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SANASTO 

Alustava talousarviosuunnitelma: Asiakirja, joka euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 

hallitusten täytyy EU:n talouden ohjausjärjestelmän sääntöjen nojalla esittää komissiolle 

kunkin vuoden lokakuun 15 päivään mennessä finanssipolitiikan koordinointia ajatellen. 

EKT (EKT 95 ja EKT 2010): Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä on 

EU:n kansainvälisesti yhteensopiva tilinpitokehikko, joka kuvaa systemaattisesti ja 

yksityiskohtaisesti EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden talouksia. Suurimpaan osaan 

tarkastusjaksosta sovellettiin EKT 95 -järjestelmää. Se päivitettiin syyskuussa 2014 

EKT 2010 -järjestelmäksi, jossa on huomioitu nykyaikaisten kansantalouksien mittaamisessa 

tapahtunut kehitys, menetelmätutkimuksen edistyminen ja käyttäjien tarpeet. 

Vaikka EKT on pitkälti yhdenmukainen vastaavan Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän 

määritelmien, tilinpitosääntöjen ja luokitusten kanssa, siinä on myös joitakin erityispiirteitä, 

jotka vastaavat paremmin EU:n käytäntöjä. 

Eri vuosien tietosarja: Tiettynä ajankohtana arvioiduista ja ennakoiduista tiedoista koostuva 

sarja, joka kattaa useita vuosia. Tiettyä vuotta (esimerkiksi vuotta 2018) koskevat ennusteet 

muuttuvat ajan mittaan, mikä merkitsee, että ne ovat erilaiset eri vuosien tietosarjoissa 

(esimerkiksi ennusteissa vuosilta 2014, 2016 jne.). 

Euroopan finanssipoliittinen komitea: Riippumaton neuvoa-antava elin, joka perustettiin 

vuonna 2015 avustamaan komissiota. Komitean pääasiallinen tehtävä on arvioida EU:n 

finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanoa. 

Euroopan valuuttakurssimekanismi 2 (ERM II): Euroopan valuuttakurssimekanismi (ERM) 

perustettiin valuuttakurssien vakauttamiseksi ja auttamaan Eurooppaa luomaan 

rahapoliittisesti vakaa alue ennen yhteisen rahan, euron, käyttöönottoa. Kun euro oli otettu 

käyttöön 1. tammikuuta 1999, ensimmäinen ERM korvattiin ERM II -mekanismilla talous-ja 

rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa. Se käynnistyi siten, että valuuttakurssit vahvistettiin 

peruuttamattomasti ja lopullisesti, rahapoliittinen toimivalta siirrettiin Euroopan 

keskuspankille ja euro otettiin käyttöön yhteiseksi rahaksi. ERM II muodostaa 

valuuttakurssipoliittisen yhteistyön puitteet eurojärjestelmän (euroalueen 
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keskuspankkijärjestelmä) ja euron käyttöönottoa valmistelevien Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden välille. 

Eurooppalainen ohjausjakso: Talouspolitiikan koordinoinnin vuotuinen sykli EU:n tasolla. 

Ohjausjakso kattaa vakaus- ja kasvusopimuksessa määrätyt finanssipolitiikat, liiallisen 

makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisyn (makrotalouden epätasapainoa koskevan 

menettelyn avulla) ja Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvät rakenneuudistukset. 

Jäsenvaltioille esitetään tältä pohjalta maakohtaisia suosituksia. 

Finanssipoliittinen sopimus: Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen (vakaussopimus) finanssipolitiikkaa käsittelevä 

luku. 

Julkinen velka: Ks. julkisyhteisöjen velka. 

Julkisen talouden rahoitusasema (alijäämä): Julkisyhteisöjen sektorin tulojen ja menojen 

erotus. Kun erotus on negatiivinen, sitä kutsutaan tavallisesti alijäämäksi. Erotuksesta 

käytetään myös ilmauksia kokonaisrahoitusasema/kokonaisalijäämä.  

Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite: Rakenteellisen rahoitusaseman taso, jota 

jokaisen jäsenvaltion odotetaan lähentyvän. Useimpiin jäsenvaltioihin sovellettava taso on -

1 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Euroalueen jäsenvaltioihin sovellettava taso on 

jossakin määrin tiukempi eli -0,5 prosenttia BKT:stä, paitsi jos niiden velkasuhde on alhainen. 

Kuhunkin jäsenvaltioon sovellettava taso määritetään erilaisten maakohtaisten julkisen 

talouden riskien perusteella.  

Julkisyhteisöjen velka: EKT 95- ja EKT 2010-järjestelmissä määriteltyjen julkisen hallinnon 

yhteisöjen bruttomääräinen nimellisarvoinen kokonaisvelka vuoden lopussa. 

Kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet: Julkisyhteisöjen toimenpiteet, joiden vaikutus 

julkiseen talouteen on väliaikainen ja jotka eivät johda pysyvään muutokseen 

rahoitusasemassa. Ks. myös rakenteellinen rahoitusasema. 
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Käytännesäännöt: Toimintapoliittinen asiakirja, joka sisältää vakaus- ja kasvusopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien muotoa ja 

sisältöä koskevat ohjeet. 

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely: Menettely, jonka neuvosto käynnistää Euroopan 

komission suosituksesta, jos jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion julkisen talouden alijäämä 

ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen perustuvassa lainsäädännössä asetetun 

enimmäismäärän. Menettelyyn kuuluu useita vaiheita, jotka saattavat johtaa jopa 

seuraamuksiin ja joilla kannustetaan jäsenvaltiota saamaan julkisen talouden alijäämänsä 

kuriin. Menettely on talous- ja rahaliiton sujuvan toiminnan edellytys. 

Maakohtainen suositus: Toimintapoliittinen ohje, jonka komissio laatii vuosittain 

jäsenvaltioille terveen julkisen talouden ylläpitämistä varten. Komissio esittää ohjeet 

neuvoston vahvistettaviksi heinäkuussa talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä. 

Menojen kasvun vertailuarvo: Sääntö, jolla hillitään julkisten menojen nettokasvu enintään 

maan potentiaalisen keskipitkän aikavälin talouskasvun tasolle riippuen siitä, missä 

tilanteessa maa on julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteisiinsa nähden. Menojen 

kasvun vertailuarvo edellyttää, että menojen lisäyksen, joka ylittää maan potentiaalisen 

keskipitkän aikavälin talouskasvun, vastineeksi sovelletaan harkinnanvaraisia tulopuolen 

lisätoimenpiteitä. Menojen kasvun vertailuarvo täydentää julkistalouden keskipitkän 

aikavälin tavoitteita ohjaamalla nettomenojen kasvua kestävälle uralle ja edesauttamalla 

siten tavoitteen saavuttamista tai tavoitteessa pysymistä. 

Merkittävän poikkeaman menettely: Komissio voi käynnistää merkittävän poikkeaman 

menettelyn, kun rakenteellisessa rahoitusasemassa ja sopeutusuraan liittyvissä menoissa 

havaitaan huomattava poikkeama. Merkittävän poikkeaman menettelyssä jäsenvaltion on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin poikkeaman korjaamiseksi.  

Perusjäämä/perusalijäämä: Julkisen talouden rahoitusasema/alijäämä 

lisättynä/vähennettynä koroilla.  

