluottojen
tarjonta aiheuttavat uusia haasteita julkisen talouden rahoitusaseman
valvonnasta, sisämarkkinoista, työmarkkinoista ja rahoitusalasta vastaaville EU:n
viranomaisille.

o

Hiljattain ehdotetun elpymisvälineen vaikuttavuus saattaa heikentyä, jos sen
rahoitusrakenne ei ole riittävä, elpymissuunnitelmissa ei keskitytä kasvua
edistäviin uudistuksiin ja investointeihin, täytäntöönpano ei ole oikea-aikaista,
varojen käyttöaste on alhainen, toimenpiteiden koordinointi kaikilla tasoilla on
heikkoa, suunnittelu ja seuranta eivät perustu luotettaviin indikaattoreihin tai
tilivelvollisuus on hajanaista.

o

Komission haasteena on hallita rahoitusriskiä, joka liittyy laajamittaisiin EU:n
liiketoimiin pääomamarkkinoilla.

X Tilintarkastustuomioistuin yksilöi myös mahdollisuuksia, joita EU:n covid-19-kriisiin

perusteella toteuttamat talouspoliittiset toimet tarjoavat. Talouskriisiin liittyvien EU:n
talouspoliittisten toimien täytäntöönpano on käynnissä, mutta se saattaa edellyttää
EU:n toimielinten vastuualan vahvistamista EU:n talouden elpymisen hallinnassa.
Uusien tilapäisten rahastojen, kuten eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) ja Next Generation
EU -elpymisvälineen (NGEU) perustaminen tarjoaa tilaisuuden pohtia EU:n
rahoituskapasiteetin pysyviä parannuksia, jotta voidaan reagoida merkittäviin talouden
häiriöihin ja lieventää niistä aiheutuvia jäsenvaltioiden välisiä taloudellisia eroja. Tämä
lisärahoitus on myös tärkeä tilaisuus edistää EU:n painopisteitä, kuten kestävää
kehitystä ja digitalisaatiota, jos toimet suunnitellaan huolellisesti ja niitä seurataan
perusteellisesti eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa.
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Johdanto
01 Covid-19-pandemia saapui EU:hun helmikuussa 2020 ja levisi nopeasti kaikissa
jäsenvaltioissa, ja kuolleisuus oli suurimmillaan huhtikuussa. Pandemia on edelleen
merkittävä terveysuhka sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Syyskuun loppuun
mennessä EU:ssa oli raportoitu yli kolme miljoonaa tartuntaa, jotka johtivat lähes
150 000 ihmisen kuolemaan. Jäsenvaltiot toteuttivat monenlaisia sulku- ja
ennaltaehkäisytoimenpiteitä, jotka vähensivät tartuntojen leviämistä, mutta
tartuntatapausten lähteminen uuteen kasvuun syksyllä 2020 aiheutti jälleen haasteita
sekä terveydenhuolto- että talousjärjestelmille.

02 Toisin kuin maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka aiheutui rahoitusalan
heikkouksista, nykyinen talouden häiriö vaikuttaa koko talouteen häiritsemällä
kotitalouksien menoja, liiketoimintaa ja globaaleja toimitusketjuja. Euroopan
komission ennusteen1 mukaan poikkeama pandemiaa edeltäneestä talouskasvu-urasta
on huomattavasti suurempi kuin edellisen kriisin aikana (ks. kaavio 1). EU-27:n BKT:n
ennustetaan supistuvan 7,4 prosenttia vuonna 2020, eikä se ehkä palaa kriisiä
edeltäneelle tasolle vuonna 2021, mikä saattaa lisätä merkittävästi
maksukyvyttömyyttä ja vähentää työpaikkoja.

Kaavio 1 – EU:n BKT:n volyymi-indeksi (prosentteina) (2006–2021)
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat, jotka perustuvat komission tietoihin ja syksyn
ennusteisiin (AMECO-tietokanta).

1

European Economic Forecast – Autumn 2020, Institutional paper 136, marraskuu 2020.
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03 Nykyinen kriisi poikkeaa luonteeltaan aiemmista, vuosien 2008–2013 kriiseistä.
Tästä huolimatta kriisillä on vahva korrelaatio BKT:n supistumiseen jäsenvaltioissa,
mikä voi aiheuttaa uusia haasteita taloudelliselle lähentymiselle EU:ssa. Esimerkiksi
Kreikka, Italia ja Espanja näyttäisivät lukeutuvan molempien kriisien aikana eniten
kärsineisiin talouksiin (ks. kaavio 2).

KASVU 2020

Kaavio 2 – BKT:n supistuminen vuosien 2008–2013 ja 2020 kriisien
aikana
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat, jotka perustuvat komission tietoihin ja syksyn
2020 ennusteisiin (AMECO-tietokanta).
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04 Sulkutoimien aiheuttama taloudellinen häiriö on maaliskuusta 2020 lähtien

edellyttänyt covid-19-kriisiin vastaamista laajamittaisin EU:n ja kansallisen tason
talouspoliittisin toimenpitein, jotta yritysten ja kotitalouksien tulonmenetyksiä
kyettäisiin korvaamaan. Maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuranneen Euroopan
velkakriisin seurauksena EU:n jäsenvaltioiden talouden koordinointia vahvistettiin
uudella lainsäädännöllä (esim. talouspolitiikan ohjauspaketti (six-pack) vuonna 2011 ja
budjettikuripaketti (two-pack) vuonna 2013) ja rahoitustukimekanismeilla (esim.
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) ja Euroopan vakausmekanismi
(EVM)). EU:n oli reagoitava pandemiakriisiin mukauttamalla joitakin voimassa olevia
sääntöjä ja luomalla uutta taloudellista tukea talouden häiriöiden vaikutusten
lieventämiseksi.
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa
05 Tämä ei ole tarkastuskertomus, vaan katsaus, joka perustuu pääasiassa julkisesti

saatavilla oleviin tietoihin tai erityisesti tätä tarkoitusta varten kerättyyn aineistoon.
Katsauksen tavoite on kaksitahoinen. Siinä pyritään ensinnäkin antamaan
kokonaiskuva ja tarjoamaan objektiivinen analyysi keskeisistä kansallisista
finanssipoliittisista toimenpiteistä ja EU:n taloudellisista toimenpiteistä, joita on
toteutettu käynnissä olevan covid-19-kriisin seurauksena. Lisäksi katsauksessa pyritään
yksilöimään riskejä, haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät EU:n talouspolitiikan
koordinointiin ja täytäntöönpanoon sekä EU:n varojen moitteettomaan hoitoon.

06 Julkisesti saatavilla olevat tiedot EU:ssa toteutetuista toimenpiteistä ovat

hajanaisia ja jakautuneet lukuisiin eri lähteisiin ja/tai niistä puuttuu johdonmukaisuus
ja systemaattinen kvantifiointi, mikä vaikeuttaa vertailua. Nämä tiedot ovat tärkeitä
myös, jotta voidaan auttaa ratkaisemaan politiikan koordinoinnista ja
täytäntöönpanosta johtuvia ongelmia ja analysoimaan kriisin johdosta toteutetuista
talouspoliittisista toimista saatuja kokemuksia. Katsaus kattaa EU:n tasolla maaliskuun
ja elokuun 2020 välisenä aikana toteutetut taloudelliset toimenpiteet, tämän jälkeen
toteutetut konkreettiset jatkotoimet sekä kaikki kansallisella tasolla maaliskuun ja
elokuun 2020 välisenä aikana toteutetut merkittävät finanssipoliittiset toimenpiteet
(joiden osuus suhteessa BKT:hen on yli 0,1 prosenttia).

07 Jotta toimenpiteistä saataisiin kattava yleiskuva, EU:n ja kansallisen tason

toimenpiteistä kerättiin johdonmukaisia ja määrällisiä tietoja. Niistä osa oli julkisesti
saatavilla olevia tietoja ja osa pyydettiin komissiolta. Koska käytössä ei ole erillistä
tietokantaa, jonka avulla kansalliset finanssipoliittiset elvytystoimet voitaisiin koota
yhteen ja määrittää järjestelmällisesti, tilintarkastustuomioistuin osoitti kaikille
27 jäsenvaltiolle kyselytutkimuksen, joka koski niiden covid-19-kriisin seurauksena
toteuttamia finanssipoliittisia toimenpiteitä. Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin
täyttämään käytettävissä oleviin tietolähteisiin liittyvät puutteet. Kyselytutkimus
sisältää kansalliset toimenpiteet, jotka hyväksyttiin 30. kesäkuuta 2020 mennessä.
Huomioon ei siis ole otettu päivityksiä, joita tällaisten toimenpiteiden tai muiden
uusien toimenpiteiden kustannuksiin on tehty mainitun ajankohdan jälkeen.
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08 Kyselytutkimus tarjosi keskusveroviranomaisille vakiomuotoisen

raportointimallin, joka auttoi tilintarkastustuomioistuinta keräämään järjestelmällisesti
tietoja toteutetuista kansallisista finanssipoliittisista toimenpiteistä, mukaan lukien
niiden kuvaus, ajoitus, tavoite ja arvioidut kustannukset vuonna 2020, ja
luokittelemaan tiedot esimerkiksi talousarvio- ja talousvaikutusten perusteella.
Kyselytietoja täydennettiin tarvittaessa muilla julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla
(jotka liittyvät esimerkiksi Euroopan finanssipoliittiseen seurantavälineeseen, vakausja lähentymisohjelmiin, julkaistuihin kansallisiin talousarvioihin ja julkista taloutta
koskeviin ilmoituksiin). Katsauksessa otetaan huomioon myös
tilintarkastustuomioistuimen aiemmat kertomukset, komission henkilöstön
haastattelut sekä asiantuntijapaneelin lausunnot tilintarkastustuomioistuimen
analyysin luotettavuudesta ja riskien ja haasteiden muotoilusta.
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Erilaiset kansalliset toimet keskittyivät
työpaikkojen ja yritysten
pelastamiseen kustannuksista
riippumatta
Sulkutoimien taloudelliset vaikutukset vaihtelivat
jäsenvaltioittain ja aloittain

09 Käynnissä olevan talouskriisin syyt ovat ainutlaatuisia nykyhistoriassa. Aiemmat

kriisit johtuivat kestämättömästä kysynnän kasvusta ja/tai makrotalouden
epätasapainon kasautumisesta 2, mutta nykyinen tuotannon huomattava lasku on
seurausta pandemia- ja terveyspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista sekä
kysyntään että tarjontaan.

10 Koska terveyspolitiikka kuuluu lähinnä kansalliseen toimivaltaan, erot

jäsenvaltioiden valmiuksissa taudin leviämisen alkuvaiheessa voivat selittää sen, miksi
pandemian aiheuttamien terveydensuojelutoimien alkamiselle EU:ssa oli leimallista
epäröinti, erilaiset lähestymistavat sulkutoimiin ja rajavalvontaan sekä jäsenvaltioiden
toimenpiteiden koordinoinnin puute.

11 Vuoden 2020 puoliväliin mennessä toteutuneiksi arvioidut BKT:n supistumiset

osoittavat huomattavaa maiden välistä vaihtelua EU:ssa 3. Huomattava osa näistä
eroista jäsenvaltioiden välillä covid-19-kriisin aikana voidaan tilastollisesti korreloida
indeksillä, joka kuvaa hillintätoimenpiteiden tai sosiaalisen etäisyyden toimenpiteiden
tiukkuutta ja matkailun osuutta taloudessa. Liite I sisältää näiden muuttujien
regressioanalyysin. Seuraavassa kuvataan mainittuja kahta selittävää tekijää.

2

Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses (komissio, 2009).

3

Eurostatin tiedote 133/2020 (8. syyskuuta 2020).

13

12 Esimerkiksi Saksan sulkutoimet maaliskuussa olivat lievempiä kuin Italiassa,

Ranskassa ja Espanjassa, joissa kaikki muut kuin välttämättömät yritykset joutuivat
sulkemaan ovensa, mikä osittain selittää BKT:n suuremman laskun viimeksi mainituissa
maissa (ks. myös kaavio 3). Alustavien arvioiden mukaan BKT:n vuotuinen kasvu
saattaa hidastua jopa kaksi prosenttiyksikköä kutakin tiukkojen rajoitustoimien
kuukautta kohti 4.

Kaavio 3 – Rajoitustoimenpiteiden tiukkuuden kehitys vuoden 2020
alkupuoliskolla
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Lähde: Stringency Index (Oxfordin yliopisto: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/).

13 Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon tiedot osoittavat, että kriisin vaikutukset

talouden aloihin vaihtelevat suuresti (ks. kaavio 4). Esimerkiksi tietyt palvelualat, kuten
liikenne, vähittäiskauppa, vapaa-aika-ala ja hotelli- ja ravintola-ala, kärsivät erityisen
paljon, koska rajoitustoimenpiteet (sulkutoimet, sosiaalinen etäisyys tai
matkustuskiellot) ovat vähentäneet tällaisten palvelujen kysyntää.

4

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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Kaavio 4 – EU:n bruttoarvonlisäyksen volyymin muutokset vuoden 2020
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tekninen toiminta
Teollisuus
(rakennusalaa lukuun ottamatta)

-10,1 %
-11,1 %

Kauppa, liikenne, majoitus- ja
ravitsemistoiminta
Taide, viihde ja vapaa-aika; muu
palvelutoiminta

-14,7 %
-16,8 %

Kaikki alat

-8,2 %
-15 %

Maa-, metsä- ja kalatalous

Rakennusala

-7,1 %

-20 %

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

-10 %

-5 %

0%

Huom. Prosentuaaliset muutokset verrattuna samaan kauteen edeltävänä vuonna.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelma Eurostatin tietojen perusteella.

Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet monenlaisia finanssipoliittisia
toimenpiteitä

14 Jäsenvaltioiden finanssipolitiikassa on helmikuusta 2020 lähtien keskitytty

lieventämään sulkutoimien ja kysynnän vähenemisen vaikutuksia tuloihin ja
työllisyyteen lyhyellä aikavälillä. Vuoden 2008 kriisin johdosta toteutettujen toimien
tapaan ne ovat muodostuneet automaattisten vakauttajien toiminnasta (verotulot,
työttömyysjärjestelmät) ja harkinnanvaraisten finanssipoliittisten elvytystoimien,
kuten verohelpotusten tai veronalennusten, hyväksymisestä sekä poikkeuksellisista
menoista, jotka liittyvät muun muassa työllisyyden tukemiseen ja terveydenhuoltoon.
Lisäksi käyttöön on otettu muita kuin finanssipoliittisia toimenpiteitä, joiden
tarkoituksena on tarjota likviditeettiä talouden toimijoille (valtionlainat,
lainatakaukset, verolykkäykset jne.). Näistä toimenpiteistä ei aiheudu välittömiä
kustannuksia julkiselle taloudelle.
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15 Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus osoittaa, että kesäkuun 2020

lopussa (ks. kohdat 07 ja 08) jäsenvaltiot olivat torjuakseen pandemian taloudellisia ja
terveydellisiä vaikutuksia toteuttaneet lähes 1 250 finanssipoliittista toimenpidettä,
joiden arvo on noin 3,5 biljoonaa euroa (27 prosenttia EU-27:n arvioidusta BKT:stä
vuonna 2020). Tilintarkastustuomioistuin luokitteli toimenpiteet viiteen pääluokkaan
niiden luonteen ja alijäämävaikutusten mukaan (laatikko 1). Aggregoidut
kyselytutkimustiedot esitetään kaaviossa 5. Takausten osuus toimenpiteistä on
kaksi biljoonaa euroa eli 59 prosenttia. Seuraavina ovat harkinnanvaraiset menopuolen
toimenpiteet (19 prosenttia), rahoitusvälineet (11 prosenttia),
veronmaksutoimenpiteet (kuusi prosenttia) ja harkinnanvaraiset tulopuolen
toimenpiteet (viisi prosenttia).

16 Toimien kokonaismäärä on suuri verrattuna hyödyke- ja työmarkkinoiden vuosien

2009 ja 2010 harkinnanvaraisiin toimenpiteisiin, joiden osuus suhteessa BKT:hen oli
noin kolme prosenttia 5. Tämänhetkisten toimien mittavuus on paremmin verrattavissa
finanssialaa vuosina 2008–2017 tukeneiden harkinnanvaraisten toimenpiteiden ja
muiden kuin finanssipoliittisten toimenpiteiden (takaukset, lainat, pääomatuki)
kokoon; harkinnanvaraisten toimenpiteiden osuus suhteessa EU:n BKT:hen oli arviolta
noin neljä prosenttia ja muiden kuin finanssipoliittisten toimenpiteiden osuus noin
34 prosenttia 6.

5

Public finances in EMU – 2010 (komissio, 2010), s. 19.

6

State aid scoreboard 2018 (komissio, 2019), s. 34.
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Laatikko 1
Finanssipoliittisten toimenpiteiden pääluokittelu
tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksessa
Harkinnanvaraisilla menopuolen toimenpiteillä on suora vaikutus talousarvioon.
Näitä toimenpiteitä ovat yritysten tai kotitalouksien tulojen tukemiseen
tarkoitetut tuet, työllisyyttä tukevat toimenpiteet (esim. lomautukset), ja
terveydenhuoltomenoihin suunnatut poikkeukselliset varat, pääomainvestoinnit
ja -tutkimus sekä korkotuet, luottotappiovaraukset ja muut harkinnanvaraiset
menopuolen toimenpiteet. Tilintarkastustuomioistuin raportoi toimenpiteisiin
liittyvät arvioidut määrät kuluvalta vuodelta kesäkuun loppuun saakka.
Harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä on myös suora vaikutus
talousarvioon. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat veronhuojennukset,
veronalennukset ja muut tulopuolen toimenpiteet. Tilintarkastustuomioistuin
raportoi toimenpiteisiin liittyvät arvioidut määrät kuluvalta vuodelta kesäkuun
loppuun saakka.
Rahoitusvälineillä pyritään tukemaan yritysten maksuvalmiutta tai
vakavaraisuutta lainoilla tai pääomasijoituksilla, joilla on välillinen vaikutus
talousarvioon, jos niitä ei lopulta makseta takaisin kokonaisuudessaan.
Tilintarkastustuomioistuin raportoi viranomaisten kesäkuun 2020 loppuun
mennessä ilmoittamiin investointipaketteihin liittyvät määrät.
Takauksilla pyritään tukemaan yritysten maksuvalmiusasemaa siten, että valtio
lupaa maksaa takaisin rahoituslaitoksen myöntämän taatun velan
maksukyvyttömyystilanteessa. Näillä toimenpiteillä on välillinen vaikutus
talousarvioon, jos taattuja rahoitusvälineitä ei makseta takaisin
kokonaisuudessaan. Tilintarkastustuomioistuin raportoi analyysissään
viranomaisten kesäkuun 2020 loppuun mennessä ilmoittamiin takauspaketteihin
liittyvät määrät.
Veronmaksutoimenpiteillä pyritään väliaikaisesti parantamaan yritysten
maksuvalmiusasemaa lykkäämällä veroja tai sosiaaliturvamaksuja, joilla ei ole
talousarviovaikutuksia, jos maksettava määrä maksetaan myöhemmin vuoden
aikana. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti veronlykkäykset ja ennenaikaiset
veronpalautukset. Tilintarkastustuomioistuin raportoi analyysissään
toimenpiteisiin liittyvät arvioidut määrät kuluvalta vuodelta kesäkuun lopusta
lähtien.
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Kaavio 5 – Finanssipoliittisten toimenpiteiden koko luokittain
(miljardia euroa)

Saksa

Takuut

Italia

2 050

Ranska

Espanja
Alankomaat
Menopuolen
toimenpiteet

671

Ruotsi
Puola
Belgia
Itävalta
Irlanti

Rahoitusvälineet

386

Tanska
Portugali
Unkari
Tšekki

Veronmaksutoimenpiteet

210

Tulopuolen
toimenpiteet

167

Suomi
Kreikka
Liettua
Luxemburg
Romania
Slovenia
Kroatia
Slovakia
Kypros
Latvia
Malta
Viro
Bulgaria

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen perustuvat tiedot.
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17 Suurin osa toimenpiteistä, noin 2,1 biljoonaa euroa eli noin 60 prosenttia

käytettävissä olleesta kokonaismäärästä, hyväksyttiin maaliskuussa, jolloin
ensimmäisistä covid-19-sulkutoimista ilmoitettiin. Toinen toimenpidekokonaisuus,
jonka suuruus oli 0,8 biljoonaa euroa, hyväksyttiin huhtikuussa, ja sitä seurasi
asteittainen väheneminen touko- ja kesäkuussa (kaavio 6).

Kaavio 6 – Finanssipoliittisten toimenpiteiden ajoitus
(miljardia euroa)
Takuut

1 335

48

563

103

Menopuolen toimenpiteet

276

126

79

190

Rahoitusvälineet

240

48

55

43

Veronmaksutoimenpiteet

110

83

10

7

Tulopuolen toimenpiteet

89

3

32

43

2 050

823

224

387

Huhtikuu

Toukokuu

Yhteensä

Maaliskuu

Kesäkuu

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen perustuvat tiedot.

18 Suurin osa takausjärjestelmistä oli hyväksytty huhtikuuhun mennessä.

Rahoitusmarkkinoihin maalis-huhtikuussa kohdistuneet paineet olivat yksi syy siihen,
että eräät hallitukset hyväksyivät nopeasti suuria takaus- ja hätälainapaketteja, joilla
tuettiin tuolloin yritysten maksuvalmiutta ja sijoittajien yleistä luottamusta.
Rahapoliittiset toimenpiteet ja niitä seurannut rahoitusmarkkinoiden elpyminen
selittävät, miksi uusia järjestelmiä ei tarvittu. Muuntyyppiset toimenpiteet ovat
jakautuneet tasaisemmin koko kriisiajalle. Menotoimenpiteiden määrän kasvu
kesäkuussa johtuu tiettyjen väliaikaisten toimenpiteiden uusimisesta sekä Saksan
elpymissuunnitelman hyväksymisestä.
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19 Tähän mennessä finanssipoliittisten toimenpiteiden suhteellinen koko on

vaihdellut huomattavasti eri jäsenvaltioissa. Kuten kaaviosta 7 käy ilmi, neljä viidestä
suurimmasta finanssipoliittisesta paketista maiden omaan BKT:hen suhteutettuna
hyväksyttiin neljässä suurimmassa EU:n jäsenvaltiossa. Tämä johtui pääasiassa
takausjärjestelmien osalta ilmoitetuista määristä. Eniten toimenpiteitä toteutettiin
Saksassa, jonka toimenpiteiden osuus suhteessa maan BKT:hen oli noin 43 prosenttia.
Seuraavina tulivat Italia (37 prosenttia), Liettua (29 prosenttia), Ranska (23 prosenttia)
ja Espanja (22 prosenttia). Sitä vastoin eräät myöhemmin unioniin liittyneet maat
hyväksyivät huomattavasti pienempiä finanssipoliittisia paketteja: kaikkein pienimpiä
paketteja hyväksyneet jäsenvaltiot olivat Bulgaria (kaksi prosenttia), Slovakia
(viisi prosenttia) ja Romania (viisi prosenttia).
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Kaavio 7 – Finanssipoliittisten toimenpiteiden laajuus eri jäsenvaltioissa
suhteessa maiden BKT:hen
(Osuus BKT:stä, %)
45 % 30 %

15 %

5%

Saksa

43,3

Italia

36,7

Liettua

28,6

Ranska

23,2

Espanja

22,0

Portugali

21,5

Luxemburg

19,3

Malta

19,2

Kypros

17,5

Unkari

17,5

Tanska

17,4

Ruotsi

16,9

Irlanti

15,5

Irlanti
Slovenia

15,4

Itävalta

15,4

Belgia

15,2

Puola

13,8

Alankomaat

12,8

Tšekin tasavalta

10,9

Latvia

10,9

Kroatia

10,3

Suomi

9,7

Kreikka

8,9

Viro

6,3

Slovakia

5,0

Romania

4,7

Bulgaria

2,2

Menopuolen
toimenpiteet

Takuut

Veronmaksutoim
enpiteet

Rahoitusvälineet

Tulopuolen
toimenpiteet

Toimenpiteet
yhteensä, osuus
BKT:stä (%)

Toimenpidetyyppi

Huom. Kokonaismäärät ilmentävät finanssipoliittisten toimien kokonaismäärää, mutta ne eivät kuvasta
erityyppisiä finanssipoliittisia strategioita, joihin sisältyy rahoitus- ja talousarviovaikutuksiltaan erilaisia
toimenpiteitä, kuten laatikossa 1 on selitetty.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen perustuvat tiedot.
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20 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että maat, joiden BKT asukasta kohden on

suhteellisen alhainen, ottivat käyttöön asukasta kohti pienempiä finanssipoliittisia
paketteja ja niillä oli huomattavan vähän toimintavaihtoehtoja. Sen sijaan maat, joiden
BKT asukasta kohden on EU:n keskiarvoa suurempi, toteuttivat vaihtelevampia
finanssipoliittisia toimia, jotka eivät näyttäneet riippuvan BKT:n koosta (ks. kaavio 8).
Mitä korkeampi BKT asukasta kohden on, sitä suurempia ovat finanssipoliittiset
paketit. Tämä lineaarinen suhde, joka saattaa olla osoitus julkisen talouden
rajoitteesta, ei kuitenkaan tule esiin sellaisten maiden osalta, joiden BKT asukasta
kohden ylittää EU:n keskiarvon.

Kaavio 8 – Finanssipoliittisten pakettien koko asukasta kohti verrattuna
BKT:hen asukasta kohti
20
Luxemburg

Finanssipoliittiset toimenpiteet asukasta kohti
(tuhatta euroa)

Saksa
15

Malta

10

Liettua
Portugali

5

-5

Ranska

Espanja

Viro
Puola

0

Italia

0

Kroatia
Latvia

Irlanti
Tanska

Ruotsi
Itävalta
Belgia
Suomi Alankomaat
Kypros
Slovenia Tšekki

Unkari
Slovakia
20
40
Romania
Bulgaria
Kreikka

60

80

BKT asukasta kohti 2019 (tuhatta euroa)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus.

100

120

22

21 Tilintarkastustuomioistuin laskee kyselytutkimuksensa tietojen perusteella, että

maiden, joiden BKT asukasta kohden oli alle EU:n keskiarvon vuoden 2019 lopussa,
hyväksymien finanssipoliittisten toimenpiteiden osuus suhteessa BKT:hen oli vuonna
2020 kaiken kaikkiaan pienempi kuin muissa maissa (ks. kaavio 9). Lisäksi komissio
arvioi, että BKT supistuu kyseisissä maissa vuonna 2020 enemmän kuin muissa
jäsenvaltioissa. Näin ollen käyttöön otettujen toimenpiteiden suuruusluokka ja
koostumus kuvastavat jäsenvaltioiden suhteellista vaurautta eivätkä niinkään sitä,
miten pahoin kriisin arvioitiin vaikuttavan niihin.

Kaavio 9 – Finanssipoliittisten pakettien kokonaismäärän ja BKT:n
arvioidun supistumisen välinen vertailu (vuosi 2020)
20 %

15,9 %

15 %
10 %
5%

6,9 %

5,3 %

15,0 %

5,3 %

BKT asukasta
kohti, keskiarvo:

3,0 %

0%

Ylitys
Alitus

-5 %

-6,7 %

-7,4 %

-10 %

-9,5 %

-8,3 %

-15 %

Finanssipoliittiset Maksuvalmiustuki
toimenpiteet

Takuut

BKT:n
kasvuennusteet
2020
(kesä)

BKT:n
kasvuennusteet
2020
(kevät)

Huom. Finanssipoliittisiin toimenpiteisiin sisältyvät tulo- ja menopuolen toimenpiteet;
maksuvalmiustuella viitataan veronmaksutoimenpiteisiin ja rahoitusvälineisiin.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen ja komission vuoden 2020 BKTennusteisiin perustuvat tiedot.

22 Myös finanssipoliittisten toimien koostumus vaihtelee jäsenvaltioittain

(ks. kaavio 7). Takaukset muodostavat suurimman osan finanssipoliittisista paketeista,
mikä pätee erityisesti maihin, joiden kohdalla paketit ovat suurimpia. Esimerkiksi
Saksassa paketeista 58 prosenttia muodostuu takauksista. Vastaava suhde Italiassa on
73 prosenttia, Ranskassa 68 prosenttia ja Espanjassa 65 prosenttia.
Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus ei sisällä tietoja takausten
täytäntöönpanosta, mutta julkisesti saatavilla olevat alustavat tiedot osoittavat, että

23
takausten käyttöaste oli Saksassa alle kymmenen prosenttia, Italiassa alle
20 prosenttia, Ranskassa noin kolmannes ja Espanjassa yli 60 prosenttia 7.

23 Muut jäsenvaltiot, kuten Liettua (81 prosenttia), Itävalta (81 prosenttia), Viro

(72 prosenttia) ja Bulgaria (70 prosenttia) osoittivat suurimman osan
finanssipoliittisista paketeista harkinnanvaraisiin tulo- ja menopuolen toimenpiteisiin.
Hallitukset turvautuivat näihin kahteen toimenpidetyyppiin vaihtelevassa määrin (ks.
kaavio 10).

Kaavio 10 – Harkinnanvaraisten meno- ja tulopuolen toimenpiteiden
osuus finanssipoliittisten toimenpiteiden kokonaismäärästä

Tšekki
Itävalta
Viro
Italia
Luxemburg
Saksa
Kroatia
Slovakia
Belgia
Kreikka
Irlanti
Unkari
Suomi
Liettua
Kypros
Slovenia
Ranska
Portugali
Malta
Bulgaria
Alankomaat
Espanja
Puola
Tanska
Latvia
Romania
Ruotsi

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Tulopuolen toimenpiteet

Menopuolen toimenpiteet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen perustuvat tiedot.

24 Kyselytutkimuksessa ilmoitettujen meno- ja tulopuolen toimenpiteiden osuus

EU-27:n BKT:stä vuonna 2020 vastaavat noin 6,4:ää prosenttia, ja nämä toimenpiteet
koostuivat pääasiassa harkinnanvaraisista menoista (ks. kaavio 11). Kyseisistä
menoista korvamerkittiin kaksi prosenttia BKT:stä kattava osuus yritysten tulotukeen ja
1,4 prosenttia työllisyystukeen, kuten lyhennettyä työaikaa koskeviin järjestelyihin.
Vero- ja sosiaaliturvamaksuhelpotukset muodostivat suurimman osan tulopuolen
toimenpiteistä.

7

Ks. myös: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html

24

Kaavio 11 – EU:n koottujen harkinnanvaraisten tulo- ja menopuolen
toimenpiteiden sisältö

EU-27:n BKT
vuonna
2020

Finanssipoliittiset
toimenpiteet

6,4 %

28 %

Yritystuki

6%

Tuki
kotitalouksille

22 %

Työllisyystuki

11 %

Muut menopuolen toimenpiteet

11 %

Muut tulopuolen toimenpiteet

9%

Verohelpotukset

7%

Poikkeukselliset investoinnit

6%

Poikkeukselliset terveydenhuoltotoimenpiteet

Tulotuki
(34 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus.

Toimenpiteet keskittyivät pääasiassa työttömyyden ja
maksukyvyttömyyden välittömään vähentämiseen

25 Komission jäsenvaltioille 13. maaliskuuta 2020 antamien poliittisten

suuntaviivojen (ks. kohta 43) mukaan finanssipoliittisissa toimenpiteissä olisi
kohdennettava toimia kotitalouksiin ja yrityksiin lieventämällä työpaikkojen
menettämisen riskiä ja tukemalla kotitalouksien ja yritysten tuloja ja maksuvalmiutta.
Seuraava analyysi osoittaa, että toteutetut finanssipoliittiset toimenpiteet olivat
yleisesti ottaen suuntaviivojen mukaisia.

26 Talouden toimijoiden osalta finanssipoliittiset toimenpiteet kohdistuivat muihin

kuin rahoitusalan yrityksiin (84 prosenttia) ja kotitalouksiin (kahdeksan prosenttia).
Takauksilla ja likviditeettivälineillä (veronmaksutoimenpiteet ja rahoitusvälineet)
tuettiin yritysten likviditeettiä, kun taas 43 prosenttia harkinnanvaraisista menopuolen
toimenpiteistä kohdennettiin yrityksiin ja 35 prosenttia kotitalouksiin. Tulopuolen
toimenpiteistä 90 prosenttia kohdistui yrityksiin, erityisesti verohelpotusten kautta (ks.
kaavio 12). Harkinnanvaraiset menopuolen toimenpiteet kattoivat laajemman kirjon
politiikanaloja. Niiden piiriin kuuluivat myös terveydenhuolto, julkiset investoinnit,
tutkimus, koulutus, köyhyyden vastaiset toimenpiteet jne.
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Kaavio 12 – Finanssipoliittiset toimenpiteet kohteena olevien talouden
toimijoiden mukaan jaoteltuna
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %

Muut talouden

50 %

Rahoitusalan
ulkopuoliset
yritykset

40 %
30 %

Kotitaloudet

20 %
10 %
0%
Menopuolen
toimenpiteet

Tulopuolen
toimenpiteet

Rahoitusvälineet

Veronmaksutoimenpiteet

Takuut

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus.

27 Kyselytutkimuksen kohteena olleiden toimenpiteiden, joilla tuetaan työllisyyttä
suoraan lyhennetyn työajan järjestelyillä, kattama kokonaismäärä on
184 miljardia euroa. Ranska (32,5 miljardia euroa), Espanja (29,4 miljardia euroa),
Alankomaat (25,2 miljardia euroa) ja Italia (23,7 miljardia euroa) käyttävät yli
60 prosenttia kokonaismäärästä (ks. laatikko 2). Lyhennetyn työajan järjestelyistä
julkiselle taloudelle aiheutuvat kustannukset riippuvat useista järjestelyiden
oikeudellisista piirteistä (tukikelpoisuus, palkkatulojen korvausaste, kesto jne.),
rajoittamistoimenpiteiden luonteesta ja etätyöhön soveltuvan toiminnan laajuudesta
kussakin maassa.
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Laatikko 2
Lyhennetyn työajan järjestelyt
Lyhennetyn työajan järjestelyt ovat julkisia ohjelmia, joiden avulla
talousvaikeuksissa olevat yritykset voivat tilapäisesti lyhentää työtunteja ja tarjota
työntekijöilleen valtion toimeentulotukea niiden työtuntien osalta, joita ei ole
tehty. Järjestelyyn voi sisältyä työtuntien osittainen vähentäminen tai
työsopimuksen keskeyttäminen kokonaan määräajaksi. Tavoitteena on ylläpitää
työllisyyttä kriisin aikana ja antaa yrityksille mahdollisuus säilyttää osaaminen,
asiantuntemus ja työvoima.
Maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana komissio osoitti, että suurin osa
jäsenvaltioista turvautui tällaisiin järjestelmiin ja työllisyydessä oli vähemmän
vaihtelua, mikä vähensi kriisin yhteiskunnallisia kustannuksia 8.
Komissio suositteli 13. maaliskuuta 2020, että järjestelyt otetaan käyttöön.
Tavoitteena oli lieventää sulkutoimien kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. Yli
42 miljoonaa työntekijää hyötyi huhtikuussa 2020 EU-27:ssä lyhennetyn työajan
järjestelyistä pandemian aiheuttamien sulkutoimien ollessa tiukimmillaan. Määrä
vastasi noin neljäsosaa koko työvoimasta 9. Komissio arvioi, että järjestelyjen
välittömät talousarviokustannukset ovat puolet työttömyyskorvauksien
kustannuksista, jotka maksettaisiin ilman tällaista työllisyystukea 10.
Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus osoittaa, että 11 jäsenvaltiossa
lyhennettyä työaikaa koskevien järjestelyjen rahoittamiseen tarkoitetut
finanssipoliittiset toimenpiteet voisivat maksaa yli viisi miljardia euroa vuonna
2020.
35
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28 Tilintarkastustuomioistuin luokitteli tietokantaansa keräämänsä kansalliset

toimenpiteet sen mukaan, miten ne vaikuttavat työllisyyteen, köyhyyteen,
rahoitusalaan ja ympäristöön. Luokittelu perustuu laadulliseen analyysiin, jonka
pohjana ovat jäsenvaltioiden ilmoittamien toimenpiteiden aiheet, kuvaukset ja
luokittelut. Toimenpiteillä arvioidaan olevan välitön vaikutus, jos niiden avulla pyritään
vaikuttamaan työllisyyteen, köyhyyteen, rahoitusalaan tai ympäristöön. Toimenpiteillä
arvioidaan olevan välillinen vaikutus, jos niillä on todennäköisesti vaikutusta, vaikka se
ei olekaan niiden ensisijainen tavoite. Toimenpiteet arvioidaan merkityksettömiksi, jos
niillä ei todennäköisesti ole vaikutusta. Esimerkiksi lyhennetyn työajan järjestelyjä
rahoittavilla menopuolen toimenpiteillä on välitön myönteinen vaikutus työllisyyteen.
Tilintarkastustuomioistuimen arvio toimenpiteiden vaikutuksista esitetään tiivistetysti
kaaviossa 13.