Potentiaalinen BKT: BKT:n taso, jonka talous voi tuottaa tiettynä vuonna ja joka on 

yhdenmukainen vakaan inflaatioasteen kanssa. Jos tosiasiallinen tuotos on potentiaalista 
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tasoa suurempi, kapasiteettirajoitukset tulevat esiin ja inflaatiopaine alkaa kasvaa; jos tuotos 

on potentiaalista tasoa pienempi, resursseja jää käyttämättä ja inflaatiopaine lievenee. 

Potentiaalisen tuotoksen tasoa ja kasvua arvioidaan jatkuvasti uudelleen ja näitä arvoja 

saatetaan tarkistaa jälkeenpäin. Komissio laatii ennalta ehkäisevää osiota varten 

potentiaalisesta tuotoksesta arviot EU:ssa yhdessä sovittujen menetelmien avulla 

(menetelmien osalta ks.: “The production function methodology for calculating potential 

growth rates and output gaps”, European Economy, Economic Papers No. 535, 

marraskuu 2014).  

QUEST-malli: Kokonaisvaltainen makrotaloudellinen malli, jolla talouden ja rahoituksen 

pääosasto (PO ECFIN) tekee makrotalouspolitiikan analyyseja ja tutkimusta. 

Rakenteellinen rahoitusasema: Julkisen talouden tosiasiallinen rahoitusasema ilman 

suhdannetekijöitä ja kertaluonteisia sekä muita väliaikaisia toimenpiteitä. Rakenteellinen 

rahoitusasema osoittaa julkisen talouden rahoitusaseman perussuuntauksen (ks. myös 

julkisen talouden rahoitusasema/alijäämä).  

Sopeutuskaavio: Kaavio, jossa tuodaan esiin jäsenvaltioilta taloudellisen suhdanteen 

perusteella edellytetyt vuotuiset julkisen talouden toimet ottaen huomioon jäsenvaltion 

julkisen talouden tervehdyttämistarpeet ja julkisen velan määrä. Komissio käytti ensin yhtä 

sopeutuskaavion versiota sisäisiin tarkoituksiinsa ja julkaisi sitten tarkistetun version 

tammikuussa 2015. Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vahvisti sopeutuskaavion vakaus- ja 

kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskevan yhteisesti sovitun kannan yhteydessä 

12. helmikuuta 2016. 

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 

hallinnasta (vakaussopimus): Hallitustenvälinen sopimus, josta sovittiin EU:n 

huippukokouksessa 30. tammikuuta 2012 ja jonka kaikkien EU:n jäsenvaltioiden valtion tai 

hallitusten johtajat allekirjoittivat 2. maaliskuuta lukuun ottamatta Yhdistynyttä 

kuningaskuntaa ja Tšekin tasavaltaa. Sopimukseen sisältyy määräyksiä, joilla edistetään 

maiden talouspolitiikan keskinäistä koordinointia ja lähentymistä sekä erityinen luku – 

finanssipoliittinen sopimus – jolla vahvistetaan euroalueen ohjausta ja hallintaa. 
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Talous- ja rahoituskomitea: Aiemmin raha-asiain komitea. TRK on Euroopan unionin 

neuvoston komitea, jonka perustamisesta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 134 artiklassa. Sen tehtävänä on lähinnä valmistella talous- ja rahoitusasioiden 

neuvoston (ECOFIN) talous- ja raha-asioihin liittyvät päätökset ja keskustella niistä. 

Tuotantokuilu: Tosiasiallisen tuotoksen (eli BKT:n) ja arvioidun potentiaalisen tuotoksen 

välinen ero tiettynä ajankohtana. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava osio: Viralliselta nimeltään liiallisia alijäämiä koskeva 

menettely (EDP). Mekanismi, joka pitäisi käynnistää jäsenvaltiota vastaan, kun sen alijäämän 

ja velan viitearvot ylittyvät. 

Vakaus- ja kasvusopimus: Vuodesta 1997 alkaen kaikkia EU:n jäsenvaltioita sitova sopimus 

(jota uudistettiin vuosina 2005 ja 2011). Sopimus koskee jäsenvaltioiden finanssipolitiikkojen 

kestävyyttä koskevien Maastrichtin sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa, joka 

tapahtuu lähinnä pitämällä julkisen talouden alijäämä ja velka hyväksyttävällä tasolla.  

Vakaus- ja lähentymisohjelma: Jäsenvaltioiden vuosittain laatima asiakirja, jossa esitetään 

toimintapolitiikat ja toimenpiteet, joilla jäsenvaltio varmistaa finanssipolitiikan kestävyyden, 

julkisen talouden rahoitusaseman ylläpitämisen vähintään keskipitkän aikavälin tavoitteiden 

tasolla tai etenemisen kohti keskipitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista samalla, kun 

jäsenvaltio huolehtii riittävin toimin velan vähentämisestä niin, että velkasääntöä ja 

perussopimuksessa asetettua 60 prosentin viitearvoa noudatetaan. 
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TIIVISTELMÄ 

Onko ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu? 

I. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osion käyttöönoton tarkoituksena oli 

vahvistaa jäsenvaltioiden julkisen talouden kurinalaisuutta. Kurinalaisuuden ja vakauden 

ylläpitämisessä Euroopan unionilla on lähtökohtana ajatus, että julkisen talouden kriisi 

yhdessä jäsenvaltiossa voi aiheuttaa ongelmia muille jäsenvaltioille.  

II. Ennalta ehkäisevästä osiosta vuonna 1997 annettua asetusta (N:o 1466/1997) 

muutettiin vuosina 2005 ja 2011. Nykyisin siinä edellytetään, että jäsenvaltiot parantavat 

rakenteellista rahoitusasemaansa (ts. suhdannetekijöiden ja kertaluonteisten 

toimenpiteiden osalta mukautettua kokonaisrahoitusasemaansa) saavuttaakseen 

maakohtaiset tavoitteet, joita kutsutaan keskipitkän aikavälin tavoitteiksi. Useimpien maiden 

tavoite on asetettu 0,5 prosentin ja -1 prosentin välille bruttokansantuotteeseen (BKT) 

nähden. Näin on tarkoitus varmistaa, että jäsenvaltioiden kokonaisalijäämä ei ylitä 

perussopimuksen mukaista raja-arvoa, joka on kolme prosenttia BKT:stä. Vielä tärkeämpää 

on, että osiolla myös varmistettaisiin huomattavan velkaantuneiden jäsenvaltioiden 

julkistalouden velkasuhteen kohtuullisella vauhdilla tapahtuva läheneminen 

perussopimuksessa määrättyyn enimmäisosuuteen (60 prosenttia BKT:stä). 

Tarkastuksen kohde 

III. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, onko Euroopan komissio varmistanut asetuksessa 

myönnettyä toimivaltaansa käyttäen, että ennalta ehkäisevää osiota toteutetaan 

asianmukaisesti. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin perehtyi vakaus- ja kasvusopimuksen 

ennalta ehkäisevän osion ja korjaavan osion välistä vuorovaikutusta koskeviin kysymyksiin 

niiltä osin kuin se on tarpeen ennalta ehkäisevän osion kannalta. Tarkastuskohteena oli 

komissio.  

Tarkastushavainnot 

IV. Ennalta ehkäisevää osiota koskevassa asetuksessa on määritetty kohtuullinen 

vertailuarvo, jonka mukaan lähentymistä keskipitkän aikavälin tavoitteisiin on vuosittain 

tapahduttava 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Asetuksessa on kuitenkin sallittu 
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poikkeaminen tästä vaatimuksesta ja annettu komissiolle mahdollisuus myöntää erilaisia 

joustolausekkeita. Ennalta ehkäisevän osion vaikuttavuus on siis hyvin paljolti kiinni siitä, 

miten komissio sitä toteuttaa (osa I).  