Kaavio 13 – Finanssipoliittisten toimenpiteiden suhteellinen laajuus
odotettujen vaikutusten mukaan
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus.

8

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (Occasional
Paper -sarjan julkaisu, komissio, 2010).

9

Policy Brief no 7/2020 (Euroopan ammattiyhdistysinstituutti, 2020).

10

Employment and Social Developments in Europe (komissio, 2020), s. 114.
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29 Useimmat toimenpiteet kohdistuivat työllisyyteen:
o

Toimenpiteiden kattamista määristä 95 prosentilla on välitön tai välillinen
vaikutus työllisyyteen; vaikutuksesta 12 prosenttia on välitöntä. Vain
yksi prosentti toimenpiteistä kohdistuu suoraan köyhyyteen. Useimmilla
työllisyyden säilyttämistä edistävillä toimenpiteillä on kuitenkin välillinen vaikutus
kriisin köyhyyteen kohdistuvien vaikutusten rajoittamiseen. Lähes 3,2 biljoonan
euron arvoisten finanssipoliittisten toimenpiteiden arvioidaan vaikuttaneen
köyhyyteen sekä välittömästi (yksi prosentti kokonaismäärästä) että välillisesti
(92 prosenttia kokonaismäärästä).

o

Koska covid-19-kriisi ei toistaiseksi ole vaikuttanut suoraan rahoitusalaan, vain
pieni osa toimenpiteistä on kohdistettu suoraan rahoituslaitoksiin. Rahoitusala
toimii kuitenkin välittäjänä takausten ja muiden välineiden jakamisessa, joten
89 prosenttia toimenpiteiden kokonaismäärästä vaikuttaa siihen välillisesti. Lisäksi
rahoitusala hyötyy välillisesti kansallisista finanssipoliittisista toimenpiteistä, jotka
auttavat ehkäisemään yritysten ja kotitalouksien maksukyvyttömyyttä.

o

Toimenpiteistä juuri millään ei ole vaikutusta ympäristökysymyksiin.
Finanssipoliittiset toimenpiteet, joilla on välitön tai välillinen vaikutus
ympäristöön, muodostavat vain kaksi prosenttia kaikista covid-19-kriisin johdosta
käyttöön otetuista määristä. Tässä ei oteta huomioon sulkutoimien myönteisiä
ympäristövaikutuksia (kuten saastumisen vähenemistä), jota
tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt kvantifioimaan.

30 Valtiontuki on tärkein kanava, jonka kautta jäsenvaltiot ovat tukeneet kotimaisia

yrityksiä kriisin aikana. Komissio on hyväksynyt suurimman osan finanssipoliittisista
toimenpiteistä (67 prosenttia) valtiontueksi. Kesäkuun loppuun mennessä komissio oli
hyväksynyt valtiontukea 2,2 biljoonan euron edestä (15,7 prosenttia suhteessa
EU-27:n BKT:hen vuonna 2019). Määrä koostui pääasiassa takauksista ja
likviditeettitoimenpiteistä. Koska suurin osa komission hyväksymistä päätöksistä koski
kaikkiin talouden aloihin sovellettavia ”sateenvarjojärjestelmiä”, niiden alakohtainen
painotus ei ole tiedossa. Kriisiin liittyvän valtiontuen intensiteetti vaihteli suuresti eri
jäsenvaltioissa (ks. kaavio 14). Absoluuttisesti mitattuna Saksan osuus kaikista EU:ssa
tehdyistä valtiontukipäätöksistä oli lähes puolet (biljoona euroa), mikä vastaa
29:ää prosenttia maan BKT:stä.
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Kaavio 14 – Hyväksytty valtiontuki (kokonaismäärä prosentteina
suhteessa BKT:hen)
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Lähde: Komission tiedot kesäkuun 2020 lopussa.

Toimenpiteet auttoivat säästämään työpaikkoja, mutta
aiheuttivat suuria alijäämiä

31 Pandemia on yhä käynnissä ja todennäköisesti myös sen sosioekonomiset

vaikutukset edelleen kehittyvät. Tilintarkastustuomioistuin tutki kuitenkin katsauksen
laadintaan mennessä hyväksyttyjen finanssipoliittisten toimenpiteiden alustavia
seurauksia.

32 Talouskriisin seurauksena toteutetuilla alkuperäisillä finanssipoliittisilla toimilla

on todennäköisesti vakavia vaikutuksia julkisen talouden alijäämiin. Tämä johtuu siitä,
että verotulot ovat pienentyneet taloudellisen toiminnan vähenemisen ja
harkinnanvaraisten toimenpiteiden, kuten verohelpotusten tai verokannan alennusten,
sekä poikkeuksellisten menojen, kuten työllisyyden tukemiseen ja terveydenhuoltoon
liittyvien menojen vuoksi. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksen

30
mukaan toimenpiteiden rahoittamiseen käytettävien budjettisäästöjen osuus on alle
0,1 prosenttia EU:n BKT:stä. Yrityksille myönnettyjen huomattavien takausten ja
maksuvalmiustoimenpiteiden arvonalentumistappioista voi niin ikään aiheutua
tulevaisuudessa julkisen talouden kustannuksia.

33 Marraskuussa 2020 julkisen talouden kokonaisalijäämän ennustettiin olevan

EU:ssa yli kahdeksan prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2020, ja joissakin maissa,
joissa BKT supistuu huomattavasti, alijäämä saattaa olla yli kymmenen prosenttia
(Espanja, Belgia, Italia, Ranska). On todennäköistä, että 26 jäsenvaltiota ei vuonna
2020 noudata EU:n alijäämärajaa, joka on kolme prosenttia suhteessa BKT:hen (ks.
kaavio 15). Alijäämät voivat lisätä julkista velkaa noin 20 prosenttia suhteessa BKT:hen
vuosina 2020–2021, mutta arviot vaihtelevat suuresti maittain 11. Alijäämä- ja
velkaennusteita on painetta tarkistaa ylöspäin nykyisessä epävakaassa
taloustilanteessa. Komissio tarkisti marraskuussa vuoden 2021 BKT:n kasvuennustetta
6,1 prosentista 4,1 prosenttiin.

Kaavio 15 – Julkisen talouden tasapaino (prosentteina suhteessa
BKT:hen)
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Lähde: Komission syksyn talousennusteet (2020).

11

Komission syksyn talousennusteet (2020).

2019

31

34 Tähän mennessä hallitusten käyttöön asettamat lyhennetyn työajan järjestelyt ja
valtiontukiohjelmat ovat vastanneet yritysten likviditeettitarpeisiin ja näin lieventäneet
laajoja irtisanomisia. Työttömyysasteiden viimeaikainen kasvu onkin vähäistä
verrattuna tuotannon laskuun. Työttömyys kasvoi EU:ssa paljon vähemmän kuin
Yhdysvalloissa (ks. kaavio 16), jossa viranomaiset eivät kannustaneet työpaikkojen
säilyttämiseen tähtäävien yleisten järjestelmien käyttöön vaan pikemminkin pidensivät
työttömyyskorvauksia.

Kaavio 16 – Työttömyysasteen ja BKT:n volyymin muutokset edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna EU:ssa ja Yhdysvalloissa

Huom. Työttömyysasteen muutokset ovat nimellisiä ja BKT:n volyymin muutokset kasvulukuja.
Lähde: OECD:n tietoihin perustuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat.

35 Finanssipoliittisilla toimenpiteillä on ollut keskeinen merkitys käytettävissä
olevien tulojen vakauttamisessa. Komission teettämät kuluttajatutkimukset osoittavat,
että tahattomat säästöt12 ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä on välitöntä seurausta
rajoittamistoimenpiteistä, finanssipoliittisista toimenpiteistä ja suuresta
epävarmuudesta. Kun sulkutoimet vähensivät yritysten tuotteiden ja palvelujen
myyntiä, finanssipoliittiset toimenpiteet säilyttivät työntekijöiden ostovoiman
suhteellisen vakaana, mikä johti siihen, että kotitalouksien säästämisaste oli
euroalueella ennätyksellisen korkea (16,9 prosenttia) vuoden 2020 ensimmäisellä
neljänneksellä. Nämä säästöt voivat edistää kulutuksen nopeaa elpymistä, jos
talousnäkymiin liittyvä epävarmuus vähenee.

12

Eurostatin tiedote (3. heinäkuuta 2020).
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36 Julkiset investoinnit eivät kuuluneet kriisinhallinnan painopisteisiin.

Tilintarkastustuomioistuin pyysi kyselytutkimuksessaan jäsenvaltioita raportoimaan
kaikista covid-19-kriisin seurauksena tehdyistä investointipäätöksistä.
Kyselytutkimuksen mukaan niiden osuus EU:n BKT:stä oli alle 0,5 prosenttia. Ilman
Saksan elpymissuunnitelmassa (kesäkuu 2020) ilmoitettuja julkisia investointeja niiden
osuus EU:n BKT:stä oli 0,1 prosenttia. Julkiset investoinnit voisivat edistää talouksien
elpymistä pandemian jälkeisenä aikana. Eurooppa-neuvosto pani 23. huhtikuuta 2020
tyytyväisenä merkille elpymistä koskevan yhteisen etenemissuunnitelman, jossa
suositeltiin ennennäkemättömiä investointeja Euroopan talouksien elvyttämiseksi ja
muuttamiseksi 13.

13

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-042020.pdf

33

EU:n huomattavien taloudellisten
toimien täytäntöönpano on käynnissä
37 EU:n alkuperäistä vastausta talouskriisiin (maaliskuu 2020) valmisteltiin ottaen
huomioon nopeasti muuttuva epidemiologinen tilanne ja ensimmäisten
jäsenvaltioiden yleiset sulkutoimet (ks. lyhyt kronologinen kuvaus liitteessä II).
Voimassa olevien sääntöjen puitteissa toteutettiin välittömiä toimia ja tehtiin
päätöksiä, kuten EU:n finanssipoliittisia toimenpiteitä, EKP:n rahapoliittisia toimia,
EIP:n (Euroopan investointipankki) ja EVM:n (Euroopan vakausmekanismi)
lainanantopäätöksiä sekä komission koordinointitoimia.

38 Pandemiakriisin levitessä EU:n taloudelliset toimet laajenivat, jotta elvytystarpeet

kyettiin ottamaan huomioon. Viimeaikaisiin toimiin sisältyy Eurooppa-neuvoston
sopimus EU:n uuden, talouden elpymisen ja palautumiskyvyn edistämiseen tarkoitetun
väliaikaisen budjettitukivälineen (Next Generation EU, NGEU) perustamisesta.

39 EU:n ja EVM:n rahoitustoimenpiteiden (jotka on hyväksytty tai joita ollaan

hyväksymässä, lukuun ottamatta EKP:n rahapoliittisia toimia) kokonaisarvo on yli
1 363 miljardia euroa 14; määrä jakautuu avustuksiin (430 miljardia euroa) ja lainoihin
(933 miljardia euroa). EU:n budjettituen ydin on ehdotetun NGEU-välineen
avustusosuus, joka on noin 40 prosenttia vuodelle 2020 ennustetuista kansallisista
budjettitoimenpiteistä (ks. kaavio 17). EU:n myöntämät määrät ovat käytettävissä
olevia enimmäismääriä, eikä niitä välttämättä käytetä kokonaisuudessaan.

14

Määrään sisältyy Next Generation EU (Eurooppa-neuvoston sopimat määrät).
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Kaavio 17 – EU:n ja jäsenvaltioiden arvioitujen taloudellisten
kriisitoimien vertailu (miljardia euroa)
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Huom. Ehdotettua NGEU:ta koskevat tiedot perustuvat Eurooppa-neuvoston päätelmiin. Kansallisia
budjettitoimia kuvaava indikaattori koskee komission syksyn talousennusteissa (2020) arvioidun julkisen
talouden tasapainon eroa vuosien 2019 ja 2020 välillä. Muita kansallisia toimenpiteitä koskevat tiedot
perustuvat tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen. NGEU:n resurssit on määrä asettaa
käyttöön usean vuoden aikana. Ne on tässä yhteydessä suhteutettu jäsenvaltioiden julkistalouden
alijäämään yhden vuoden aikana.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat elokuun 2020 tietojen perusteella.

EU:n toimivaltuudet aloilla, jotka eivät liity rahapolitiikan ja
talouden koordinointiin, olivat rajallisia kriisin aikana

40 EKP:n varhaisilla poliittisilla toimenpiteillä, erityisesti laajamittaisilla
omaisuuserien ostoilla, pyrittiin vakauttamaan rahoitusmarkkinoiden olosuhteita
(pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavassa osto-ohjelmassa, jonka
arvo oli alun perin 750 miljardia euroa ja jota korotettiin sittemmin 600 miljardilla
eurolla). EKP:n toimenpiteillä pyrittiin myös helpottamaan pankkien
rahoitusedellytyksiä uusien pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden ja helpotettujen
vakuusvaatimusten avulla. Tietyt euroalueen ulkopuoliset keskuspankit (Tanska,
Kroatia, Unkari ja Romania) hyötyivät EKP:n pankkijärjestelmilleen tarjoamasta
euromääräisestä likviditeetistä.
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41 EU:lla oli tiettyjä rajoitteita ja rajalliset toimivaltuudet tietyillä aloilla, joilla se olisi
voinut osallistua pandemiatoimiin. Näihin kuului osittain toimivaltuuksien puute
tietyillä aloilla, ja osittain tilanne johtui tiettyjen mekanismien ja välineiden
perustamista koskevan konsensuksen ja toimintavalmiuksien puutteesta ennen kriisin
puhkeamista. Keskeisiä rajoitteita olivat muun muassa seuraavat:
o

Toimivaltuudet terveydenhuoltoalalla: Kansanterveysalalla EU:n toiminta
rajoittuu jäsenvaltioiden kansanterveyspolitiikan tukemiseen ja täydentämiseen.
Päävastuu alasta on jäsenvaltioilla. EU:n terveydenhuoltoalan investointibudjetin
(unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma) arvo oli 0,5 miljardia euroa, mikä
oli 0,05 prosenttia nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020)
kokonaismäärästä. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erillisen katsauksen
kansanterveysalan toimista, joihin EU ryhtyi covid-19-kriisin alettua.

o

Toimivaltuudet rajoittamistoimenpiteissä: Jäsenvaltiot päättivät sulkutoimista ja
vastaavista toimenpiteistä täysin itsenäisesti, ja niillä on yksinomainen toimivalta
yleisen turvallisuuden alalla. Komissiolla oli toissijainen tehtävä, sillä se varmisti
vapaaehtoisen koordinoinnin ja antoi ei-sitovia suuntaviivoja sisämarkkinoiden
eheydelle sekä tavaroiden ja henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle aiheutuvien
kielteisten vaikutusten rajoittamiseksi. Komissio voi kuitenkin tarkistaa, ovatko
toimenpiteet perusteltuja eli sopivia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia yleisen
turvallisuuden tavoitteisiin nähden 15.

o

Valmistautuneisuus talouskriiseihin: Neuvostolla ja komissiolla on toimivaltuudet
koordinoida jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa eurooppalaisen ohjausjakson
puitteissa (julkisen talouden valvontaa koskevien erityissääntöjen avulla) ja
tarkistaa, että valtiontukijärjestelmät ovat EU:n sääntöjen mukaisia. Neuvosto ja
komissio hallinnoivat myös taloudellista tukea jäsenvaltioille, joilla on vakavia
taloudellisia tai rahoituksellisia häiriöitä (Euroopan
rahoituksenvakautusmekanismi, maksutasejärjestely).

o

EU:n budjettisäännöt: EU:n talousarviota ei ole suunniteltu lieventämään
laajamittaisia taloudellisia häiriöitä lyhyellä aikavälillä, sillä sitä rajoittavat
monivuotisen rahoituskehyksen menokatot ja erilaiset talousarvio-ohjelmiin
sovellettavat menosäännöt. Esimerkiksi tätä tarkoitusta varten
uudelleenkohdennettavien investointiohjelmien täytäntöönpano voi viedä aikaa
investointien luonteesta ja ohjelmakausista riippuen. Lisäksi budjetin

15

Ks. Koordinoidut taloudelliset toimet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi
(COM(2020) 112 final).
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ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara ja nykyisiin budjetteihin
sisältyvät varaukset eivät ole suuria: tilintarkastustuomioistuin oli jo aiemmin
ehdottanut, että varauksiin suunnattaisiin enemmän määrärahoja 16. Erityisesti
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 loppua kohti käytettävissä oleva
liikkumavara on vähäisempi.

Talouden joustava koordinointi otettiin nopeasti käyttöön

42 Pandemian puhjettua oli selvää, että nopea normaalioloihin palaaminen ei olisi

näköpiirissä ja että EU:n oli reagoitava joustavasti, jotta jäsenvaltiot pystyisivät
suunnittelemaan asianmukaisia ratkaisuja terveydellisiin ja taloudellisiin
erityistilanteisiin. Tämä tarkoitti seuraavien mahdollisuuksien luomista:
o

EU:n keskeisten taloussääntöjen tai koordinointiprosessien joustavampi
soveltaminen.

o

Sellaisten tilapäisten suuntaviivojen hyväksyminen, joilla rajoitetaan kansallisten
hätätoimenpiteiden vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan.

43 Sen vuoksi tehtiin joukko päätöksiä, joilla pyrittiin puuttumaan useisiin keskeisiin
talouspoliittisiin näkökohtiin:
o

Eurooppa-neuvoston 10. maaliskuuta 2020 antamien päätelmien perusteella
komissio hyväksyi 13. maaliskuuta 2020 jäsenvaltioita varten poikkeukselliset
poliittiset suuntaviivat 17, jotka eivät kuulu eurooppalaisen ohjausjakson
perinteisten talouden koordinointiprosessien piiriin. Ne kannustivat välittömiin
finanssipoliittisiin elvytystoimiin, joilla hillitään puhkeavaa talouskriisiä, kuten
lyhennetyn työajan järjestelyihin työpaikkojen menetysten lieventämiseksi ja
kotitalouksien tulojen tukemiseksi, likviditeettilisäyksiin ja luotto- ja
vientitakuisiin, joilla autetaan yrityksiä käyttöpääoman avulla.

16

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_
paper_mff_en.pdf

17

Koordinoidut taloudelliset toimet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi
(COM(2020) 112 final).
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o

Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020 myös erityiset tilapäiset
valtiontukipuitteet, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat myöntää julkista tukea
kriisin koettelemille kotimaisille yrityksille/sektoreille 18. Valtiontakauksia, lainoja
ja muita kriisin kannalta merkityksellisiä välineitä koskevat erityissäännöt
täydensivät muita mahdollisuuksia, joita jäsenvaltioilla oli jo käytettävissään
valtiontukisääntöjen nojalla. Komissio muutti alkuperäistä kehystä lokakuun
loppuun mennessä neljä kertaa laajentaakseen sen soveltamista (vuoden 2020
lopusta kesäkuuhun 2021, lukuun ottamatta syyskuun 2021 loppuun jatkettavaa
pääomatukea) ja varmistaakseen tutkimustoiminnan ja pääomatuen riittävän
kattavuuden.

o

Komissio ehdotti 20. maaliskuuta 2020 ensimmäistä kertaa vakaus- ja
kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen käyttöönottoa 19, jotta kaikki
jäsenvaltiot voisivat tilapäisesti poiketa tavanomaisesti sovellettavista julkisen
talouden vaatimuksista ja käynnistää laajamittaisia finanssipoliittisia
elvytystoimia 20. Tilapäinen poikkeaminen julkisen talouden keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta sallitaan edellyttäen, että tämä ei
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

o

Komissio ehdotti 20. toukokuuta 2020 eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä
maakohtaisia suosituksia, joissa toistettiin yhteiset toimintapoliittiset tavoitteet
kriisin vakavien seurausten lieventämiseksi lyhyellä aikavälillä ja kasvun
elvyttämiseksi keskipitkällä aikavälillä. Näihin maakohtaisiin suosituksiin ei
ensimmäistä kertaa sisältynyt keskipitkän aikavälin tavoitteisiin tähtäävään
sopeuttamisuraan liittyviä, julkista taloutta koskevia suosituksia. Sen sijaan
suositukset keskittyivät välittömään kriisitukeen ja keskipitkän aikavälin
elpymiseen vihreillä ja digitaalisilla siirtymillä.

18

Komission tiedonanto: Tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi
tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa (EUVL C 91 I/01, 20.3.2020).

19

Niin kutsutun yleisen poikkeuslausekkeen aktivointi, josta säädetään asetuksen
(EY) N:o 1466/97 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa ja
10 artiklan 3 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklan 5 kohdassa ja 5 artiklan
2 kohdassa, helpottaa finanssipolitiikan koordinointia talouden vakavan taantuman aikana.

20

Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen
aktivoimisesta (COM (2020) 123 final).
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44 Komissio hyväksyi koko kauden ajan suuntaviivoja tiettyjen

terveysturvatoimenpiteiden koordinoimiseksi aloilla, joilla sisämarkkinoiden normaali
toiminta oli häiriintynyt. Komissio esimerkiksi antoi suuntaviivat rajavalvonnan
vaikutusten rajoittamiseksi tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden osalta
(23. maaliskuuta 2020) ja työvoiman osalta (30. maaliskuuta 2020). Komissio otti
huomioon terveyspolitiikkaa koskevat kansalliset toimivaltuudet, eikä antanut sitovia
sääntöjä. Syyskuussa 2020 komissio ehdotti neuvoston suositusta, jolla luotaisiin
yleiset puitteet vapaata liikkuvuutta rajoittavien toimenpiteiden koordinoinnille ja
niistä tiedottamiselle 21.

EU mobilisoi käytettävissä olevia varoja ja loi uusia
turvaverkkoja yrityksille, hallituksille ja työntekijöille

45 EU:n rahoitustuki on kehittynyt nopeasti EU:n nykyisen talousarvion varojen

välittömästä uudelleenkohdentamisesta ja joustovälineiden liikkeelle asettamisesta
yritysten, jäsenvaltioiden ja työntekijöiden rahoitusturvaverkkojen käyttöönottoon
kriisin välittömien taloudellisten seurausten torjumiseksi.

46 Ensimmäiset komission kriisin puhkeamisen jälkeen ehdottamat toimenpiteet

liittyivät olemassa olevien toimien jatkamiseen. Ne sisältyivät monivuotiseen
rahoituskehykseen ja niitä rahoitettiin pääasiassa määrärahojen
uudelleenkohdentamisella (ks. myös liite III). Elokuun loppuun mennessä EU:n
vuoden 2020 talousarvion lisäykset olivat 2,3 prosenttia alkuperäisistä
maksusitoumusmäärärahoista, mikä tarkoittaa, että kaikki nykyisen monivuotisen
rahoituskehyksen menokattoihin sisältyvät liikkumavarat on käytetty loppuun. Kriisin
aikana rahoitetut, kansallisten menojen täydentämiseen tähtäävät pääasialliset toimet
olivat seuraavat:
o

21

Komissio päätti 13. maaliskuuta 2020 suunnata uudelleen vuoden 2020
koheesiopolitiikkaan kuuluvat ERI-rahastot koronavirusinvestointialoitteeseen
(CRII). Tarkoituksena oli vastata kiireellisimpiin tarpeisiin, jotka liittyvät
terveydenhuoltomenoihin, pk-yritysten tukemiseen ja lyhyen aikavälin
työtoimenpiteisiin. Komissiolle ei palautettaisi kahdeksan miljardin
ennakkorahoitusta, jonka avulla osoitettaisiin jäsenvaltioille käteisvaroja kriisiin
liittyviä hankkeita varten. Jäsenvaltiot voivat saada varoja käyttöönsä
muuttamalla nykyisiä toimenpideohjelmiaan yksinkertaistetun ja nopeutetun

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1555
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menettelyn avulla ja joissakin tapauksissa saada aikaan jonkin verran joustoa
varojen suoraa uudelleenkohdentamista silmällä pitäen.
o

Komissio päätti 13. maaliskuuta 2020 myös vapauttaa Euroopan strategisten
investointien rahastosta (ESIR-rahasto) miljardi euroa. Määrä oli tarkoitettu
Euroopan investointirahastolle (EIR) takuuksi, jonka avulla tuetaan
koronaviruspandemian taloudellisista vaikutuksista kärsineitä pienyrityksiä.
Takuun tarkoituksena on kannustaa pankkeja eri puolilla EU:ta tarjoamaan noin
100 000 pk-yritykselle käyttöpääomalainoja enintään kahdeksan miljardin euron
arvosta.

o

EU muutti 30. maaliskuuta 2020 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR)
soveltamisalaa sisällyttämällä siihen keskeisiä kansanterveyden
hätätoimenpiteitä. Tuolloin tähän välineeseen oli käytettävissä 0,8 miljardia euroa
vuonna 2020. Tukea jouduttiin sittemmin ohjaamaan muihin hätätoimenpiteisiin,
joten vuonna 2020 käytettävissä ollut määrä laski lopulta 0,18 miljardiin euroon.

o

CRII-aloitetta täydennettiin 2. huhtikuuta 2020 toimenpiteillä, joiden
tarkoituksena oli lisätä tilapäisesti mahdollisuuksia suunnata sitomatta olevia ERIrahastojen (Euroopan rakenne- ja investointirahastot) määrärahoja (54 miljardia
euroa) joustavammin covid-19-kriisiin liittyviin hankkeisiin (CRII+). Tähän sisältyy
joustavampi varojen siirto rahastojen välillä, temaattiset tavoitteet ja
toimenpideohjelmat sekä menoja koskeva EU:n 100 prosentin osarahoitus, johon
perustuvien maksujen arvioitu määrä on 14,6 miljardia euroa.

o

EU muutti 14. huhtikuuta 2020 hätätilanteen tukivälineen aktivointia koskevaa
asetusta 2,7 miljardin euron budjetilla. Tarkoituksena oli tukea vuonna 2020
jäsenvaltioiden kriisitoimia terveydenhuollon alalla esimerkiksi
koronavirusrokotteiden kehittäjien kanssa tehtävien ennakkohankintasopimusten
avulla.

47 Myös EIP-ryhmä ilmoitti 16. maaliskuuta 2020 poikkeuksellisista
rahoitustoimenpiteistä:
o

Yritysten rahoittaminen myöntämällä 28 miljardia euroa nykyisistä ohjelmista:
—

Pk-yrityksille myönnettävät takuut: Euroopan strategisten investointien
rahastosta (ESIR) vapautettujen miljardin euron perusteella EIR myöntäisi
2,2 miljardin euron arvosta takauksia, joilla pyritään saamaan liikkeelle
rahoitusta enintään kahdeksan miljardin euron arvosta vähintään

40
100 000 pk-yritykselle COSME-ohjelman (pk-yritysten kilpailukykyä koskeva
EU:n ohjelma) ja InnovFin-ohjelman kautta 22.

o

—

Erilliset pankeille tarjottavat likviditeettijärjestelyt: enintään
kymmenen miljardin euron käyttöpääomatuki pk-yrityksille ja markkinaarvoltaan keskisuurille yrityksille.

—

Erilliset omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelmat: tarkoituksena
on antaa pankeille mahdollisuus siirtää pk-yritysten lainoihin liittyviä
riskisalkkuja enintään kymmenen miljardin euron arvosta.

Terveydenhuoltoalan hankkeiden rahoitus viiteen miljardiin euroon asti.

48 Koska sulkutoimia jatkettiin ja ensimmäiset kansalliset talousennusteet alkoivat

osoittaa mahdollisia vaikutuksia, euroryhmä ehdotti 9. huhtikuuta 2020
hätäturvaverkkopakettia. Sen tarkoituksena oli tukea samanaikaisesti julkista taloutta,
yrityksiä ja työllisyyttä ja torjua siten kriisin välittömiä seurauksia. Yleiskattava
540 miljardin euron paketti perustui kolmeen pilariin:
o

EVM:ään perustuva pandemiakriisin tukitoimi: tilapäinen väline, jonka arvo on
240 miljardia euroa eli puolet EVM:n lainanantokapasiteetista ja joka on tarkoitus
käyttää covid-19:ään liittyviin välittömiin ja välillisiin terveydenhoitokustannuksiin
helmikuusta 2020 alkaen. Myönnettävä rahoitus rajattaisiin kahteen prosenttiin
kunkin jäsenvaltion vuoden 2019 lopun BKT:stä.

o

EU:n yritysten rahoittaminen EIP-ryhmän kautta: myönnetään 200 miljardia
euroa rahoitusta, jota tuetaan väliaikaisella 25 miljardin euron Euroopan
laajuisella takuurahastolla. Rahaston avulla tuetaan yrityksiä, erityisesti
pk-yrityksiä, joilla on likviditeettivaje. Jäsenvaltioiden on osallistuttava
takuurahastoon sen mukaan, mikä on niiden osuus EIP:ssä. Myös EU:n
talousarviosta ja EVM:stä voidaan myöntää rahoitusta.

o

SURE – hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen
tukiväline: myönnetään 100 miljardia euroa, joilla pyynnöstä rahoitetaan
lyhennettyä työaikaa koskeviin ohjelmiin ja lisätoimenpiteenä eräisiin terveyteen
liittyviin toimenpiteisiin, erityisesti työpaikalla, suunnattujen kansallisten julkisten
menojen kasvua. Tarkoituksena on, että välinettä hallinnoi komissio, ja siihen
sovelletaan EU:n varainhoitosääntöjä. SURE-väline on lainajärjestelmä, jota

22

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569
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tuetaan jäsenvaltioiden unionin talousarvioon myöntämillä 25 miljardin euron
takauksilla.

49 Eurooppa-neuvosto hyväksyi ehdotuksen 23. huhtikuuta ja kehotti panemaan

paketin täytäntöön 1. kesäkuuta 2020 mennessä. EVM:n hallintoneuvosto hyväksyi
EVM:n välineen 15. toukokuuta ja vahvisti kaikkien euroalueen maiden
tukikelpoisuuden. Lisäksi EIP:n hallintoneuvosto hyväksyi 26. toukokuuta uuden
rahaston rakenteen ja toimintamallin. Neuvosto hyväksyi SURE-asetuksen
19. toukokuuta. Ratifiointimenettelyjen pituuden vuoksi Euroopan laajuinen
takuurahasto ei kuitenkaan ollut toiminnassa elokuuhun mennessä, kun taas SURE
aktivoitiin 22. syyskuuta, kun kaikki jäsenvaltiot olivat allekirjoittaneet takaukset.

Next Genaration EU -välineen myötä EU ehdotti huomattavaa
taloudellista tukea, jotta kyetään palaamaan kestävän ja
palautumista tukevan elpymisen tielle

50 Eurooppa-neuvosto päätti 23. huhtikuuta 2020 pyrkiä perustamaan

elpymisrahaston, jolla vastataan covid-19-kriisiin, ja antoi komissiolle tehtäväksi laatia
kiireellisesti asiaa koskevan ehdotuksen. Kuukautta myöhemmin komissio ehdotti
ennennäkemätöntä EU:n tilapäistä rahastoa (Next Generation EU), jonka arvo on
750 miljardia euroa. Ehdotus perustui Ranskan ja Saksan aiemmin (18. toukokuuta)
esittämään ehdotukseen sekä kauden 2021–2027 MRK:ta koskevaan muutettuun
ehdotukseen, jonka tarkoituksena oli ottaa huomioon kriisin sosioekonomiset
seuraukset. Eurooppa-neuvosto hyväksyi ehdotuksen 21. heinäkuuta 2020 tehden
siihen useita merkittäviä muutoksia. Sopimuksessa ehdotetaan, että EU tukee
jäsenvaltioita NGEU:n ja kauden 2021–2027 MRK:n kautta yhteensä 1 824,3 miljardilla
eurolla.

51 NGEU:n kautta ohjataan rahoitusta useille ohjelmille, joiden avulla tuetaan

elpymisprosessia. Toimenpiteen keskiössä on elpymis- ja palautumistukiväline.
Elpymis- ja palautumistukivälineen tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden talouksien
elpymistä ja puuttua pandemiakriisin vaikutuksiin koordinoiduilla investoinneilla ja
rakenneuudistuksilla, joissa keskitytään lähentymiseen sekä vihreisiin ja digitaalisiin
siirtymiin kaikilla politiikan aloilla. SURE-välineen ja ERVM-mekanismin (jotka luotiin
valtionvelkakriisin aikana) oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 122 artikla, jossa
sallitaan kohdennettu rahoitusapu poikkeuksellisissa kriisitilanteissa, kuten
luonnonkatastrofeissa.
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NGEU – odotetut vaikutukset

52 Komissio arvioi23, että NGEU:n vaikutus EU-27:n talouteen on todennäköisesti
huomattava:
o

o

Se voisi lisätä (yksityisiä ja julkisia) investointeja 1,4 biljoonalla eurolla vuosina
2021 ja 2022 (ks. kaavio 18) ja siten täyttää kriisin vuosina 2020 ja 2021
synnyttämän oletetun investointivajeen seuraavasti:
—

Suurin osa varoista (noin 700 miljardia euroa) on tarkoitettu suoraan
investointien rahoittamiseen.

—

Erityistakauksilla (noin 56 miljardia euroa), jotka on myönnetty kahdelle
ohjelmalle (InvestEU ja vakavaraisuustukiväline), on tarkoitus houkutella
yksityisiä investointeja jopa 700 miljardia euroa.

Liikkeelle saatujen investointien vuoksi komissio arvioi, että EU-27:n BKT on
vuonna 2024 noin kaksi prosenttia korkeampi kuin nykyisissä ennusteissa.

Kaavio 18 – Investoinnit, jotka NGEU mahdollisesti luo vuosina 2021 ja
2022
Kokonaisinvestoinnit

1,4 biljoonaa
euroa

49,8 %

28,7 %

21,5 %

694 mrd. euroa

400 mrd. euroa

300 mrd. euroa

Suorat investoinnit

InvestEU:n edistämät
epäsuorat investoinnit

Vakavaraisuustukivälineen
edistämät epäsuorat
investoinnit

(NGEU)

(perustuu 30,3 miljardin
euron NGEU-takuuseen)

(perustuu 26 miljardin
euron NGEU-takuuseen)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat komission ehdotuksen perusteella.

23

Identifying Europe’s recovery needs (komission yksiköiden valmisteluasiakirja,
SWD/2020/98 final).
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NGEU – soveltamisala ja sisältö

53 Next Generation EU -välineen tavoitteena on toteuttaa joitakin seuraavista
innovatiivisista toimintamalleista:
o

EU:n merkityksen huomattava lisääminen — tilapäinen väline lähes
kaksinkertaistaa EU:n pitkän aikavälin talousarvion määrän kaudella 2021–2027.

o

Monimuotoisen taloudellisen tuen myöntäminen (avustukset, lainat, takaukset)
ja ohjelmat, joita komissio hallinnoi suoraan tai välillisesti tai joiden hallinnointi
perustuu yhteistyöhön (ks. liite IV).

o

Eurooppa-neuvoston sopimuksen mukaan lähes 90 prosenttia elpymisvälineen
rahoituksesta osoitetaan uuteen välineeseen (elpymis- ja palautumistukiväline) ja
rahoitusta maksetaan tietyin edellytyksin, jotka liittyvät uudistuksiin ja
investointeihin, joilla vastataan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä
havaittuihin kansallisiin haasteisiin.

o

Pikaiseen vaikutukseen tähtäävä etupainotteinen tuki: Eurooppa-neuvoston
sopimuksen mukaan jopa 70 prosenttia tuesta, jota ei makseta takaisin, on
sidottava vuosina 2021 ja 2022 ja loput vuonna 2023. Lisäksi Eurooppa-neuvosto
päätti rahoittaa elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden kannalta
merkityksellisiä menoja takautuvasti helmikuusta 2020 alkaen.

o

Uusista NGEU:n alaisuudessa toimivista ohjelmista (elpymis- ja
palautumistukiväline, REACT-EU) maksettavan rahoituksen myöntämisperusteet
kuvastavat ohjelmien erityistavoitetta ja poikkeavat ERI-rahastojen kohdalla
sovellettavista myöntämisperusteista.

o

Erilainen rahoitusmalli perustuu lainanottoon pääomamarkkinoilta. EU ottaa
ensimmäistä kertaa lainaa rahoittaakseen tukea, jota ei makseta takaisin.