V. Komission laatimilla soveltamissäännöillä ja operatiivisilla päätöksillä ei kyetä 

varmistamaan, että asetuksen päätavoite saavutetaan eli että jäsenvaltiot lähentyvät 

keskipitkän aikavälin tavoitteita kohtuullisen ajan kuluessa. (Neuvosto vahvisti myöhemmin 

osan komission ilmoittamista keskeistä soveltamissäännöistä.)  

VI.  Joustoa koskevat soveltamissäännöt juontavat juurensa asetuksen uudistuksista 

vuodelta 2005, joskin ne otettiin virallisesti käyttöön vasta vuonna 2015, jolloin ne ilmensivät 

syvän taantuman herättämää huolta. Jonkinasteinen joustavuus oli kriisiaikana periaatteessa 

tarkoituksenmukaista, mutta erityissäännöksille ei asetettu aikarajoituksia, ja ne menivät 

käytännössä liian pitkälle etenkin, kun niitä sovellettiin normaalimpina aikoina. Komission 

asettamissa säännöissä ei myöskään tehdä riittävää eroa erittäin velkaantuneiden ja muiden 

jäsenvaltioiden välille. Sen sijaan, että komissio olisi tiukentanut vaatimuksia tilanteen 

parantuessa, se höllensi niitä entisestään vuonna 2017 ottamalla käyttöön uuden 

“harkintavallan”.  

VII. Rakenneuudistusta koskeva poikkeama ei ole enää sidoksissa uudistuksen todellisiin 

talousarviokuluihin, vaan sitä käytetään “kannustusvälineenä”. Kaikki poikkeamat (paitsi 

eläkeuudistusta koskeva poikkeama) lisäävät menoja vuonna, joksi ne myönnetään, mutta 

myös seuraavina vuosina. Kaikki nämä poikkeamat ovat yhdessä johtaneet siihen, että 

keskipitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan tosiasiallisesti vasta useiden vuosien viiveellä 

(osa II).  

VIII. Ennalta ehkäisevän osion uskottavuutta on vähentänyt myös korjaavaan osioon liittyvä 

kehitys. Komissio katsoo, että korjaavaan osioon sisältyvät vaatimukset voidaan kaikilta osin 

täyttää pelkästään myönteisen suhdannekehityksen avulla. Vaatimusten täyttämistä 

helpottaa myös se, että komissiolla on käytäntönä ehdottaa neuvostolle monivuotisten 

jatkoaikojen myöntämistä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (EDP) poistumiseen. 

Tästä seuraa, että jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, 
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ei tarvitse täyttää rakenteellisen rahoitusasemansa parantamista koskevia vaatimuksia, jotka 

niiden olisi muutoin täytettävä, jos niihin sovellettaisiin ennalta ehkäisevää osioita.  

IX. Erityisen huolestuttavaa on, että heikentyneellä vakaus- ja kasvusopimuksen 

vaatimuskehyksellä ei kyetä huolehtimaan siitä, että monet erittäin velkaantuneet 

jäsenvaltiot etenisivät kohti keskipitkän aikavälin tavoitteitaan. Elpymisen ja laajentumisen 

kaudella vuosina 2014–2018 näiden jäsenvaltioiden rakenteellinen rahoitusasema on joko 

erkaantunut keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai lähentynyt tavoitetta niin hitaasti, että 

huomattavaa paranemista ennen seuraavaa taantumaa ei ole likimainkaan varmistettu. 

Vaikka heikentyneen vaatimuskehyksen avulla ei taata lähentymistä keskipitkän aikavälin 

tavoitteisiin, komissio on päättänyt, että kehyksen noudattaminen on olennainen peruste 

sille, ettei velasta johtuvaa liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä käynnistetä (osa III).  

X. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi teknisellä tasolla jäsenvaltioiden esittämissä vakaus- 

ja lähentymisohjelmissa puutteita ja tietoaukkoja, joita ei oteta esiin komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjoissa (SWD). Komissio ei myöskään tuo selkeästi esille omien 

olettamustensa ja jäsenvaltioiden olettamusten välisiä eroja eri ennusteisiin sisältyvien 

julkisen talouden toimenpiteiden osalta. Lisäksi komission arvioinneissa käytetyt 

menetelmät eivät aina ole asetuksen mukaisia, ja ne saattavat viivästyttää 

ennakkovaroituksen antamista (osa IV).  

XI. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että neuvoston hyväksymät maakohtaiset julkista 

taloutta koskevat suositukset perustuvat komission suosituksiin ja heijastelevat teknisten 

tausta-arvioiden päätelmiä. Niissä ei kuitenkaan tuoda riittävällä tavalla esiin suositeltujen 

sopeutusten perusteluja eikä sitä, mitä riskejä aiheutuu, jos jäsenvaltiot eivät täytä 

vaatimuksia (osa V). 

Suositukset 

XII. Vaatimuskehyksen olennaisia osatekijöitä on tiukennettava koordinoidulla tavalla. 

Ensinnäkin komission olisi ratkaistava ongelma, joka johtuu vaadittuihin sopeutuksiin 

jatkuvasti sovellettavista kumulatiivisista poikkeamista. Tätä varten sen olisi otettava 

käyttöön jälkeenpäin tehtävät oikaisut eli asetettava seuraaviksi vuosiksi lisävaatimuksia. 

Toiseksi komission olisi tarkistettava sopeutusvaatimukset sisältävässä taulukossa 
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(“sopeutuskaavio”) olevat muuttujat niin, että voidaan varmistaa keskipitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttaminen kohtuullisessa ajassa. Erittäin velkaantuneille jäsenvaltioille 

pitäisi asettaa suuremmat vaatimukset. Kolmanneksi olisi huolehdittava siitä, että 

joustolausekkeet kattavat vain uudistuksiin liittyvät välittömät kustannukset ja tietyn vuoden 

epätavalliset tapahtumat.  

XIII. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että nämä muutokset voidaan tehdä nykyisen 

oikeudellisen kehyksen puitteissa.  

XIV. Komission olisi tutkittava, miten oikeudellisella kehyksellä varmistetaan, että 

jäsenvaltiot saavuttavat myös korjaavan osion yhteydessä sen rakenteellisen sopeutuksen 

tason, jota niiltä ennalta ehkäisevän osion yhteydessä vaaditaan.  

XV. Käytännesääntöjä olisi päivitettävä niin, että vakaus- ja lähentymisohjelmien yhteydessä 

saadaan laadultaan parempia tietoja suunnitelluista julkisen talouden toimenpiteistä. 

Komission olisi asiakirjoissaan raportoitava kaikista ennusteiden ja senhetkisten arviointien 

päätelmien välisistä eroista asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti. Indikaattoreilla 

olisi myös kyettävä varmistamaan, että tilanteen huononemisesta saadaan varoitus 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että indikaattorit perustuvat 

aikaisemmista tietosarjoista poimittuihin myönteisimpiin tietoihin. 

XVI. Maakohtaisten suositusten normatiivisen osan pitäisi sisältää selkeät ja yksiselitteiset 

sopeutusvaatimukset, ja johdanto-osan kappaleissa olisi selvästi kuvattava sopeutusten 

perusteet ja se, mitä riskejä aiheutuu, jos sopeutuksia ei tehdä. 
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JOHDANTO 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osio 

1. Vakaus- ja kasvusopimuksella perustettiin jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaan 

sovellettava monenvälinen valvontajärjestelmä. Sen täytäntöönpanosta huolehtivat 

Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto tavoitteenaan taata budjettikurin 

toteutuminen jäsenvaltioissa. Valvonnan lähtökohtana on ajatus, että yhden maan 

finanssipolitiikasta voi aiheutua haitallisia vaikutuksia muihin maihin. Tämä ilmiö on erityisen 

selvä rahaliitossa. Vakaus- ja kasvusopimuksessa on ennalta ehkäisevä osio ja korjaava osio1.  

2. Valvontaa koordinoidaan EU-ohjausjakson yhteydessä, joten jäsenvaltioiden täytyy 

esittää vakaus- ja lähentymisohjelmansa keväällä. Tämän jälkeen komissio arvioi vakaus- ja 

lähentymisohjelmat ja julkaisee arviointitulokset valmisteluasiakirjoissaan (SWD). Neuvosto 

antaa maakohtaiset suosituksensa komission suositusten pohjalta vuosittain kesäkuussa. 

Euroalueen jäsenvaltioiden täytyy lisäksi esittää lokakuussa alustavat 

talousarviosuunnitelmansa (ATS), jotka komissio arvioi marraskuussa (ks. kaavio 1).  

                                                      

1 Vakaus- ja kasvusopimus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(“perussopimus”) 121 ja 126 artiklaan ja sen liitteenä olevaan pöytäkirjaan N:o 12. Euroalueen 
jäsenvaltioita koskevien toimenpiteiden perusta puolestaan on perussopimuksen 136 artikla. 
Ennalta ehkäisevä osio perustettiin 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 1466/1997 (jota on muutettu vuosina 2005 ja 2011). 
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Kaavio 1 – Ennalta ehkäisevän osion valvontaprosessin eri vaiheet EU-ohjausjakson 

yhteydessä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3. Ennalta ehkäisevän osion päätavoite oli neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/1997 

mukaan varmistaa, että jäsenvaltiot nopeasti saavuttavat lähellä tasapainoa olevan tai 

ylijäämäisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman, mikä antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden 

reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää kokonaisalijäämä raja-arvon puitteissa, 

joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen2. Jokaisen jäsenvaltion 

tavoitetilanne määritettiin vuonna 2005 rakenteellisen rahoitusaseman osalta uudelleen3. 

Rakenteellisen rahoitusaseman täytyy lähentyä maakohtaista keskipitkän aikavälin 

tavoitetta. Asetuksen mukaan keskipitkän aikavälin tavoitetta ei voida asettaa alle -

1 prosenttiin bruttokansantuotteesta (BKT) euroalueeseen eikä Euroopan 

ERM II -valuuttakurssimekanismiin kuuluvissa jäsenvaltioissa. Talous- ja rahaliiton 

vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen 

(vakaussopimuksen) allekirjoittajamaat ovat sitoutuneet keskipitkän aikavälin tavoitteisiin, 

jotka ovat vähintään -0,5 prosenttia BKT:stä – paitsi jos maan velka jää alle 60 prosenttiin 

                                                      

2 Raja-arvon ylittyminen merkitsisi liiallisia alijäämiä koskeva menettelyn (vakaus- ja 
kasvusopimuksen korjaava osio) käynnistämistä.  

3 Julkisen talouden rahoitusasema ja alijäämä ovat absoluuttiselta arvoltaan samat, mutta niillä 
on eri etumerkki. Jos alijäämä on 3 prosenttia, rahoitusasema on -3 prosenttia. 

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Lokakuu Marraskuu

• Jäsenvaltiot esittävät 
vakaus- ja 
lähentymisohjelmat

SCP

• Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjat

SWD • Neuvoston/komission 
maakohtaiset suositukset

CSR

• Jäsenvaltiot esittävät 
alustavat 
talousarviosuunnitelmat

DBP • Komissio arvioi alustavat 
talousarviosuunnitelmat

Arvioinnit
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BKT:stä, jolloin rajana on -1 prosentti4. Kaaviossa 2 esitetään nykyisen ennalta ehkäisevän 

osion mukaiset keskeiset vaiheet. 

                                                      

4 Vakaussopimuksen 25 allekirjoittajamaasta 22 on virallisesti sitoutunut finanssipoliittiseen 
sopimukseen (19 euroalueeseen kuuluvaa jäsenvaltiota sekä Bulgaria, Tanska ja Romania). 
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Kaavio 2 – Ennalta ehkäisevän osion säännöt  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.  

Ennalta ehkäisevän osion 
arviointiprosessi

Vastaako 
rakenteellinen rahoitusasema (SB) 

keskipitkän aikavälin tavoitetta 
(MTO) tai ylittää sen?

Ennalta ehkäisevän 
osion mukainen

Arviointi kahden 
pilarin perusteella

Ei

Kyllä

Pilari 1
Rakenteellisen 

rahoitusaseman muutos  
=< vaatimus

Pilari 2
Menojen kasvu > = 

menojen kasvun vertailuarvo 
(EB)

Poikkeaako jäsenvaltio 
vaatimuksista tai 

vertailuarvosta (EB)?

Ei Vaatimusten 
mukainen

Kokonaisarvio

Kyllä

Onko 
poikkeaminen 
merkittävää?

Ei
Komissio katsoo, 
että jäsenvaltio 

poikkeaa sovitusta

Kyllä

Komissio katsoo, 
että jäsenvaltio 

poikkeaa sovitusta 
merkittävästi

Maakohtaisissa 
suosituksissa 

esitetään tarvittavat 
sopeutukset

Merkittävän 
poikkeaman 

menettely voidaan 
käynnistää 
jälkeenpäin
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4. EU-maiden taloudet ovat vuodesta 2007 lähtien kasvaneet aiempaa hitaammin, ja 

monien jäsenvaltioiden julkistalouden velkasuhde on kasvanut nopeasti. Siksi ennalta 

ehkäisevän osion merkitys on lisääntynyt niin, ettei kyse ole vain tarpeesta luoda 

finanssipoliittinen liikkumavara automaattisten vakauttajien käyttöä ja suhdanteita tasaavaa 

harkinnanvaraista finanssipolitiikkaa varten5. Nopeasta lähentymisestä keskipitkän aikavälin 

tavoitteisiin on tullut ratkaisevan tärkeää liian suuren velkasuhteen pienentämisen kannalta. 

Velkaantuneimmatkin jäsenvaltiot saisivat ripeästi velkasuhteensa kääntymään laskuun, 

kunhan ne saavuttaisivat keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Tämän vuoksi komissio myönsi, 

että ennalta ehkäisevän osion noudattaminen on olennainen ehto sille, ettei velasta 

johtuvaa liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä käynnistetä6.  

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

5. Keskeinen tarkastuskysymys oli, onko komissio sille EU-ohjausjakson yhteydessä 

osoitettujen valtuuksien nojalla koordinoinut jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaa vaikuttavasti 

niin, että vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion tavoitteet voidaan 

saavuttaa.  

6. Tilintarkastustuomioistuin arvioi erityisesti seuraavat seikat: 

a) asetuksessa (EY) N:o 1466/1997 säädettyjen tavoitteiden ja ehtojen selkeys; niiden 

tarkoituksena on varmistaa, että alijäämäiset ja/tai huomattavan velkaantuneet (yli 

                                                      

5 Finanssipolitiikka toimii automaattisena vakauttajana, kun se sallii kokonaisalijäämän kasvun 
taantumassa mutta ei sisällä lisätoimenpiteitä, jotka pahentaisivat rakenteellista alijäämää. 
Kasvun aikaan se vastaavasti mahdollistaa kokonaisalijäämän pienenemisen.  