54 Hätä- ja poikkeustilanteesta johtuen komission ehdotukseen ei kohdistettu

vaikutustenarviointia tai sidosryhmien kuulemista, vaan sitä varten laadittiin komission
yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa määritettiin EU:n elvytystarpeet. On edelleen
epäselvää, miten avustusten osuus lainoista määritettiin ja sovitettiin yhteen rahaston
tavoitteiden kanssa. Paketin sisällöstä käytyjen neuvottelujen jälkeen Eurooppaneuvosto päätti vähentää tuen, jota ei makseta takaisin, osuutta paketista (alun perin
ehdotetusta 500 miljardista eurosta 390 miljardiin euroon), mikä kompensoituu
nostamalla lainojen määrä 250 miljardista eurosta 360 miljardiin euroon.
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Rahoituksen myöntäminen elpymis- ja palautumistukivälineestä

55 Elpymis- ja palautumistukivälineen varojen myöntämisessä jäsenvaltioille

käytetyt kriteerit poikkeavat kriteereistä, joita käytetään muissa keskeisissä MRK:n
ohjelmissa. Lainojen enimmäismäärä riippuu BKTL:stä ja saa olla enintään
6,8 prosenttia (Eurooppa-neuvoston ehdotus). Tuen, jota ei makseta takaisin,
kohdentaminen riippuu lähentymisindikaattoreista, kuten väestöstä,
asukaskohtaisesta BKT:stä ja työttömyysasteesta. Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta
vuoden 2023 jakoperusteessa työttömyyskriteeri korvataan reaalisen BKT:n
vähenemisellä vuonna 2020 ja reaalisen BKT:n kumulatiivisella vähenemisellä vuosina
2020 ja 2021. Muutos koski 30:tä prosenttia avustuksista (ks. kaavio 19). Tämä
kuvastaa tavoitteen kaksitahoisuutta: yhtäältä pyrkimyksenä on puuttua pandemian
sosioekonomisiin vaikutuksiin ja toisaalta ratkaista rakenteelliset haasteet, jotka
haittaavat kasvua ja työpaikkojen luomista.

Kaavio 19 – Arvioidut elpymis- ja palautumistukivälineen tuet, joita ei
makseta takaisin
miljardia euroa
70
60
50
40
30
20

Euroopan komission ehdotus

Neuvoston sopimus

Lähde: Jakoperusteisiin perustuva Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelma.

Malta

Luxemburg

Kypros

Viro

Irlanti

Tanska

Slovenia

Latvia

Suomi

Liettua

Ruotsi

Itävalta

Belgia

Alankomaat

Slovakia

Kroatia

Bulgaria

Tšekki

Unkari

Portugali

Kreikka

Romania

Saksa

Puola

Ranska

Italia

0

Espanja

10
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56 Varojen arvioitu jakautuminen kuvastaa enimmäkseen kriisiä edeltäneitä
talouden heikkouksia ja lähentymistasoja EU:ssa (ks. kaavio 20). Jäsenvaltioille
osoitetut varat, jotka on laskettu jommallakummalla menetelmällä, osoittavat myös,
että samat kolme suurinta tuensaajaa (Italia, Espanja ja Ranska) saavat kumulatiivisesti
noin puolet avustusten kokonaismäärästä (BKT:n kehitystä vuosina 2020 ja 2021
koskevien nykyisten ennusteiden perusteella). Niiden odotetaan myös kärsivän
merkittävästä BKT:n laskusta kriisin aikana (ks. kaavio 20).

Kaavio 20 – Elpymis- ja palautumistukivälineen avustusten
kohdentamisen ja BKT:n lähentymistason välinen suhde

Elpymisrahaston avustukset (osuus BKT:stä 2021, %)

14 %
12 %

Kroatia

10 %

Bulgaria
Kreikka

8%

Romania
6%
4%
2%

Unkari
Puola
Liettua
Tšekki

0%
0%

Portugali
Slovakia
Espanja
Latvia
Kypros Belgia
Italia
Suomi
Slovenia
Itävalta
Viro
Ranska Ruotsi
Malta
Saksa
Tanska
Alankomaat

50 %

100 %

150 %

200 %

Luxemburg
Irlanti
250 %

300 %

350 %

BKT asukasta kohti 2019 (osuus EU:n keskiarvosta, %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat BKT:tä koskevien komission tietojen sekä
elpymis- ja palautumistukivälineen ja REACT-EU-välineen varojen maakohtaista jakoa koskevan
Eurooppa-neuvoston sopimuksen perusteella.

57 Varojen tosiasiallinen jako riippuu jäsenvaltioiden valmiuksista elpymis- ja
palautumistukivälineen ehtojen noudattamiseen. Voidakseen saada elpymis- ja
palautumistukivälineen rahoitusta jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset elpymis- ja
palautumissuunnitelmat, joissa esitetään niiden uudistus- ja investointisuunnitelmat
vuosiksi 2021–2023, ja toimitettava ne komissiolle 30. huhtikuuta mennessä. Komissio
perusti 16. elokuuta 2020 elpymis- ja palautumistyöryhmän ohjaamaan elpymis- ja
palautumistukivälineen täytäntöönpanoa ja koordinoimaan sitä eurooppalaisen
ohjausjakson24 kanssa sekä antamaan ohjeita elpymis- ja palautumissuunnitelmien25
24

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en

25

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658

46
laatimista varten. Suunnitelmia on tarvittaessa mukautettava vuonna 2022, jotta niitä
voidaan käyttää perustana varojen lopulliselle jakamiselle vuonna 2023. Komissio
arvioi suunnitelmat (ja neuvosto hyväksyy ne), ja varojen maksaminen edellyttää
suunnitelmien mukaisten välitavoitteiden onnistunutta täytäntöönpanoa. Elpymis- ja
palautumistukivälineen lainojen korkeampi hyödyntämisaste saattaa riippua myös
valtion joukkovelkakirjojen tuottojen ja elpymis- ja palautumistukivälineen lainanoton
korkokustannusten välisistä eroista.
NGEU:n rahoittaminen

58 NGEU:ta rahoitetaan pääomamarkkinoilta. Komissio valtuutetaan ottamaan

Euroopan unionin puolesta tarkasti rajattu määrä lainaa, enintään 750 miljardia euroa
(vuoden 2018 hintoina). Näin EU voi asettaa käyttöön mittavia resursseja lyhyessä
ajassa lisäämättä jäsenvaltioiden julkista velkaa kriisin aikana.

59 NGEU:n avustukset on maksettava takaisin viimeistään vuosina 2028–2058 EU:n

tulevista talousarvioista. Tätä katsausta laadittaessa vallitsi epävarmuus siitä, millaisia
uusia omia varoja voitaisiin harkita EU:n velvoitteiden takaisinmaksun
helpottamiseksi, ja keskustelu aiheesta oli käynnissä.

Joitakin rahoitustoimenpiteitä ei toteutettu tai ne eivät ole
vielä tavoittaneet lopullisia edunsaajia

60 EKP:n markkinatoimenpiteillä on ollut välittömiä vakauttavia vaikutuksia

rahoitusmarkkinoihin. Erityisesti valtion joukkovelkakirjalainojen tuotot vakiintuivat
EKP:n hätäsuunnitelman julkistamisen jälkeen euroalueella maaliskuun puolivälissä
saavutettua huippua alhaisemmalle tasolle 26. Lisäksi pankit ovat hyötyneet
kevennetystä rahapoliittisesta rahoituksesta, tiettyjen EU:n pääomavaatimusten
tilapäisestä keventämisestä ja valtioiden myöntämistä lainatakauksista. Tämän
seurauksena euroalueen rahalaitosten rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille ja
hallituksille myöntämät lainat ovat kasvaneet voimakkaasti helmikuusta 2020 lähtien
(ks. kaavio 21). Suurin osa yrityksille myönnetyistä luotoista oli kuitenkin tarkoitettu
käyttöpääoman rahoittamiseen, kun taas kiinteitä investointeja koskevat luotot ovat
vähentyneet 27.

26

ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No 2 (syyskuu 2020), s. 17.

27

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm
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Kaavio 21 – Euroalueen rahalaitosten lainojen kuukausittainen kasvu

2020 elo

2020 heinä

2020 kesä

2020 touko

2020 huhti

2020 maalis

2020 helmi

2020 tammi

2019 joulu

2019 marras

2019 loka

2019 syys

2019 elo

2019 heinä

2019 kesä

2019 touko

2019 huhti

2019 maalis

2019 helmi

2019 tammi

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1 %
-2 %

Julkisyhteisöt (lainat ja arvopaperit)
Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset (lainat)
Kotitaloudet (lainat)
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat EKP:n tietojen (tasetilastotiedot) perusteella.

61 Toisin kuin rahoituspoliittiset toimet, muiden uusien EU:n toimenpiteiden

käyttöönotto on ollut yleisesti ottaen vaatimatonta. Kussakin välineessä se on
kuitenkin ollut erilaista, mikä kuvastaa välineiden erilaisia ehtoja ja menettelyjä.
Varojen kulloisestakin käyttöasteesta (ks. liite V) käy selvästi ilmi, että nopea
päätöksenteko ei välttämättä johda välittömään rahoitustukeen – varojen käyttö
riippuu tukivälineen luonteesta ja rakenteesta sekä jäsenvaltioiden valmiuksista
käyttää näitä varoja niiden käyttöön sovellettavien menettelyjen ja ehtojen mukaisesti.
Etenkään ERI-rahastoja ei ole suunniteltu reagoimaan nopeasti kriisiin, toisin kuin
vakuutusrahastoja tai julkistalouden automaattisia vakautusjärjestelyjä. Osassa
hyväksytyistä asetuksista on kuitenkin tavoitteena nopeuttaa toimien toteuttamista ja
mahdollistaa myös taannehtiva tukikelpoisuus 1. helmikuuta 2020 alkaen (CRII- ja
CRII+ -paketit).
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62 Kriisiin liittyvien EU:n lainanantotoimien täytäntöönpano on käynnissä. EIP on

hyväksynyt tai vahvistanut covid-19-lainoja 18,1 miljardin euron edestä (ks. liite IV), ja
hiljattain sopimuksen kohteena ollut EIP:n hallinnoima takuurahasto aloitti toimintansa
elokuun 2020 lopussa, kun kaikki oikeudelliset menettelyt oli saatu päätökseen. SURErahoitusta ei ollut maksettu elokuun loppuun mennessä. Neuvosto teki kuitenkin
syyskuussa 2020 ensimmäiset rahoituspäätökset 16 jäsenvaltion osalta. Päätökset
kattoivat lähes 90 prosenttia käytettävissä olleista varoista. SURE-lainojen avulla EU voi
siirtää edullisia korkoja niiden jäsenvaltioiden hyväksi, joilla on suuri julkinen velka
(kuten Italia, Espanja ja Belgia), mutta myös niille jäsenvaltioille, joilla on pienet
paikalliset velkamarkkinat. Tämä käy ilmi SURE-tukea pyytäneistä jäsenvaltioista (ks.
kaavio 22).

Kaavio 22 – Lyhennettyä työaikaa koskeviin järjestelyihin hyväksytyt
SURE-lainat
miljardia euroa
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Lähde: Neuvoston täytäntöönpanopäätökset (syyskuu 2020).
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63 NGEU-välinettä ei ollut vielä hyväksytty, kun tämä katsaus saatiin valmiiksi.

EU-johtajien välinen sopimus on avannut tietä Euroopan parlamentin ja neuvoston
virallisille neuvotteluille, jotka koskevat NGEU-välineestä rahoitettavien ohjelmien
kokoa ja sisältöä sekä ohjelmiin sovellettaviin asetuksiin liittyviä yksityiskohtia. Omia
varoja koskeva päätös, joka liittyy EU:n talousarvion rahoittamiseen NGEU:n kautta, on
lisäksi ratifioitava kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosäännön asettamien vaatimusten
mukaisesti, joten NGEU-välinettä ei panna täytäntöön ennen vuotta 2021.
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Kriisistä seuraa uusia riskejä, haasteita
ja mahdollisuuksia EU:n talouden
koordinoinnille
64 Covid-19-kriisin seurauksena toteutettavat talouspoliittiset toimet sisältävät

monenlaisia kansallisia ja EU:n tason toimenpiteitä, joista seuraa riskejä, haasteita ja
mahdollisuuksia EU:n talouden koordinoinnille ja yhdentymiselle kahdesta syystä.
Ensinnäkin pandemia voi aiheuttaa taloudellisia eroja jäsenvaltioiden talouksien
eri osa-alueilla. Toiseksi EU:n vastaus jäsenvaltioissa ilmeneviin vaikeuksiin tuo EU:n
talouden ohjausjärjestelmälle haasteita ja mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa
tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan vakaa taloudellinen
lähentyminen EU:ssa.

Jäsenvaltioiden epätasaisesta talouskehityksestä johtuvat riskit

65 Pandemian ja kansallisten kriisiä koskevien toimintapolitiikkojen vaikutukset

voivat lisätä EU:n sisäisten taloudellisten erojen ja alhaisten kasvunäkymien riskiä
seuraavista syistä:
o

julkisen talouden erot

o

valtiontukitoimenpiteiden aiheuttama kilpailun vääristyminen

o

suuri ja jatkuva työttömyys

o

vähäiset investoinnit.

66 Pandemia saattaa syventää julkisen talouden eroja jäsenvaltioiden välillä:

komissio ennustaa julkisen velan kasvavan vuonna 2020 enemmän maissa, joilla oli
suurempi velka jo ennen kriisiä (ks. kaavio 23). Tämä johtuu erityisesti BKT:n
supistumisen kasvavasta vaikutuksesta velkasuhteeseen korkean velan maissa (ks.
liite VII). BKT:n supistumisen vaikutus velkasuhteeseen on suurin Kreikassa, Italiassa ja
Espanjassa, ja näiden maiden odotetaan lukeutuvan myös suurimmista BKT:n
supistumisista kärsiviin maihin vuonna 2020. Komissio on hiljattain arvioinut, että

51
julkisen talouden velka-asema on edelleen kestävä kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa,
mutta ennusteisiin liittyy erityisen suuria epävarmuustekijöitä28.

67 Kasvava julkinen velka ja huoli jäsenvaltioiden kestävyydestä voivat myöhemmin
rajoittaa finanssipoliittista valtaa reagoida muihin kriiseihin, rahoittaa pitkän aikavälin
kasvua ja talouden lähentymistä EU:ssa ja edistää EU:n strategioita. Näin ollen EU:n
uusiin toimintasuunnitelmiin, jotka koskevat investointia ilmastoon ja digitaalisiin
siirtymiin, saattaa kohdistua uusia kansallisia rahoitusrajoitteita. Kriisin aikana
toteutetuilla massiivisilla finanssipoliittisilla toimenpiteillä on tähän mennessä pyritty
lieventämään pandemian välittömiä lyhyen aikavälin vaikutuksia (ks. kohta 29), sen
sijaan niillä ei ole rahoitettu elpymisstrategioita.

Kaavio 23 – Kriisiä edeltäneen julkisen velan ja ennustetun velan kasvun
välinen suhde vuonna 2020
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat komission tietojen (syksy 2020) perusteella.

28

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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68 Komissio arvioi, että sisämarkkinoiden täysimääräinen toiminta on keskeisessä

asemassa pandemian jälkeisen elpymisen edistämisessä 29. Finanssipoliittisia
toimenpiteitä koskevat tiedot osoittavat, että eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön
suhteellisesti suurempia valtiontukipaketteja (ks. kohta 30). Toimien kestosta ja
täytäntöönpanoasteesta riippuen jäsenvaltioiden erilaiset reaktiot kriisiin (massiivinen
valtiontuki, sulkutoimenpiteet) voivat pysyvällä tavalla vääristää tasapuolisia
toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla ja aiheuttaa haasteita taloudelliselle
lähentymiselle sekä kilpailukyvylle EU:ssa.

69 Nykyiset työllisyyttä tukevat toimenpiteet lieventävät lyhyen aikavälin

työttömyysriskejä (ks. kohta 34), mutta niissä ei oteta huomioon yritysten
elinkelpoisuuden kehitystä. Vaimea elpyminen ja jatkuvat riskit kansanterveydelle
voivat johtaa rakenteellisiin kysynnän muutoksiin ja maksukyvyttömyysongelmiin yhä
useammissa yrityksissä työpaikkojen säilyttämistä koskevista järjestelyistä huolimatta.
EU:n taloudessa tehtyjen työtuntien kokonaismäärä laski noin 15 prosenttia
vuoden 2020 alkupuoliskolla verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna (ks.
kaavio 24), mikä viittaa siihen, että työttömyys voi kasvaa huomattavasti ja
vaikutukset vaihtelevat jäsenvaltioittain.

70 Aiemmat kokemukset työpaikkojen säilyttämistä koskevista järjestelmistä

maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana osoittavat, että toimien pitkittynyt käyttö
saattaa tukea taantuvia yrityksiä, viivästyttää rakenneuudistusta ja jarruttaa
tuottavuuden kasvua 30. Talouden resurssien tarvittavan uudelleenkohdentamisen
tukemiseksi saattaa olla tarpeen ottaa ajoissa käyttöön uudentyyppisiä
finanssipoliittisia toimenpiteitä aktiivisen työmarkkinapolitiikan (kuten koulutus,
uudelleenkoulutus) rahoittamiseksi.

29

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-042020.pdf

30

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (Occasional
Paper -sarjan julkaisu, komissio, 2010).

53

Kaavio 24 – Työllisyyden kokonaismuutokset kesäkuun 2020 lopussa
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Lähde: Eurostatin tiedot.

71 Suuri epävarmuus, joka liittyy talousnäkymiin, yritysten tulojen vähenemiseen ja

yritysten kasvavaan velkaan pandemian aikana, voi jarruttaa yksityisiä investointeja.
Tämänhetkiset ennusteet osoittavat, että investoinnit vähenevät vuonna 2020 samalla
tavalla kuin finanssikriisin aikana (2008–2013), ja että tänä vuonna odotettavissa oleva
investointien väheneminen vaihtelee suuresti, mikä saattaa osaltaan lisätä
taloudellisten erojen kasvua EU:ssa (ks. kaavio 25). Vuosien mittaan jatkuva
investointivaje uhkaa heikentää pitkän aikavälin kasvua. Julkisten investointien puute
saattaa vahvistaa tällaisia riskejä; julkiset investoinnit eivät ole tähän mennessä olleet
ensisijaisena tavoitteena kriisin perusteella toteutetuissa kansallisissa
finanssipoliittisissa toimissa (ks. kohta 36).
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Kaavio 25 – Kiinteän pääoman bruttomuodostus yksityisellä sektorilla
(prosentuaalinen muutos)
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat komission tietojen (syksy 2020) perusteella.