Suhdanteita tasaavan harkinnanvaraisen finanssipolitiikan yhteydessä toteutetaan 
lisätoimenpiteitä, joilla taloutta stimuloidaan taantumassa. Tämä johtaa rakenteellisen 
alijäämän kasvuun (eli rakenteellisen rahoitusaseman heikkenemiseen). Talouden kasvaessa 
suhdanteita tasaava finanssipolitiikka pyrkisi rauhoittamaan taloutta ja vähentämään 
rakenteellista alijäämää (eli parantamaan rakenteellista rahoitusasemaa). Sen vastakohta on 
suhdanteita vahvistava finanssipolitiikka.  

6 Ks. esimerkiksi perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus Italiasta, 
komissio 2016, Bryssel, 22.2.2017 COM(2017) 106 final. 
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60 prosenttia BKT:stä) jäsenvaltiot etenevät nopeasti kohti keskipitkän aikavälin 

tavoitteitaan (osa I) 

b) komission suorittama asetuksen täytäntöönpano: tapahtuuko täytäntöönpano 

sääntöjen mukaan ja ovatko operatiiviset päätökset ennalta ehkäisevän osion sääntöjen 

näkökulmasta katsoen vaikuttavia (osa II) 

c) etenkin erittäin velkaantuneiden jäsenvaltioiden yleinen etenemistahti kohti keskipitkän 

aikavälin tavoitteitaan (osa III) 

d) komission työ, jolla se varmistaa, että esitettävät vakaus- tai lähentymisohjelmat ovat 

kattavia ja asianmukaisia, ja arvioi, ovatko ohjelmat uskottavia sekä asetusten ja vakaus- 

ja kasvusopimuksen käytännesääntöjen mukaisia; komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjojen ja muiden aiheeseen liittyvien maakohtaisten arvioiden (kuten 

euroalueen jäsenvaltioiden syksyisin esittämien ATS-asiakirjojen) laatu tutkien, 

raportoidaanko niissä merkittävimmistä riskeistä ja sopivista toimintapoliittisista 

ratkaisuista oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti (osa IV) 

e) maakohtaisten suositusten perustelut, hyödyllisyys ja seuranta sekä 

täytäntöönpanoaste (osa V). 

7. Tilintarkastustuomioistuin arvioi (muun muassa vertailemalla komission yksiköiden 

vuonna 2016 ja keväällä 2017 laatimia valmisteluasiakirjoja), kuinka vaikuttavasti komissio 

toteutti ennalta ehkäisevää osiota vuosina 2011–2016. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin 

havainnoi merkittävimpiä vuosina 2017 ja 2018 tapahtuneita muutoksia.  

8. Tilintarkastustuomioistuin tutki ennalta ehkäisevää osiota yksityiskohtaisesti kuuden 

otokseen poimitun jäsenvaltion osalta (Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Suomi ja Unkari). 

Joidenkin analysoitujen seikkojen kohdalla tarkasteltavaksi otettiin kuitenkin myös muita 

jäsenvaltioita. Otokseen poimituista kuudesta jäsenvaltiosta viisi kuuluu euroalueeseen ja 

yksi on euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltio. Tarkastuksen ulkopuolelle jätettiin jäsenvaltiot, 
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joihin oli jo kohdistettu vastaavia tarkastuksia (poikkeuksena Italia7). Lopuista jäsenvaltioista 

tarkastukseen valittiin ne, joiden rakenteellinen alijäämä ja velka olivat suurimmat ja 

pitkäaikaisimmat tai jotka olivat olleet pisimpään liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä, 

sekä ne, jotka olivat kauimpana keskipitkän aikavälin tavoitteistaan (ks. liite I). 

9. Tarkastuskriteerit ovat peräisin seuraavista lähteistä: 

a) oikeudellisen kehyksen vaatimukset, etenkin asetuksen (EY) N:o 1466/1997 

EU-ohjausjaksoon liittyvät vaatimukset 

b) käytännesäännöt vakaus- ja lähentymisohjelmien sisällön osalta 

c) komission säännöt ja menettelyt (esimerkiksi käsikirjat) sekä muut jäsenvaltioille 

osoitetut tai komissiossa sisäisesti talouden ja rahoituksen pääosaston henkilöstölle 

tarkoitetut ohjeet  

d) useiden EU:n toimielinten ja muiden kansainvälisten organisaatioiden (erityisesti 

kansainvälisen valuuttarahaston (IMF),taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 

(OECD) ja Euroopan keskuspankin (EKP)) asiakirjat tai parhaan käytännön 

kartoittamiseksi tehty tutkimustyö. 

10. Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin talouden ja rahoituksen pääosastoon, jossa heille 

esiteltiin sääntökehystä, eri operatiivisten päätösten perusteluja sekä sisäisiä prosesseja, 

joiden avulla arvioidaan jäsenvaltioiden finanssipoliittiset suunnitelmat ja viime kädessä 

laaditaan maakohtaiset suositukset. 

11. Tarkastajat haastattelivat otokseen poimittujen kuuden jäsenvaltion maakohtaisten 

yhteystoimistojen henkilöstöä talouden ja rahoituksen pääosastossa ja kävivät läpi erilaisia 

komission asiakirjoja, joista osa on julkisesti saatavissa ja osa on komission sisäisiä. Lisäksi 

tarkastajat tekivät tiedonkeruukäyntejä otokseen sisältyviin kuuteen jäsenvaltioon, joissa he 

                                                      

7 Italia irtautui liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä kesäkuussa 2013, ja osaa edeltävästä 
kaudesta käsiteltiin liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn kohdistetussa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa. Maa otettiin mukaan otokseen, koska ennalta 
ehkäisevän osion yhteydessä sovellettiin sen osalta laajalti joustolausekkeita ja koska maa on 
tärkeä EU:n yleisen makrotaloudellisen kehityksen kannalta. 
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tapasivat komission vastapuolet maiden valtiovarain- ja talousministeriössä, 

finanssipoliittisten neuvostojen edustajia sekä talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta vastaavia 

asiantuntijavirkamiehiä EU-edustustoissa. 

12. Tilintarkastustuomioistuin järjesti neuvoa-antavan paneelin, johon osallistui 

riippumattomia asiantuntijoita tiede- ja tutkimuslaitoksista ja ajatushautomoista, sekä kutsui 

joidenkin jäsenvaltioiden finanssipoliittiset neuvostot sisäiseen seminaariin vaihtamaan 

näkemyksiä sääntökehyksestä ja erilaisista kehityssuunnista, joita he ovat havainnoineet 

jäsenvaltioissa. 

13. Tarkastajat kohdistivat analyyttisiä testejä komission vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnissa käyttämiin malleihin. He testasivat, oliko mallit jäsennelty niin, että ne 

kuvastivat asetuksissa säädettyjä ehtoja, ja olivatko mallit oikeellisia ja johdonmukaisia eri 

jäsenvaltioissa ja ajan mittaan.  

14. Tarkastajat testasivat myös, miten tietyt operatiiviset toimintatavat vaikuttivat, 

vertaamalla toimintatapojen seurauksia vaihtoehtoisten tulkintojen simulointiin. Lisäksi he 

suorittivat uudestaan erilaisia maakohtaisten yhteystoimistojen tekemiä analyysejä sekä 

arvioivat jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmia, komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjoja, sisäisiä työpapereita ja muuta saatavilla olevaa tietoa määrittääkseen, 

oliko tietyille komission esittämille havainnoille ja suosituksille hyvät perustelut. 

HUOMAUTUKSET 

Osa I – Asetuksessa keskipitkän aikavälin tavoitteiden osalta säädetty lähentymistahti oli 

sopiva, mutta asetukseen sisältyi hyvin tulkinnanvaraisia säännöksiä 

15. Jotta lähentyminen keskipitkän aikavälin tavoitteisiin tapahtuisi nopeasti, asetuksessa 

määritettiin keskimääräiseksi vuotuiseksi rakenteellisen rahoitusaseman sopeuttamisen 
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vertailuarvoksi 0,5 prosenttia BKT:stä ja säädettiin, että vertailuarvon on syytä olla 

korkeampi, jos jäsenvaltion velka-aste on suurempi kuin 60 prosenttia BKT:stä8. 

16. Asetuksen mukaan poikkeaman marginaali voi – jossakin määrin epäjohdonmukaisesti – 

olla suhteellisen suuri vertailuarvoon nähden ennen kuin katsotaan, ettei jäsenvaltio ole 

noudattanut vaatimuksia. Jonkinlaista poikkeaman marginaalia voidaan pitää 

tarkoituksenmukaisena ennusteiden laatimiseen ja talousarvion toteuttamiseen liittyvät 

epävarmuustekijät huomioon ottaen. Mahdollisena pidetty marginaali on kuitenkin laaja: 

sallittu poikkeama voi tiettynä vuonna olla 0,5 prosenttia eli samalla tasolla kuin 

vertailuarvo. Kahden vuoden ajanjaksolla se myös voi olla yhteensä 0,5 prosenttia BKT:stä 

(eli keskimäärin 0,25 prosenttia kumpanakin vuonna). Tällainen suhteellisen laaja sallittu 

poikkeamamarginaali on aiheuttanut epävarmuutta siitä, mitä jäsenvaltioilta oikeastaan 

odotetaan. Tätäkin huomionarvoisempaa on, että asetuksessa ei ole nimenomaisesti 

määritetty kumulatiivista rajaa useina vuosina ilmeneville poikkeamille, mikä voitaisiin 

tulkita niin, että hivenen alle 0,25 prosentin poikkeamia saisi esiintyä loputtomiin9. Tällä on 

huomattava vaikutus siihen, miten kauan jäsenvaltiolta kestää päästä keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseensa, ja siis myös siihen, kuinka vaikuttava ennalta ehkäisevä osio on. 

17. Lisäksi asetuksessa on useita ehtoja ja joustoja, jotka nekin voivat vaikuttaa ennalta 

ehkäisevän osion vaikuttavuuteen sen mukaan, miten komissio soveltaa niitä. 

18. Asetuksessa tuodaan esiin ajatus, että rakenteellisen rahoitusaseman sopeuttamisen 

olisi oltava sidoksissa suhdanteisiin. Toisaalta asetuksessa viitataan siihen, että jonkinlaista 

sopeuttamista edellytettäisiin myös huonoina aikoina. Asetuksen mukaan neuvoston ja 

komission olisi pohdittava, ”toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä 

                                                      

8 Asetuksen (EY) N:o 1466/1997 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja 9 artiklan 1 kohdan toinen 
alakohta. 

9 Ks. samantapaisia huomioita European Fiscal Board 2017 Annual Report, Bryssel, s. 55, 
kohta 5.1.3. 
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aikoina, kun taas taloudellisesti huonoina aikoina sopeutustoimia saatetaan puolestaan 

toteuttaa rajoitetummin”10. 

19. Lisäksi asetuksessa annetaan “finanssipoliittista liikkumavaraa, ottaen erityisesti 

huomioon tarve julkisiin investointeihin”11.  

20. Asetuksessa säädetään joustavuudesta, sillä siinä edellytetään, että neuvosto ja 

komissio “ottavat huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, 

joilla on välittömiä pitkän aikavälin myönteisiä talousarviovaikutuksia, mukaan lukien 

kestävän potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 

vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen”12. Joustavuuden hyödyntämiseksi 

jäsenvaltioiden edellytetään esittävän vakaus- ja lähentymisohjelmissaan 

“kustannushyötyanalyysin suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin 

myönteisiä talousarviovaikutuksia”13. Joustoa koskevat pyynnöt voidaan katsoa 

hyväksyttäviksi, jos jäsenvaltio on noudattanut varmuusmarginaalia suhteessa 

kolmen prosentin viitearvoon ja jos rahoitusaseman odotetaan palaavan ”ohjelmakauden 

aikana” julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen14. Vakaus- ja lähentymisohjelmien 

ohjelmakausi on yleensä neljä vuotta, joskin jotkut maat sisällyttävät siihen vielä viidennen 

vuoden. 

21. Asetuksessa myös nimenomaisesti sallitaan poikkeamat eläkeuudistuksista johtuvien 

suorien lisäkustannusten vuoksi15. Hyväksyttävät poikkeamat liittyvät tiukasti 

talousarviokuluihin, joita aiheutuu ensimmäisenä vuonna uudistuksen aloittamisen jälkeen, 

ja myöhemmin mahdollisiin vuosittaisiin lisäkustannuksiin. Eläkeuudistuksilla on pitkällä 

                                                      

10 Asetus (EY) N:o 1466/1997 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja 9 artiklan 1 kohdan toinen 
alakohta. 

11 Kuten edellä, 2 a artiklan 1 kohta. 

12 Kuten edellä, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohta. 

13 Kuten edellä, 3 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 2 kohdan c alakohta. 

14 Kuten edellä, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohden kymmenes alakohta. 

15 Kuten edellä, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohta. 
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aikavälillä myönteisiä vaikutuksia julkisen talouden kestävyyteen, joten lauseke ei heikennä 

asetuksen vaikuttavuutta.  

22. Lopuksi voidaan todeta, että asetuksessa säädetään myös poikkeamista, joiden syynä 

ovat jäsenvaltioiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät epätavalliset tapahtumat 

ja joilla on merkittävä vaikutus rahoitusasemaan tai joiden yhteydessä on kyse euroalueen 

tai koko unionin talouden vakavasta taantumasta, edellyttäen että poikkeaminen ei 

vaaranna julkistalouden keskipitkän aikavälin kestävyyttä. 

23. Asetuksen perusvaatimukset laadittiin parantamaan julkisen talouden rahoitusasemaa 

ja rakenteellista rahoitusasemaa, mutta vuoden 2011 uudistuksissa otettiin käyttöön myös 

menojen kasvun vertailuarvo. Tämä vertailuarvo edellyttää, että asetuksen 5 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa16 määritelty vuotuisten menojen kasvu-ura ei ylitä 

bruttokansantuotteen keskipitkän aikavälin potentiaalisen kasvun viitearvoa, paitsi jos ylitys 

korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 

julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitettaan, menojen vuotuisen kasvun olisi lisäksi 

jäätävä alle bruttokansantuotteen keskipitkän aikavälin potentiaalisen kasvun viitearvon, 

jotta tavoiteltu rakenteellisen rahoitusaseman parannus voidaan saada aikaan. 