Nykyisten talous- ja finanssipolitiikan koordinointikehysten
haasteet

72 EU on soveltanut sujuvasti talouspolitiikkansa koordinointiin liittyviä

joustavoittamistoimia (esim. finanssipoliittisten sääntöjen soveltamisen
keskeyttäminen ja valtiontukisääntöihin tehdyt tilapäiset muutokset). Tämä oli
tarpeen, jotta jäsenvaltiot pystyivät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja
räätälöidysti kriisin edetessä. Keskeisten sääntöjen poikkeuksellinen lieventäminen,
vaikka se olisi väliaikaista, saattaa kuitenkin vaarantaa Euroopan unionin kyvyn
koordinoida kansallisia talouspoliittisia toimia kriisin ja elpymisen aikana.
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EU:n finanssipolitiikan koordinoinnin haasteet

73 Jäsenvaltioiden massiivinen finanssipoliittinen reagointi kriisiin aiheuttaa
tulevaisuudessa haasteita finanssipolitiikan koordinoinnille EU:ssa:
o

Kasvavat julkisen talouden velat ja riskit (ks. kohta 66) voisivat vaikeuttaa paluuta
EU:n nykyisiin finanssipoliittisiin sääntöihin. Eräät jäsenvaltiot eivät
noudattaneet niitä täysimääräisesti edes kriisiä edeltäneen kasvukauden aikana 31.
EU:n hallinnon tulevaisuuden haasteena on suunnitella, miten palataan nykyisiin
sääntöihin tai aletaan soveltaa uusia sääntöjä ilman, että se haittaa
jäsenvaltioiden pandemian jälkeistä elpymistä ja velanhoitokykyä. Ratkaisu voi
perustua komission parhaillaan tekemään EU:n talouden ohjausjärjestelmän
uudelleentarkasteluun 32.

o

Lisäksi niin kutsutun poikkeuslausekkeen aktivointi (ks. kohta 43) antoi
mahdollisuuden reagoida kriisiin joustavasti kansallisten finanssipolitiikkojen
avulla mutta ilman EU:n tason koordinointia. Siinä ei selvennetty tiettyjä
toiminnallisia näkökohtia (esim. tiedot vetäytymisen tai uudelleentarkastelun
ajoituksesta ja edellytyksistä) 33, mikä voi haitata julkisen talouden keskipitkän
aikavälin tavoitteiden koordinointia.

EU:n työllisyyspolitiikkojen koordinoinnin haasteet

74 Kansallisten työllisyyspolitiikkojen koordinointi kuuluu EU:n toimivaltaan

eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Työllisyys oli yksi EU:n edellisen
talousstrategian (Eurooppa 2020 -strategia) painopisteistä, ja se on osa EU:n nykyistä
kestävän kehityksen strategiaa 34 sekä komission poliittisia suuntaviivoja vuosiksi 2019–
2024. Kriisi aiheuttaa riskejä EU:n työmarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle (ks.
kohta 69). Komission haasteena on seurata markkinoita ja suunnitella
tarkoituksenmukaisia maakohtaisia suosituksia ja EU:n rahoitusta, jotta voidaan
koordinoida oikea-aikaisia kansallisia toimia työttömyyden kasvun torjumiseksi
esimerkiksi SURE-välineen avulla (ks. kohta 48).

31

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 18/2018 – Onko vakaus- ja
kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu?.

32

Communication on the Economic Governance Review (komissio, helmikuu 2020).

33

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021 (Euroopan
finanssipoliittinen komitea, 1. heinäkuuta 2020).

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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EU:n kilpailupolitiikan haasteet

75 Sisämarkkinoiden koordinoinnin osalta komissio hyväksyi oikeudellisen kehyksen,

jonka tarkoituksena on muodostaa objektiiviset kriteerit kansallisten
valtiontukiohjelmien suunnittelulle sekä ehdot, joiden avulla rajoitetaan kilpailun
vääristymistä etenkin huomattavan markkinavoiman omaavien yritysten kohdalla (ks.
myös kohta 43). Hyväksytyt valtiontukiohjelmat olivat kuitenkin kooltaan erilaisia eri
jäsenvaltioissa, mikä saattaa ohjelmien hyödyntämisasteesta riippuen johtaa siihen,
että yritysten toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ovat epätasapuoliset (ks. kohta 68).
Komissiolla on edessään mittava haaste seurata markkinoiden kehitystä ja
huomattavia valtiontukimääriä. Komissio oli jo käyttänyt tämäntyyppisiä puitteita
finanssi- ja valtionvelkakriisin aikana 35, ja tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että
komission rahoitusalaan soveltamia valtiontukisääntöjä ei ollut mukautettu
vastaamaan muuttuvia markkinarealiteetteja ja sääntelykehyksiä 36.

76 Lisäksi niin kauan kuin sulkutoimenpiteet ja rajavalvonta asettavat haasteita

sisämarkkinoiden toiminnalle ja Euroopan perusvapauksille, kuten tavaroiden ja
kansalaisten vapaalle liikkuvuudelle rajojen yli, komissiolla on ja tulee olemaan tärkeä
tehtävä näiden vapauksien puolustamisessa siten, että se tarkistaa kansallisten
toimenpiteiden oikeasuhteisuuden (ks. kohta 44).
Rahoitusalan valvonnan haasteet EU:ssa

77 Pankkijärjestelmä pystyy kestämään häiriötä paremmin kuin vuonna 200837,

vaikka järjestämättömien lainojen määrä on joissakin jäsenvaltioissa edelleen
suhteellisen suuri. Ensimmäiset viitteet osoittavat, että järjestelmä antoi taloudelle
poikkeuksellista likviditeettiä (ks. kohta 60). Järjestämättömien lainojen odotetaan
lisääntyvän jyrkästi taloudellisen häiriön ja kasvavan työttömyyden seurauksena, mikä

35

Komission tiedonanto — Tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen
saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä (EUVL C 16/01,
22.1.2009); Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin
yhteydessä pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä tammikuuta 2011
(EUVL C 329/07, 7.12.2010).

36

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 21/2020 – EU:n rahoituslaitosten valtiontuen
valvonta: toimivuustarkastus on tarpeen.

37

Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 5/2020 – Kuinka EU on ottanut huomioon vuosien
2008–2012 rahoitus- ja valtionvelkakriiseistä saadut kokemukset?.
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lisää tulevien pankkikriisien riskejä 38. Komissiolla, EKP:llä ja EU:n rahoitusviranomaisilla
(EJRK, EPV, ESMA, EIOPA, SRB) on haastava tehtävä rahoitusriskien seurannassa ja/tai
tarkoituksenmukaisten lieventämistoimenpiteiden hyväksymisessä siten, että samalla
varmistetaan luottovirta taloudelle.

EU:n elpymisväline: uusia mahdollisuuksia, riskejä ja haasteita

78 Ehdotettu NGEU tuo mukanaan uusia riskejä, haasteita ja mahdollisuuksia

talouspolitiikkojen koordinoinnille EU:ssa ja EU:n varojen moitteettomalle hoidolle:
o

rahoituksen riittävyyteen liittyvät riskit

o

täytäntöönpanoriskit

o

seurantariskit

o

tilivelvollisuutta koskevat riskit

o

rahoitusriskien hallinnan haasteet

o

mahdollisuudet tehostaa EU:n talouden koordinointia.

Rahoituksen riittävyyteen liittyvät riskit

79 NGEU-väline on taloudellisesti merkittävä. Sen avulla tarjotaan rahoitusta

lukuisille keskeisille ohjelmille ja aihealueille. Neuvottelujen aikana useat muut
kunnianhimoiset ajatukset tuesta tietyillä aloilla eivät kuitenkaan saaneet Eurooppaneuvoston kannatusta. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon, että Eurooppa-neuvostossa
saavutettu NGEU-sopimusta koskeva yhteisymmärrys sulkee pois komission
ehdottaman välineen, jolla tuetaan yritysten oman pääoman ehtoista rahoitusta
(vakavaraisuustukiväline), eikä sille ole kaavailtu vaihtoehtoja (ks. liite IV). Riskinä on,
että
o

38

ei löydetä sopivaa ratkaisua, jolla voitaisiin lieventää ylivelkaantumista, jota yhä
useammat yritykset saattavat kohdata nykyisen kriisin aikana. Tämän vuoksi on
olemassa riski, että ilmenee massiivisia konkursseja ja/tai ulkomaiset kilpailijat
tekevät vihamielisiä valtausyrityksiä, mikä voi heikentää sisämarkkinoiden
moitteetonta toimintaa ja EU:n kilpailukykyä.

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~
1b75555f66.en.html#toc22
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o

Komission ehdotuksessa asetettu tavoite rahoittaa investointeja 1,4 biljoonan
euron edestä saattaa jäädä saavuttamatta, sillä vakavaraisuustukiväline oli
suunniteltu houkuttelemaan enintään 300 miljardin euron investoinnit.

80 NGEU:n vaikuttavuus riippuu myös sen koosta suhteessa pandemian kestoon ja

vaikutukseen. Vaikka uudet rahoituspaketit ovatkin merkittäviä, ne perustuvat
komission kevään ennusteisiin, joihin liittyi suuria heikkenemisriskejä 39. Jos riskit
toteutuvat, välineen odotettua vaikutusta, määrää ja/tai rakennetta saatetaan joutua
arvioimaan uudelleen.
Täytäntöönpanoriskit

81 Ei ole taattu, että NGEU ja seuraava monivuotinen rahoituskehys lieventävät

covid-19-kriisin vaikutuksia kasvuun ja lähentymiseen. Tilanne riippuu ratkaisevasti
täytäntöönpanoon liittyvistä tekijöistä, erityisesti seuraavista seikoista:
o

Varojen oikea-aikainen saatavillaolo, joka riippuu esimerkiksi siitä, kuinka
nopeasti jäsenvaltiot ratifioivat omia varoja koskevan päätöksen; uuden pitkän
aikavälin talousarvion ja alakohtaisen lainsäädännön hyväksymisen nopeus;
komission valmiudet ohjata hankkeiden täytäntöönpanoa nopeasti ja sujuvasti.

o

Korkea käyttöaste, sillä NGEU voi tuottaa toivottuja vaikutuksia vain, jos
jäsenvaltiot kykenevät hyödyntämään varat. Korkea käyttöaste on kuitenkin
vaarassa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jo Euroopan koheesiopolitiikan
edellisellä ohjelmakaudella huomattavia ongelmia varojen käyttöönotossa: jotkin
jäsenvaltiot, joissa käyttöaste on nykyisellä ohjelmakaudella kaikkein alhaisin,
saavat todennäköisesti huomattavaa tukea elpymis- ja
palautumistukivälineestä 40.

o

Varainkäytön ja uudistusten laatu, erityisesti jäsenvaltioiden strategiat ja
valmiudet tarttua kasvua edistäviin mahdollisuuksiin, joita EU:n uudet
rahoituskanavat tarjoavat. Vaarana on, että jäsenvaltiot eivät ole halukkaita tai
kykeneviä toteuttamaan kunnianhimoisia uudistuksia tai investointeja. Neuvosto
toi vuonna 2019 uudelleen esille uusien rakenneuudistusten tarpeen, jotta
investointien pullonkaulat kyetään poistamaan 41. Eurooppalaisen ohjausjakson

39

European Economic Forecast – Spring 2020 (komissio), s. 68.

40

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2020 elpymis- ja palautumistukivälineestä.

41

Neuvoston päätelmät perusteellisista tarkasteluista ja vuoden 2018 maakohtaisten
suositusten täytäntöönpanosta (3. toukokuuta 2019).
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osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että maakohtaisten suositusten
täytäntöönpanoaste oli alhainen ja että eurooppalaisen ohjausjakson
vaikuttavuus riippui siitä, missä määrin jäsenvaltiot omaksuivat maakohtaiset
suositukset ja sitoutuivat panemaan ne täytäntöön kohtuullisessa ajassa 42.

82 Elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet ovat samoja kuin muissa EU:n

ohjelmissa, mistä koituu täydentävyyttä ja synergiaa koskevia etuja. Se kuitenkin lisää
päällekkäisen rahoituksen ja eri ohjelmien välisen kilpailun riskiä.
Tilintarkastustuomioistuin ehdotti, että elpymis- ja palautumistukivälineeseen olisi
sisällytettävä asianmukaiset mekanismit, joilla varmistetaan koordinointi muiden EU:n
rahoituslähteiden kanssa sekä täydentävyys 43. Komission jäsenvaltioille antamissa
suuntaviivoissa 44 vaaditaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä, joiden avulla kyetään
varmistamaan, että eri välineiden välistä vastuualueiden jakoa noudatetaan läpi koko
elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon ja että päällekkäisen
rahoituksen mahdollisuus suljetaan pois kaikissa vaiheissa.
Seurantariskit

83 Tilintarkastustuomioistuin on viime aikoina tuonut esiin useita eurooppalaisen

ohjausjakson toimintaan liittyviä heikkouksia, kuten maakohtaisten suositusten valinta
ja priorisointi, sekä tapauksia, joissa jäsenvaltioiden esittämissä kansallisissa
uudistusohjelmissa ei selkeästi kytketä niiden ehdottamia toimenpiteitä maakohtaisiin
suosituksiin tai EU:n laajempiin tavoitteisiin 45. Nämä seikat ovat merkityksellisiä myös
niiden suunnitelmien kannalta, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet elpymis- ja
palautumistukivälineen yhteydessä ja joissa olisi selitettävä, miten ne aikovat käyttää
varoja EU:n painopisteiden ja maakohtaisten suositusten toteuttamiseen 46. Sen vuoksi
riskinä on, että elpymis- ja palautumistukivälineen tuen maksamisen perustana oleviin
42

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 16/2020 – Talouspolitiikan eurooppalainen
ohjausjakso – maakohtaisissa suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta
suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin.

43

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2020 elpymis- ja palautumistukivälineestä.

44

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Guidance to Member States for recovery and
resilience plans, 17.9.2020 SWD(2020) 205 final.

45

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 16/2020 – Talouspolitiikan eurooppalainen
ohjausjakso – maakohtaisissa suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta
suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin.

46

Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans – Part 2 (SWD(2020) 205
final).
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elpymis- ja palautumissuunnitelmiin ei sisälly riittävän selkeitä kansallisia strategioita
ja kunnianhimoisia tavoitteita. Toisin kuin kansallisille uudistusohjelmille, näille
suunnitelmille on saatava komission ja neuvoston hyväksyntä, minkä pitäisi lieventää
tällaisia riskejä.

84 Lisäksi vaikka jäsenvaltioiden on asetettava elpymis- ja

palautumissuunnitelmissaan välitavoitteita ja tavoitearvoja, tilintarkastustuomioistuin
on korostanut, että ehdotettu asetus ei sisällä yhteisiä tulosindikaattoreita ja EU:n
tason tavoitteita 47. Tämä helpottaisi elpymis- ja palautumistukivälineen
täytäntöönpanon seurantaa, mittaamista, arviointia ja tarkastamista EU:n tasolla ja
ohjaisi jäsenvaltioita käyttämään resurssejaan tehokkaammin EU:n tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vuoden 2021 kestävän kasvun strategiasta antamassaan
tiedonannossa 48 komissio esitti joukon EU:n indikaattoreita ja tavoitearvoja, jotka
liittyvät komission seitsemään eurooppalaiseen lippulaivahankkeeseen. Jäsenvaltioille
osoittamissaan ohjeissa komissio kehotti niitä selittämään, mitkä elpymis- ja
palautumissuunnitelmien osat edistävät tällaisia hankkeita.
Tilivelvollisuutta koskevat riskit

85 Kriisitoimenpiteet aiheuttavat uusia riskejä EU:n varainhoidolle ja siten

tilintarkastukselle sekä julkiselle tilivelvollisuudelle. Tilintarkastustuomioistuin on
raportoinut, että EU:n talousarvion ulkopuolisissa välineissä ei ole riittäviä säännöksiä
EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon tuloksia koskevasta tilivelvollisuudesta
kansalaisille 49. Ensimmäiset rahoitusaloitteet (CRII ja SURE) on suunniteltu täysin EU:n
varainhoitosäännösten mukaisiksi.

86 Uudempi elpymis- ja palautumistukiväline ei ole ERI-rahasto, joten siinä

sovelletaan erilaista lähestymistapaa tilivelvollisuuteen. Elpymis- ja
palautumistukivälinettä koskevassa lausunnossaan 50 tilintarkastustuomioistuin tuo
esiin joitakin tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät elpymis- ja palautumistukivälineen
tarkastusta ja tilivelvollisuutta koskeviin säännöksiin ( ks. liite VIII).
Tilintarkastustuomioistuin korostaa erityisesti, että tarvitaan tiivistä seurantaa, joka
perustuu todennettavissa oleviin indikaattoreihin ja tavoitearvoihin, selkeään
parlamentaariseen valvontaan ja selkeisiin tarkastusoikeuksiin. Tiukat
47

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2020 elpymis- ja palautumistukivälineestä.

48

Vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021 (COM(2020) 575 final).

49

Future of EU finances: reforming how the EU budget operates (Euroopan
tilintarkastustuomioistuin, katsaus, helmikuu 2018), kohta 26.

50

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2020 elpymis- ja palautumistukivälineestä.
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tilivelvollisuusvaatimukset ja kattavat tarkastusjärjestelyt voivat myös lisätä välineen
vaikuttavuutta.
Rahoitusriskien hallinnan haasteet

87 Uudet kriisivälineet (SURE, NGEU) edellyttävät laajamittaisia lainanotto- ja

lainanantotoimia (ks. kohdat 48 ja 58). Vaikka tämä ei sinänsä ole komissiolle uutta
toimintaa, sen haasteena on lisätä hallinnollisia valmiuksiaan lyhyessä ajassa, jotta
voidaan varmistaa pääomamarkkinoilla tapahtuvien ennennäkemättömän suurien
transaktioiden moitteeton hallinnointi, mukaan lukien joukkovelkakirjojen
liikkeeseenlasku ja taloudellisten riskien (kuten korkoriski, luottoriski, petosriski)
hallinta.

88 Komission ottamilla lainoilla rahoitetaan sekä avustuksia ja takauksia (NGEU) että

lainoja (NGEU, SURE). Jäsenvaltioiden on maksettava lainat takaisin, eivätkä ne näin
ollen edellytä EU:n lisävaroja, ellei EU:n talousarviotakuuta vaadita maksettavaksi
maksukyvyttömyystapauksessa. Tällä hetkellä ei ole tehty ehdotusta virallisesta
mekanismista (kuten ohjelman jälkeisestä valvonnasta 51, kun on kyse Euroopan
rahoituksenvakautusmekanismista ja Euroopan vakausmekanismista myönnettävistä
lainoista), jolla seurattaisiin jäsenvaltioiden takaisinmaksukykyä tällaisten lainojen
osalta.

89 Avustusten osuus maksetaan takaisin suoraan EU:n talousarviosta vuoden 2027

jälkeen ja viimeistään vuoteen 2058 mennessä. Näiden velvoitteiden täyttämiseksi
Eurooppa-neuvosto päätti siirtää poikkeukselliset kansalliset maksuosuudet, jotka ovat
enintään 0,6 prosenttia kunkin vuoden BKTL:sta, EU:n talousarvioon, kunnes lainaksi
otetut määrät on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Eurooppa-neuvosto päätti
luoda uuden omien varojen alan, joka perustuu kierrättämättömään muovijätteeseen.
Se päätti myös arvioida mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa käyttöön muita uusia
omia varoja (esim. hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi tai digitaalivero), mutta niitä
koskevia yksityiskohtia on vielä tarkennettava komission tulevissa ehdotuksissa. Uusien
EU:n omien varojen käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden vähentää EU:n ja kansallisiin
talousarvioihin kohdistuvaa painetta ja mahdollisten poliittisten riskien vaikutusta EU:n
tulojen eheyteen. Uusilla tulolähteillä voidaan myös edistää EU:n painopisteitä, kuten
ilmastotoimia ja kestävää kehitystä.