24. Kummallakin vertailuarvolla (menojen kasvun vertailuarvoa ja rakenteellisen 

rahoitusaseman vertailuarvoa koskeva vaatimus) voitaisiin periaatteessa päästä samoihin 

tuloksiin, mutta erilaiset vaatimustenmukaisuutta koskevat tulokset saattavat johtua 

tietyistä eroista (esimerkiksi käytetään eri potentiaalista kasvua kuvaavaa lukua kuin 

rakenteellisen rahoitusaseman yhteydessä) tai siitä, ettei korkomenoja oteta huomioon. 

Menosääntö tarjoaa kuitenkin tiettyjä etuja tuloksellisuuden jälkiarvioinnin näkökulmasta17. 

                                                      

16 ”Kokonaismenoihin eivät kuulu korkomenot, unionin ohjelmista aiheutuvat menot, jotka 
korvataan täysin unionin varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.” 

17 Menoja koskevan vertailuarvon yhteydessä painotetaan enemmän niitä toimintapoliittisia 
välineitä, jotka ovat suoraan hallituksen hallinnassa, ja se on ennustettavampi kuin 
rakenteellista rahoitusasemaa koskeva indikaattori. 
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Osa II – Komissio on käyttänyt saamaansa harkintavaltaa laajalti, mutta se ei ole 

keskittynyt päätavoitteeseen 

Suhdanteet huomioon ottavat vaatimukset yhdistettynä poikkeamismarginaaliin ja 

harkintamarginaaliin eivät johda vertailuarvon mukaiseen sopeutusasteeseen 

25. Komissio julkaisi vuonna 2015 sopeutusvaatimukset sisältävän taulukon (jäljempänä 

”sopeutuskaavio”), jotta sopeutukset voitaisiin erotella talouden suhdannevaihtelun 

perusteella (asetuksessa mainitut ”hyvät” ja ”huonot” ajat) (ks. kaavio 3). Hyvien ja 

huonojen aikojen määrittäminen tapahtuu pääasiassa tuotantokuilun perusteella. Ne on 

jaettu viiteen luokkaan: poikkeuksellisen huonot ajat, erittäin huonot ajat, huonot ajat, 

taloudellisesti normaalit ajat ja hyvät ajat. Sopeutuskaaviossa ei oleteta, että sopeutuksia 

toteutetaan poikkeuksellisen huonoina aikoina, eikä käsitettä mainita asetuksessa. 

Jäsenvaltioilta, joiden velka on alle 60 prosenttia BKT:stä, ei edellytetä sopeutuksia erittäin 

huonoina aikoina, ja huonoinakin aikoina vain, jos kasvu on potentiaalia suurempi. Komissio 

pääsi myöhemmin jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärrykseen sopeutuskaavioista (ja muista 

joustoista, ks. jäljempänä) talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (ECOFIN)18, vaikka asetus 

ei sitä edellytäkään.  

                                                      

18 Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta, Ecofin-
neuvosto, 14 345/15, Bryssel, 30. marraskuuta 2015, s. 8; Outcome of the council meeting, 3445. 
neuvoston istunto, talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, Bryssel, 12. helmikuuta 2016. 
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Kaavio 3 – Taulukko, jolla määritetään vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän 

osion mukainen, keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä vuotuinen julkisen talouden 

sopeutus 

 
Lähde: COM(2015) 12 final, liite 2. 

26. Tilanteissa, joissa kasvuluvut ovat negatiiviset ja tuotantokuilu alle -4 prosenttia, 

sopeutuskaaviossa mainitaan, että “sopeutusta ei edellytetä”, sen sijaan, että käytettäisiin 

sanamuotoa “sopeutus, jonka vaikutus on nolla”. Tästä voisi saada sen käsityksen, että eri 

ilmauksia on käytetty, koska rakenteellisen rahoitusaseman sallittaisiin heikentyä jyrkän 

taantuman aikana. Tarkastuksen kuluessa komissio kuitenkin ilmoitti, että se edellyttäisi 

kummassakin tapauksessa sopeutusta, jonka vaikutus on nolla19. ”Huonoja aikoja” kuvaavia 

                                                      

19 Rakenteellisen rahoitusaseman heikkenemistä on erittäin vaikea estää taantuman aikana 
säännöistä ja niiden tulkinnoista riippumatta. Esimerkiksi vuoden 2000 suhteellisen lievän 
taantuman aikana euroalueen maiden rakenteelliset rahoitusasemat heikkenivät keskimäärin 
1,2 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuosina 2000–2002. Vaikean taantuman aikana 
rakenteelliset rahoitusasemat heikkenivät 2,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuosina 
2007–2010 (IMF:n tiedot, World Economic Outlook, lokakuu 2017). 

Ehto
Velka alle 60% ja 
ei kestävyysriskiä

Velka yli 60% tai kestävyysriski

Poikkeuksellisen 
huonot ajat

Reaalikasvu <0 tai 
tuotantokuilu <-4

Erittäin huonot ajat
-4 <= tuotantokuilu 

 <-3
0 0,25

Huonot ajat
-3 <= tuotantokuilu 

 < -1.5
0, jos kasvu alle potentiaalin; 
0,25, jos kasvu yli potentiaalin 

0,25, jos kasvu alle potentiaalin; 
0,5, jos kasvu yli potentiaalin 

Taloudellisesti 
normaalit ajat

-1.5 <= tuotantokuilu 
 < 1.5

0,5 > 0,5

Hyvät ajat tuotantokuilu >= 1.5%
> 0,5 jos kasvu alle potentiaalin. 
>= 0,75 jos kasvu yli potentiaalin

>= 0,75 jos kasvu alle 
potentiaalin. >= 1 jos kasvu yli 

potentiaalin

Sopeutusta ei edellytetä

Edellytetty vuotuinen julkisen talouden sopeutus*

* Kaikki luvut prosenttiyksikköinä suhteessa BKT:hen.
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luokkia on useita, koska sopeutuskaavio otettiin käyttöön syvässä taantumassa, mikä saattoi 

vaikuttaa myös muuttujien arvoihin. 

27. Komissio on tehnyt sopeutusvaatimusten kohdalla vähäisen ja epäjohdonmukaisen 

erottelun jäsenvaltioiden välillä sen mukaan, onko maan velkasuhde korkea (ylittää 

60 prosentin rajan). Korkean velkasuhteen maille asetettu vaatimus on 

neljännesprosenttiyksikön verran suurempi huonoina ja hyvinä aikoina, mutta yllättävää 

kyllä ei normaaleina aikoina. Komissio on täsmentänyt ainoastaan, että normaaleina aikoina 

vaatimuksen pitäisi olla suurempi kuin 0,5 prosenttia BKT:stä. Vuoden 2016 Vade 

Mecum -käsikirjassa tuodaan esiin, että yli 0,5 prosenttia BKT:stä käsitetään perinteisesti 

vähintään 0,6 prosentiksi BKT:stä20. Normaaleina aikoina edellytyksenä on ollut sopeutus, 

joka vastaa 0,6:tta prosenttia BKT:stä, mutta evidenssiä ei saatu siitä, että tätä suurempaa 

määrää olisi suositeltu normaaleina aikoina jäsenvaltioille, joiden velkaantuneisuusaste on 

korkeampi.  

28. Sopeutuskaaviossa tilanteet erotellaan sen mukaan, onko kasvu suurempi kuin 

potentiaali. Erottelu tehdään kuitenkin epäjohdonmukaisesti, sillä vaatimukset ovat 

neljännesprosenttiyksikön verran suuremmat huonoina ja hyvinä aikoina, jos kasvu on 

potentiaalia suurempi, mutta normaaleina aikoina tällaista lisäsopeutusta ei edellytetä 

mailta, joiden velka on vähäinen, kun taas suurivelkaisten maiden kohdalla vaatimusta ei ole 

täsmennetty. Uudistusten toteuttamisen pitäisi olla helpompaa nopean kasvun aikana, kun 

kasvuvauhti on keskimääräistä tai potentiaalista suurempi, mutta komissio ilmoitti, että se 

oli tutkinut mahdollisuutta tehdä suurempia sopeutuksia ja myös niiden poliittista 

toteutettavuutta (ks. myös kohta 50). 