51

Asetus (EU) N:o 472/2013.
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Tilaisuus tehostaa EU:n talouden koordinointia

90 EU:n talousstrategiat, kuten vihreä ja digitaalinen siirtymä, sisämarkkinoiden

toimintasuunnitelma 52 ja (äskettäin hyväksytty) teollisuusstrategia 53, voivat ohjata
pandemian jälkeistä elpymistä, edistää investointeja ja vivuttaa EU:n talouksien pitkän
aikavälin talouskasvua. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että ehdotetun
elpymis- ja palautumistukivälineen liittämisellä eurooppalaiseen ohjausjaksoon
pyritään koordinoimaan kansallisia elpymisstrategioita ja mukauttamaan ne
tehokkaasti EU:n talousstrategioihin. Väline voi kannustaa jäsenvaltioita käyttämään
lisärahoitusta rakenneuudistuksiin ja investointeihin, joilla on suuri vaikutus pitkän
aikavälin kasvuun. Komissio on ehdottanut, että elpymis- ja palautumissuunnitelmiin
sisällytettäisiin selkeät välitavoitteet ja todennettavissa olevat edistymiskriteerit, joita
olisi seurattava perusteellisesti täytäntöönpanovaiheessa.

91 Elpymis- ja palautumistukivälineen rakenne tarjoaa myös mahdollisuuden

vaikuttaa nopeasti talouden elpymiseen. Varoja voidaan käyttää etupainotteisesti ja
menosäännöt ovat erilaiset (ks. kohta 53). Erityisesti nämä seikat johtavat
toisenlaiseen toimintalogiikkaan kuin se, jota EU:n talousarviomenoihin on tähän asti
sovellettu ja jossa menot kasvavat tyypillisesti rahoituskehyskauden loppupuolella
ohjelmasuunnittelun ja hankkeiden valmistelun pitkällisen prosessin vuoksi. Uusi,
toimintapoliittisiin välitavoitteisiin perustuva logiikka saattaa edistää elpymistä pian
taloudellisen häiriön jälkeen, jos välitavoitteiden ja tavoitearvojen toteuttamisessa ei
ilmene suuria viivästyksiä.

92 EU:n aiemmat finanssi- ja valtionvelkakriisit käynnistivät merkittävien uudistusten

tekemisen EU:n varainhoitosääntöihin (yhteinen sääntökirja, yhteinen
valvontamekanismi, Euroopan finanssivalvojien järjestelmä) taikka johtivat talouden
koordinoinnin tehostettuihin tai uusiin mekanismeihin (talouspolitiikan ohjauspaketti,
budjettikuripaketti, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, makrotalouden
epätasapainoa koskeva menettely) tai uudentyyppiseen jäsenvaltioiden käytettävissä
olevaan makrotaloudelliseen rahoitusapuun (EVM, ERVM) 54. Saatavilla olevaa EU:n
rahoitustukea (ERVM, maksutasejärjestely) ei kuitenkaan ole käytetty pandemiakriisin

52

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementationsingle-market-rules_en_0.pdf

53

Euroopan uusi teollisuusstrategia (COM/2020/102 final).

54

Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 5/2020 – Kuinka EU on ottanut huomioon vuosien
2008–2012 rahoitus- ja valtionvelkakriiseistä saadut kokemukset?.
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aikana, koska se on suunniteltu puuttumaan erityyppisiin kriiseihin ja korjaamaan
talouden epätasapainoa.

93 Vaikka EU:lla on käytössään finanssipoliittiset säännöt, meneillään oleva kriisi

yleensä pahentaa aiempia julkisen talouden eriytymissuuntauksia (ks. kohta 66) ja
käynnistää uudelleen keskustelun siitä, tarvitaanko rahaliitossa yhteisiä makrotalouden
vakauttamisvälineitä 55. Euroryhmä on sitoutunut jatkamaan työtä, jolla vahvistetaan
edelleen rahaliiton rakennetta ja häiriönsietokykyä 56. Covid-19-kriisi voi tarjota
tilaisuuden tarkastella uudelleen aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan euroalueen
talouden koordinointia ja joita ehdotettiin ennen pandemian puhkeamista (ks. liite IX).

94 Nykyisellä kriisillä on monenlaisia vaikutuksia ja syitä, mutta se tarjoaa myös

tilaisuuden harkita lisäparannuksia EU:n toimielinten rahoituskapasiteettiin, jotta ne
voivat reagoida nopeasti suuriin talouden häiriöihin lieventääkseen jäsenvaltioiden
välisiä mahdollisia taloudellisia eroja, jotka johtuvat tällaisista häiriöistä. EU:n
toimenpiteiden kehitys kriisin aikana on osoittanut, että EU:n talousarviota ei ollut
mukautettu vastaamaan jäsenvaltioiden muuttuvia tarpeita (ks. erityisesti
kohdat 41, 46, 61). NGEU ja SURE ovat tilapäisiä, mutta niiden avulla voidaan testata
tarvetta perustaa vastaavia pysyviä vakautusvälineitä.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen
Alex Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa
24. marraskuuta 2020.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
presidentti

55

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area (Euroopan finanssipoliittinen
komitea, heinäkuu 2020).

56

Statement on COVID-19 economic policy response (euroryhmä, 16. maaliskuuta 2020).
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Liitteet
Liite I – BKT:n supistumisen vaihtelu eri maissa pandemian
aikana: tilastollinen selitys
Ei painotusta
Muuttuja

Kerroin

C
TURISMI 1
TIUKKUUS

0,049077
-0,730315
-0,360840

Selityskerroin

0,430685

Keski- virhe t-tunnusluku Todennäköisyys
0,055015
0,328399
0,129799

0,892075
-2,223861
-2,779996

Selitettävän muuttujan
keskiarvo

0,3830
0,0378
0,0116
-0,112609

BKT-painotukset
Muuttuja
C
TURISMI 1_Y
TIUKKUUS _Y
Selityskerroin

Kerroin
0,000870
-1,805882
-0,331146
0,983588

Keski- virhe t-tunnusluku Todennäköisyys
0,000337
0,258049
0,009569

2,578985
-6,998202
-34,60612

Selitettävän muuttujan
keskiarvo

0,0179
0,0000
0,0000
-0,005994

Populaation painotukset
Muuttuja
C
TURISMI 1_P
TIUKKUUS _P
Selityskerroin

Kerroin
0,000939
-1,526311
-0,325346
0,964087

Keski- virhe t-tunnusluku Todennäköisyys
0,000471
0,328663
0,014576

1,992262
-4,644001
-22,32012

Selitettävän muuttujan
keskiarvo

0,0602
0,0002
0,0000
-0,006027

Huom. Kolmessa maiden välisessä regressiossa selitettävä muuttuja on BKT:n volyymin väheneminen
vuoden 2020 toisella neljänneksellä vuositasolla (Eurostatin tiedot). Merkittäviksi havaitut selittävät
muuttujat ovat: Oxfordin yliopiston tiukkuusindeksi (Stringency Index) 57 ja turismin osuus
kokonaistyöllisyydestä (Eurostatin tiedot). Regressioiden määrittely perustuu kolmeen vaihtoehtoon,
joilla validoidaan tulosten luotettavuus: Vaikka mailla on sama painoarvo painottamattomissa
regressioissa, suurilla mailla on suurempi merkitys (BKT ja väestö) painotetuissa lähestymistavoissa.

57

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Liite II – EU:n tärkeimmät taloudelliset toimet (maalis–elokuu
2020)
MAALISKUU

12

EKP päättää toteuttaa uusia pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, joiden
tarkoituksena on tarjota pankeille likviditeettiä. Se päättää toteuttaa myös
uuden, 120 miljardia euron arvoisen omaisuuserien osto-ohjelman, joka on
voimassa vuoden 2020 loppuun ja jonka avulla on tarkoitus vastata
rahoitusmarkkinoihin kohdistuneeseen paineeseen. EKP päättää sallia
euroalueen pankeille tilapäisen toiminnan tiettyjen pääomavaatimusten
alapuolella.

13

Komissio hyväksyy asiaa koskevat ohjeet (Koordinoidut taloudelliset toimet
covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi).

16

EIP-ryhmä ilmoittaa toimenpiteistä, joiden avulla nykyisten ohjelmien avulla
on määrä asettaa liikkeelle enintään 40 miljardia euroa
terveydenhuoltoalaan liittyviä toimenpiteitä ja kriisistä kärsineitä yrityksiä
varten. Toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa osittain EU:n talousarviosta.

18

EKP päättää käynnistää tilapäisen pandemiaan liittyvässä
poikkeustilanteessa toteutettavan osto-ohjelman, johon suunnattava
rahoitusosuus on 750 miljardia euroa.

19

Komissio hyväksyy tilapäiset puitteet SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3
kohdan b alakohdan nojalla. Puitteiden tarkoituksena on mahdollistaa
valtioille yritysten tukeminen (avustukset, takuut, tuetut lainat,
pääomapohjan vahvistaminen) kriisin aikana.

23

Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksen EU:n finanssipoliittisiin
sääntöihin sovellettavan, niin kutsutun yleisen poikkeuslausekkeen
aktivoinnista.

30

EAKR-asetukseen ja yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen hyväksytään
muutoksia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa 37 miljardin euron
koheesiovarojen joustava käyttö, jotta kyetään rahoittamaan kriisin
seurauksena toteutettavia toimia niitä eniten tarvitsevilla alueilla.

09

Euroryhmä sopii laajennetussa kokoonpanossa kolmen rahoitusturvaverkon
perustamisesta. Verkkojen arvo on 540 miljardia euroa ja niiden hallinnointi
on määrä antaa EVM:n, EIP-ryhmän ja komission vastuulle.

17

EU hyväksyy vuodelle 2020 lisätalousarvion, jossa hätätilanteen
tukivälineeseen ja pelastuspalvelumekanismiin osoitetaan kolmen miljardin
euron lisämäärärahat.

30

EKP päättää toteuttaa touko- ja joulukuun 2020 välisenä aikana pandemian
aiheuttamaan hätätilaan liittyviä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita,
joiden tarkoituksena on tarjota pankeille likviditeettiä.

27

Komissio ehdottaa EU:n elpymisrahastoa (Next Generation EU ), jonka arvo
on 750 miljardia euroa.

04

EKP päättää lisätä pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavan
osto-ohjelman rahoitusosuutta 600 miljardilla eurolla. Tarkoituksena on
jatkaa ohjelman toimintaa ainakin kesäkuuhun 2021 saakka.

21

Eurooppa-neuvosto hyväksyy EU:n elpymisrahaston (Next Generation EU ),
jonka arvo on 750 miljardia euroa.

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU
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Liite III – EU:n vuoden 2020 talousarvioon covid-19-kriisin
seurauksena tehdyt muutokset alkuperäiseen talousarvioon
verrattuna

MRK:n otsake

Kohdennettu
uudelleen

Maksusitoumusmäärärahoja
lisätty

Maksumäärärahoja
lisätty

Kasvua ja työllisyyttä edistävä
kilpailukyky

1,7

Taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen koheesio

54

22,6

Josta:
CRII
CRII +

54

8
14,6

Kestävä kasvu: luonnonvarat

0,1

0,7

Turvallisuus ja kansalaisuus

3

Josta:
Hätätilanteen tukiväline
Globaali Eurooppa
Monivuotisen rahoituskehyksen
enimmäismäärien ulkopuoliset
erityisrahoitusvälineet (EUSR)
Maksusitoumusmäärärahat
yhteensä

2,7
11,5
0,2
67,5

Maksumäärärahat yhteensä
Huom. tiedot miljardeina euroina elokuun 2020 lopussa.
Lähde: Komissio.

0,1

3,1
23,3
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Liite IV – NGEU-välineen kautta käytettävissä olevat määrät

01 Suurin osa NGEU-varoista keskitetään koheesion ja taloudellisen lähentymisen

tukemiseen:
o

Kaikkiaan 672,5 miljardia euroa elpymis- ja palautumistukivälineeseen
(Eurooppa-neuvoston sopimuksen mukaisesti): kyseessä on NGEU:n keskeinen
uusi väline, joka tarjoaa laajamittaista taloudellista tukea investointeihin ja
uudistuksiin, joilla palautetaan talouksien kasvupotentiaalia, vastataan
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä havaittuihin haasteisiin
ja edistetään EU:n vihreiden ja digitaalisten strategioiden täytäntöönpanoa.

o

Kaikkiaan 47,5 miljardia euroa REACT-EU -ohjelmaan (Eurooppa-neuvoston
sopimuksen mukaisesti): määrä koostuu koheesioavustuksista, joita on tarkoitus
jakaa jäsenvaltioille talouskriisin vakavuuden perusteella.

02 Kaikkiaan 30 miljardin euron avustustuella (Eurooppa-neuvoston sopimuksen

mukaisesti) vahvistetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeita ”Sisämarkkinat,
innovointi ja digitaalitalous” sekä ”Luonnonvarat ja ympäristö”.
o

MRK:sta InvestEU-ohjelmaan suunnattavan rahoituksen lisääminen: ohjelma on
ESIR-rahaston seuraaja ja sen tavoitteena on jatkaa strategisten investointien
tukemista. Eurooppa-neuvosto pienensi ehdotettua takausta alkuperäisestä
31,2 miljardista eurosta 5,6 miljardiin euroon, jolloin sen taloudelliset vaikutukset
ovat vähäisemmät. InvestEU-ohjelman yhteyteen ehdotetusta strategisten
investointien välineestä, jonka tarkoituksena oli edistää EU:n teollisuusstrategiaa,
ei päästy sopimukseen.

o

Eurooppa-neuvosto ei hyväksynyt uuteen vakavaraisuustukivälineeseen
kohdennettavaksi ehdotettua 26 miljardin euron määrää. Välineen tarkoituksena
oli auttaa ehkäisemään maksukyvyttömyyttä pääomainvestointien avulla aloilla,
joilla pandemian taloudellinen vaikutus on suurempi.

o

Joidenkin ohjelmien rahoituksen lisääminen: Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
(tuki terveyteen ja ilmastoon liittyville tutkimus- ja innovointitoimille), RescEU
(unionin pelastuspalvelumekanismin vahvistaminen), maaseuturahasto (apu
maatalous- ja elintarvikealoille, joihin kriisi on vaikuttanut paljon) ja EU4Health
(kohdennettu tuki kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien parantamiseen).
Eurooppa-neuvosto ei hyväksynyt näihin välineisiin ehdotetun rahoituksen koko
määrää.
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o

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto: rahaston tarkoituksena on tukea talouden
monipuolistamista ja rakennemuutosta alueilla, joilla siirtyminen vähähiiliseen
talouteen on vaikuttanut eniten. Komission ehdotuksessa rahastoon osoitettiin
30 miljardia euroa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvän
kymmenen miljardin euron lisäksi. Neuvosto kuitenkin pienensi määrärahojen
lisäyksen kymmeneen miljardiin euroon.

03 Tässä liitteessä ilmoitetut luvut viittaavat elokuun 2020 loppuun mennessä
hyväksyttyihin määriin (ks. myös kaavio A).

Kaavio A – NGEU:n osat: Komission ja Eurooppa-neuvoston ehdotusten vertailu (miljardeina euroina)
Euroopan komissio

Eurooppa-neuvosto

1 850,0

750,0
NGEU

56,3
Takuut

250,0

1 824,3

750,0
NGEU

1 100,0
MRK

443,7

Lainat

560,0
50,0
Elpymis- ja
palautumistukiväline

30,0

15,5

15,0

13,5

7,7

2,0

rescEU
EU4Health
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
Maaseuturahasto
Ulkoinen apu
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
REACT-EU

310,0

Kausi 2021–2024
Myöntämiskriteerit:
a) työttömyys 2015–2019
b) käänteinen BKT asukasta kohti
c) väestöosuus

360,0

5,6
Takuut

Avustukset

Vuodet 2021 ja 2022
Euroopan komission ehdottamat kriteerit:
a) työttömyys vuosina 2015–2019
b) käänteinen BKT asukasta kohti
c) väestöosuus

1 074,3
MRK

384,4

Avustukset

Lainat

672,5

Elpymis- ja
palautumistukiväline

218,8

47,5

10,0

7,5

5,0

1,9

rescEU
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
Maaseuturahasto
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
REACT-EU

93,7

Vuosi 2023
Kriteerit kuvastavat kriisin vaikutusta:
a) reaalisen BKT:n supistuminen vuonna 2020
a) reaalisen BKT:n kokonaissupistuminen
vuosina 2020 ja 2021
b) käänteinen BKT asukasta kohti
c) väestöosuus

Liite V – EU:n ja EVM:n erilaisten rahoitustoimenpiteiden
täytäntöönpanoaste
Toimielin

Välineet

CRII/CRII+

Käytettävissä
olevat varat

Varojen käyttö

54 miljardia
euroa vuonna
2020

Heinäkuun 2020 loppuun mennessä oli
vahvistettu 97 koronaviruksen perusteella
tehtyä toimenpideohjelman muutosta
18 jäsenvaltiossa. Lokakuuhun mennessä
23 jäsenvaltiossa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa noin 14 miljardia euroa oli
kohdennettu uudelleen investointeihin, jotka
liittyivät talous- ja terveyskriisin torjuntaan.
Lisäksi jäsenvaltioiden saatavilla on
kahdeksan miljardia euroa vuotuista
ennakkorahoitusta, jota ei peritä takaisin.
Menettelyt ja nykyiset talousarviomäärärahat
huomioon ottaen on kuitenkin todennäköistä,
että vuonna 2020 käytettävissä olevat varat
jäävät kahdeksan miljardin euron
ennakkorahoitukseen, ja loput varat voidaan
maksaa vasta vuodesta 2021 alkaen.

0,18 miljardia
euroa vuonna
2020

Tukea on hakenut 19 jäsenvaltiota, mutta
varoja ei ole vielä asetettu käyttöön, sillä
maakohtaiset määrärahat olivat komission
arvioitavina vuoden 2020 loppuun saakka.
Komissio ehdotti, että ennakkomaksuja
suoritettaisiin lokakuusta lähtien niitä
hakeneille seitsemälle jäsenvaltiolle. Covid19:ään liittyviin tukihakemuksiin perustuvat
määrät on tarkoitus asettaa
kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2021,
jos talousarviomäärärahoja on käytettävissä.

2,7 miljardia
euroa vuonna
2020

Komissio hyväksyi elokuun loppuun
mennessä rahoituspäätöksen ja kaksi
muutosta; rahoituksesta jäi kohdentamatta
100 miljoonaa euroa. Huomattava osa
varoista osoitettiin rokotteiden kehittäjien
kanssa tehtäviin sopimuksiin.

Komissio

EUSR

Hätätilanteen
tukiväline

71

Toimielin

Käytettävissä
olevat varat

Varojen käyttö

100 miljardia
euroa lainojen
muodossa
annettavaa
tukea

Neuvosto hyväksyi syyskuussa komission
elokuisen ehdotuksen perusteella
16 jäsenvaltion lainapyynnöt, joiden kattama
määrä oli 87,4 miljardia euroa. Lokakuussa
neuvosto hyväksyi Unkarille osoitettavan
0,5 miljardin euron määrän, ja komissio asetti
onnistuneesti liikkeelle ensimmäiset
17 miljardin euron joukkovelkakirjat SUREvälineen rahoittamista varten.

Covid-19:ään
liittyvät
alkuperäiset
aloitteet

28 miljardia
euroa
potentiaalista
rahoitusta

Elokuun puoliväliin mennessä EIP oli saanut
23 jäsenvaltiolta kaikkiaan 72 covid-19:ään
liittyviä hankkeita koskevaa pyyntöä, joiden
kattama määrä oli 21 miljardia euroa. Tästä
määrästä EIP hyväksyi tai vahvisti sopimuksin
hankkeita 18,1 miljardin euron edestä, ja
2,1 miljardin euron osuus oli arvioitavana.

Euroopan
laajuinen
takuurahasto

200 miljardia
euroa
potentiaalista
rahoitusta

Valmistelevat menettelyt saatiin päätökseen
elokuun lopussa, kun vähintään 60 prosenttia
rahaston kansallisista takuista oli ratifioitu.
Elokuun loppuun mennessä ei ollut
käynnistetty yhtään rahoitushanketta.

Pandemiakriisin
tukitoimi

240 miljardia
euroa

Jäsenvaltiot eivät ole esittäneet pyyntöjä.

Välineet

SURE

EIP

EVM

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin koottujen tietojen perusteella.
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Liite VI – Tilannekatsaus covid-19-kriisiin perustuvista EIP:n
taloudellisista toimista

01 EIP raportoi 18. elokuuta 2020 mennessä 72 rahoitushankkeesta: 15 oli
parhaillaan arvioitavina, 26 oli vahvistettu sopimuksin ja loput 31 oli hyväksytty.
Hyväksyttyjen hankkeiden arvo on 8,8 miljardia euroa, sopimuksin vahvistettujen
hankkeiden arvo 10,1 miljardia euroa ja arvioitavina olevien hankkeiden arvo
2,1 miljardia euroa (ks. kaavio A). Lähes 55 prosenttia hankkeista esitettiin kesä–
heinäkuussa. Niiden arvo on noin 75 prosenttia kokonaisbudjetista.

Kaavio A – Covid-19:ään liittyvien hankkeiden erittely
hyväksymistilanteen mukaan

10 %
42 %

Vahvistettu

48 %

Huom. Hankkeet arvioidaan ja niistä käydään neuvotteluja ennen kuin hallintoneuvosto hyväksyy
rahoituksen ja lainasopimukset allekirjoitetaan.
Lähde: EIP:n julkinen tietokanta58.

02 Eniten EIP:n hankkeita toteutetaan Italiassa (18), ja seuraavina tulevat
Espanja (13), Puola (viisi) ja Ranska (viisi). Budjetoidun määrän osalta (ks. kaavio B)
Italia hyötyy toistaiseksi eniten EIP:n toimista (seitsemän miljardia euroa). Seuraavina
tulevat Espanja (neljä miljardia euroa), Ranska (2,2 miljardia euroa) ja Puola
(2,1 miljardia euroa).

58

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true
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Kaavio B – Covid-19:ään liittyvien hankkeiden jakautuminen maittain
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000

Ehdotettu määrä
Rahoitettu määrä

2 000
1 000
0

Lähde: EIP:n julkinen tietokanta.

03 Hankkeista 79 prosenttia kohdistuu pk-yrityksiin (57 hanketta), 11 prosenttia

terveydenhuoltoon (kahdeksan hanketta), neljä prosenttia energiaan (kolme
hanketta), kolme prosenttia tutkimukseen ja kehittämiseen (kaksi hanketta) ja
kaksi prosenttia ympäristöön. Takauksiin käytettävissä olevista määristä 66 prosenttia
myönnetään pk-yrityksille (13,909 miljoonaa euroa), 29 prosenttia
terveydenhuoltohankkeille (6,142 miljoonaa euroa), kaksi prosenttia energia-alalle
(400 miljoonaa euroa) ja yksi prosentti ympäristöalalle (300 miljoonaa euroa) sekä
tutkimukseen ja kehittämiseen (150 miljoonaa euroa).
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Liite VII – Keskeiset tekijät, jotka selittävät erot julkistalouden
velkasuhteen muutoksissa

01 Ennakoidun julkisen velan kasvun vaihtelu suhteessa BKT:hen59 johtuu pääasiassa

odotettujen alijäämien suuruudesta ja velkakannan korjauseristä (kuten kriisin aikana
toteutetuista julkisista lainoista ja pääomasijoituksista), mutta myös BKT:n
supistumisen vaikutuksesta. BKT:n supistumisten vaikutus velkasuhteisiin on suurempi
maissa, joissa velkasuhde on korkea (ks. kaavio A). Lisäksi BKT:n odotetaan pienenevän
huomattavasti useimmissa korkean velan maissa (ks. kaavio B).

Kaavio A – Julkisen velan muutokset vuonna 2020 (prosentteina
suhteessa BKT:hen)
30

25

20

15

10

5

0

-5
Vaikutus BKT:hen

Alijäämä 2020

Velkakannan korjauserät

Lähde: Komission syksyn talousennusteet (AMECO).

59

Perustuu komission kevään talousennusteisiin (2020).
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Kaavio B – Suurempaa BKT:n supistumista ennustetaan maissa, joiden
velkaantuneisuus on suurta

BKT:n kasvuvolyymi vuonna 2020 (%)
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-10
-12
-14

Tšekki

50

100

150

Irlanti
Ruotsi
Puola
Tanska
Suomi
Alankomaat
Latvia Saksa
Kypros
Unkari
Malta
Itävalta
Slovakia
Slovenia Belgia
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Portugali
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Italia

200

Kreikka

Espanja

Julkinen velka vuoden 2019 lopussa (osuus BKT:stä, %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat komission syksyn talousennusteen (2020)
perusteella.
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Liite VIII – Elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvät
tilivelvollisuuskysymykset
Tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa, joka koskee komission ehdotusta elpymisja palautumistukivälineen perustamisesta 60, tuodaan esiin useita tilivelvollisuuteen
liittyviä kysymyksiä:
o

Elpymis- ja palautumistukivälineen soveltamisala ja tavoitteet ovat melko laajoja
ja kattavat laajan joukon eri politiikanaloja. EU:n tasolla odotettuja tuloksia tai
varojen kohdentamista eri tavoitteisiin ei ilmaista määrällisesti. Elpymis- ja
palautumissuunnitelmia koskevissa ohjeissaan komissio kuitenkin ehdotti, että
varoista 37 prosenttia korvamerkittäisiin ilmastotoimiin ja 20 prosenttia
digitaaliseen siirtymään.

o

Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetusehdotuksessa 61 esitetään,
että Euroopan parlamentin valvontatehtävään sisällytetään elpymis- ja
palautumissuunnitelmien arviointi, vuosikertomuksen toimittaminen sekä
arviointikertomuksen laadinta, kun asetus on ollut voimassa neljä vuotta.
Tilintarkastustuomioistuin ehdotti lausunnossaan, että elpymis- ja
palautumistukivälinettä koskevassa asetusehdotuksessa olisi määritettävä
selkeästi Euroopan parlamentin tehtävä talousarvio- ja
vastuuvapausmenettelyssä, sillä elpymis- ja palautumistukivälineen menoja
hallinnoidaan ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevien EU:n
talousarviosääntöjen mukaisesti.

o

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 287 artiklan 1 kohdan nojalla oikeus kohdistaa tarkastus kaikkiin
unionin tuloihin tai menoihin. Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan
asetusehdotuksen johdanto-osan 40 kappaleessa muistutetaan, että unionin
rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä
unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja myönnettävä Euroopan
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat oikeudet ja valtuudet tarkastuksia
varten. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee kuitenkin lausunnossaan, että
ehdotetussa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa
säädettäisiin selvästi tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta tarkastaa sekä
elpymis- ja palautumistukivälineen avustukset että sen lainaosuus.

60

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2020 elpymis- ja palautumistukivälineestä.

61

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elpymis- ja palautumistukivälineen
perustamisesta (COM(2020) 408 final).
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o

Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetusehdotuksen jättämisen
jälkeen komissio ehdotti suhteutettuja sääntöjä, joiden avulla varmistettaisiin
unionin taloudellisten etujen suojaaminen. Taloudelliset edut olivat keskustelujen
kohteena tämän katsauksen valmistumisajankohtana. Ne näkyvät osittain
puheenjohtajavaltion kompromissiratkaisussa ja Euroopan parlamentin tekemissä
muutoksissa.

o

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että elpymis- ja palautumistukivälineen
menot ovat etupainotteisia ja arviointi julkaistaan sen jälkeen, kun suurin osa
menoista on jo toteutunut. Tämä saattaa olla välttämätöntä, sillä nopea
täytäntöönpano on yksi välineen tavoitteista. Riskinä on, että arvioinnin avulla
saatuja kokemuksia voitaisiin näin ollen hyödyntää vain rajoitetusti elpymis- ja
palautumistukivälineen muiden osien hallinnoinnissa.

o

Tilintarkastustuomioistuin korosti eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa
erityiskertomuksessaan, että eurooppalaisen ohjausjakson avulla koordinoitavien
toimien yhteydessä on haasteellista mitata vaikuttavuutta useiden ja
samanaikaisten tavoitteiden ja toiminta-alojen osalta.

78

Liite IX – Aiemmat ehdotukset kunnianhimoisemmista talouden
koordinointivälineistä

01 Pandemia paljasti jälleen kerran, että euroalueen suurten häiriöiden hallinta on

vaikeaa EU:n yhteisen rahoituskapasiteetin puuttuessa. Jotkin ajatukset EU:n pysyvien
finanssipoliittisten välineiden luomisesta laajojen taloudellisten häiriöiden torjumiseksi
eivät olleet saavuttaneet konsensusta ennen pandemian puhkeamista. Esimerkiksi
vuosina 2017–2019 käydyissä, EU:n seuraavaa monivuotista talousarviota koskeneissa
neuvotteluissa komissio esitti useita ajatuksia rahoitusvälineistä, joilla voitaisiin
lieventää EU:n talouteen kohdistuvia merkittäviä makrotaloudellisia häiriöitä.
o

Makrotalouden vakautusväline — Euroopan komissio ehdotti toukokuussa 2018,
että perustetaan Euroopan investointien vakautusjärjestely, jonka tavoitteena on
vaimentaa laajoja epäsymmetrisiä makrotalouden häiriöitä euroalueella. Tämän
ratkaisun mukaisesti EU:n talousarviosta taattaisiin enintään 30 miljardin euron
rinnakkaislainat. Lainat olisivat sellaisten jäsenvaltioiden saatavilla, joissa on
tällaisia häiriöitä ja jotka täyttävät terveen finanssi- ja makrotalouspolitiikan tiukat
kelpoisuusvaatimukset. Tuki oli tarkoitus käyttää julkisten investointien tason
säilyttämiseen. Vaikka NGEU:n tarkoitus on samankaltainen, se on välineenä
tilapäinen ja sen rahoitusmekanismiin kuuluu sekä avustuksia että lainoja.

o

Eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä — ajatus, jonka komissio,
taloustieteilijät ja jäsenvaltiot ovat esittäneet uudelleen monien eri vaihtoehtojen
muodossa. Komission ehdottama järjestelmä 62 toimisi kansallisten
työttömyysjärjestelmien ”jälleenvakuutusrahastona” (mutta ei tarjoaisi etuuksia
suoraan työttömille). Järjestelmä tarjoaisi enemmän liikkumavaraa kansalliselle
julkiselle taloudelle kriisiaikoina. Komissio ilmoitti työohjelmassaan (tammikuu
2020) aikovansa ehdottaa tällaista järjestelmää. SURE-ohjelmaa voidaan pitää
ensimmäisenä askeleena kohti eurooppalaista työttömyysjärjestelmää, mutta
koska ohjelma on luonteeltaan harkinnanvarainen ja soveltamisalaltaan rajallinen,
se ei vastaa alkuperäisen ajatuksen tavoitteita automaattisesta vakauttajasta.

62

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf
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o

Vuoden 2019 lopussa euroryhmä analysoi edelleen tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän budjettivälineen
rahoittamiseksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Välineen avulla
rahoitettaisiin uudistuksia, joilla vahvistetaan lähentymistä jäsenvaltioiden välillä
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson painopisteiden mukaisesti. Väline
korvaisi komission alun perin toukokuussa 2018 tekemän ehdotuksen uudistusten
toteuttamisen tukivälineestä.

02 Komissio esitti ajatuksen euro-obligaatioista (euroalueen jäsenvaltioiden yhdessä

liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat) ensimmäisen kerran vuonna 2011 63
valtionvelkakriisin aikana. Kun covid-19-kriisi paheni, poliittisella tasolla,
ajatushautomoissa ja tiedemaailmassa esitettiin uusia ehdotuksia yhteisestä velan
liikkeeseenlaskusta esimerkiksi niin kutsuttujen koronavelkakirjojen muodossa. Varat
voisi kerätä esimerkiksi Euroopan investointipankki. Yhteisvastuullisuuden ansiosta
koronavelkakirjat olisivat monille jäsenvaltioille edullisempi rahoituslähde niiden omiin
valtionobligaatioihin verrattuna. Useat jäsenvaltiot, myös kriisin pahiten koettelemat
jäsenvaltiot, kannattivat tätä ajatusta, mutta toiset vastustivat sitä voimakkaasti.
Ehdotettu NGEU-rahasto oli neuvotteluissa saavutettu kompromissi.

63

Vihreä kirja vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta (komissio, 2011).
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Lyhenteet
AMECO: Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen
makrotaloudellinen tietokanta
BKT: Bruttokansantuote
BKTL: Bruttokansantulo
CRII: Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite
EIOPA: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
EIP: Euroopan investointipankki
EJRK: Euroopan järjestelmäriskikomitea
EKP: Euroopan keskuspankki
EPV: Euroopan pankkiviranomainen
ERI-rahastot: Euroopan rakenne- ja investointirahastot
ESIR: Euroopan strategisten investointien rahasto
ESMA: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
EU: Euroopan unioni
EUSR: Euroopan unionin solidaarisuusrahasto
EVM: Euroopan vakausmekanismi
MRK: Monivuotinen rahoituskehys
NGEU: Next Generation EU
Pk-yritys: Pieni tai keskisuuri yritys
SURE: Eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen
tilapäinen tukiväline
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Sanasto
Automaattinen vakauttaja: Suhdannevaihtelun mukaan vaihtelevan finanssipolitiikan
osatekijä (verotulot, sosiaalimenot jne.).
Eurooppalainen ohjausjakso: EU:n talous- ja finanssipolitiikan vuotuinen
koordinointisykli, jossa jäsenvaltioille annetaan poliittista ohjausta.
Järjestämätön laina: Laina, jonka maksut ovat olleet viivästyneinä tietyn ajanjakson
(yleensä 90 päivää) tai jonka osalta on evidenssiä siitä, että täysimääräinen
takaisinmaksu on epätodennäköistä.
Maakohtaiset suositukset: Toimintapoliittiset ohjeet, jotka komissio laatii vuosittain
jäsenvaltioille terveen julkisen talouden ylläpitämistä varten. Komissio esittää ohjeet
neuvoston vahvistettaviksi heinäkuussa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson
yhteydessä.
Monivuotinen rahoituskehys: Yleensä seitsemäksi vuodeksi kuuden pääotsakkeen alle
laadittu EU:n menosuunnitelma, jossa asetetaan (toimintapoliittisiin tavoitteisiin
perustuva) tärkeysjärjestys ja enimmäismäärät. Suunnitelman pohjalta laaditaan EU:n
vuotuiset talousarviot. Se rajaa jokaisen menoluokan kulut. Nykyinen MRK kattaa
vuodet 2014–2020.
Rahalaitokset: Keskuspankit, EU:n lainsäädännössä määritellyt kotimaiset
luottolaitokset ja muut kotimaiset rahoituslaitokset, joiden liiketoimintana on
vastaanottaa talletuksia muilta yhteisöiltä kuin rahalaitoksilta ja myöntää luottoja
ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia omaan lukuunsa.
Rahoitusmarkkinat: Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden, valuuttojen ja
muiden rahoitusvarojen myynti- ja ostomarkkinat.
Rahoitustuki: EU:n rahoitustuki (kuten lainat) rahoitusvaikeuksissa oleville
jäsenvaltioille niiden makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden tervehdyttämiseksi ja
sen varmistamiseksi, että maat pystyvät täyttämään julkisen sektorin tai
maksutasevelvoitteensa.
Valtiontuki: Yritykselle tai organisaatiolle myönnettävä suora tai välillinen julkinen
tuki, joka antaa sille etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden.
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Tilintarkastustuomioistuimen tiimi
Tämän katsauksen laati IV tarkastusjaosto, jonka puheenjohtaja on Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. Jaoston erikoisaloina ovat
markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous.
Katsaus laadittiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ildiko Gall-Pelczin
johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Claudia Kinga Bara ja
kabinettiavustaja Zsolt Varga, toimialapäällikkö Zacharias Kolias, tehtävävastaava
Adrian Savin sekä tarkastajat Giuseppe Diana, Stefan-Razvan Hagianu,
Kamila Lepkowska ja Jacques Sciberras; Adrian Williams (kielellinen tuki);
Alexandra Mazilu (graafinen suunnittelu); Claudia Albanese ja Zsolt Varga (ECA Lab).
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Euroopan unioni jäsenvaltioineen otti käyttöön
erityyppisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena
on rajoittaa ja torjua käynnissä olevasta
covid-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia
vahinkoja. Katsauksessa esitetään kokonaiskuva
kansallisella tasolla kesäkuun loppuun mennessä
ja EU:n tasolla elokuun 2020 loppuun mennessä
toteutetuista toimenpiteistä. Katsauksessa
tuodaan myös esille EU:n taloudellisen
koordinoinnin tulevia riskejä, haasteita ja
mahdollisuuksia.
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