29. Komissio ei analysoinut ennen sopeutuskaavion arvojen asettamista, miten asetetuilla 

muuttujilla ja asetuksessa määritellyllä “merkittävällä poikkeamisella” voitaisiin varmistaa, 

että jäsenvaltiot saavuttavat keskipitkän aikavälin tavoitteensa kohtuullisessa ajassa. 

Sopeutuskaavio ei perustu simulointiin, jossa olisi selvitetty, johtaisivatko siinä olevat arvot 

kohtuullisia makrotaloudellisia oletuksia käyttäen rakenteellisen rahoitusaseman 

                                                      

20 Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2016, kohta 5, laatikko 1.6., s. 38. 
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paranemiseen keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen kohtuullisen ajan 

kuluessa. Ainoastaan tuotantokuilujen jakautuminen analysoitiin, eikä vaikutuksia 

keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen selvitetty. 

30. Euroopan finanssipoliittinen komitea varoitti, että kumulatiivisia poikkeamia koskevien 

rajoitusten puuttuessa asetuksesta jäsenvaltiolla oli houkutus järjestelmällisesti poiketa 

keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen edellyttämästä sopeutuksesta ja että jotkut 

jäsenvaltiot ovat mahdollisesti suunnitelleet tätä sallittujen marginaalien rajoissa21. 

31. Komissio heikensi vaatimuskehystä edelleen ottamalla toukokuussa 2017 käyttöön 

”harkintavallan”, jota kutsutaan myös harkintamarginaaliksi22. Se ilmoitti aikovansa 

hyödyntää marginaalia tapauksissa, joissa suuri julkisen talouden sopeutus vaikuttaisi 

kasvuun ja työllisyyteen erityisen merkittävästi23. 

32. Komissio katsoi Italian osalta ehdottamissaan maakohtaisissa suosituksissa 

toukokuussa 2017, että vaaditun sopeutuksen pitäisi olla “vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen”, mutta lisäsi sitten seuraavaa: ”Kuten näihin maakohtaisiin suosituksiin 

liittyvässä komission tiedonannossa todetaan, vuoden 2018 alustavan 

talousarviosuunnitelman arvioinnissa ja sen jälkeen julkisen talouden vuoden 2018 

toteutuman arvioinnissa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon, että tavoitteena on 

saavuttaa sellainen finanssipolitiikan viritys, joka osaltaan sekä vahvistaa talouden elpymistä 

että varmistaa Italian julkisen talouden kestävyyden. Tämän vuoksi komissio aikoo 

hyödyntää sovellettavaa harkintavaltaa Italian suhdannetilanteen mukaisesti.”24 

                                                      

21 Ks. European Fiscal Board 2017 Annual Report, s. 55. 

22 COM(2017) 500 final “Talouspolitiikan 2017 EU-ohjausjakso: maakohtaiset suositukset”. 

23 Euroopan finanssipoliittinen komitea totesi kertomuksessaan vuodelta 2017, että joustavuus on 
suotavaa, mutta vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvien joustosäännösten lisääntyminen 
koetaan yhä useammin avoimuuden puutteena, ja toisinaan joustot vaikuttavat 
tapauskohtaisesti ja myös poliittisten näkökohtien pohjalta määritellyiltä. 

24 COM(2017) 511 final. 
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33. Näin komissio ilmoitti ennalta, että merkittävä poikkeaminen maakohtaisessa 

suosituksessa määritetystä sopeutuksesta ei välttämättä johda siihen, että vaatimuksen 

katsottaisiin jääneen noudattamatta. Tämä vähensi vaatimuksen merkitystä ja 

uskottavuutta.  

34. Komissio kuvasi tätä uudenlaista joustoa lisää myöhemmin samana vuonna todeten 

voivansa käyttää harkintamarginaalia arvioidessaan, onko vakaus- ja kasvusopimusta 

noudatettu25. Näin ollen komissio saattaa lopulta todeta, että merkittävän poikkeaman 

menettely ei ole perusteltu, vaikka jäsenvaltio poikkeaa merkittävästi vaaditusta 

sopeutuksesta. Komissio viittaa tässä yhteydessä asetuksen (EY) N:o 1466/1997 6 artiklan 

3 kohdan säännöksiin ja katsoo, että kokonaisarvio liittyy täsmällisiin määrällisiin kriteereihin 

mutta ei kuitenkaan rajoitu niihin, jolloin myös muita näkökohtia voidaan ottaa huomioon. 

35. Komissio selitti lisähelpotusten käyttöä myös alustavia talousarviosuunnitelmia 

koskevassa kokonaisarviossaan vuonna 2018. Helpotuksia perustellaan sillä, että elpyminen 

näyttää edelleen hauraalta tai että finanssipolitiikan liian laajamittainen kiristäminen 

saattaisi vaarantaa elpymisen. Arviossa todetaan, että jäsenvaltioiden, joiden velkasuhde 

ylittää 60 prosenttia suhteessa BKT:hen, on tärkeää toteuttaa “kohtuulliset julkisen talouden 

sopeutustoimet” tuloksellisesti. Komissio katsoo tämän vastaavan vähintään puolta kaavan 

mukaisesta sopeutusvaatimuksesta. Asiakirjassa määritetään tällaiset kohtuulliset 

sopeutustoimet olennaiseksi kriteeriksi, jonka ansiosta voidaan välttää velasta johtuva 

liiallisia alijäämiä koskeva menettely.  

36. On syytä huomata, että vaatimuksia höllennettiin viimeksi aikana, jolloin EU:n ja 

euroalueen talous oli kasvanut jatkuvasti neljän vuoden ajan niin, että kasvuluvut olivat 

olleet suuremmat kuin potentiaalinen tuotos. Yhdessä tapauksessa komissio perusteli 

vaaditun sopeutuksen höllentämistä arviollaan, jonka mukaan elpyminen ei ole riittävän 

vakaata, ottamatta kuitenkaan huomioon kasvua neljältä viime vuodelta. Vuosien 2015–

2018 kasvu, joka saattaa näyttää vähäiseltä, arvioidaan kuitenkin yhden prosenttiyksikön 

verran potentiaalista kasvuvauhtia suuremmaksi.  

                                                      

25 COM(2017) 800 final “Vuoden 2018 alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarviointi”. 
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Komission tapa soveltaa joustoa, josta se myöhemmin pääsi sopimukseen jäsenvaltioiden 

kanssa, johtaa huomattaviin viivästyksiin keskipitkän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamisessa ja mahdollistaa asiaankuulumattomien menojen kasvun 

37. Vuonna 2015 komissio otti sen kannan, että rakenneuudistuslauseke rajoitetaan 

0,5 prosenttiin BKT:stä ja että investointilauseketta ei rajoiteta26. Myöhemmin Ecofin-

neuvosto27 asetti yhteisymmärryksessä komission kanssa rakenneuudistukseen ja 

investointiin liittyvien poikkeamien kumulatiivisen rajan 0,75 prosenttiin BKT:stä siihen asti, 

kunnes jäsenvaltio on saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Ylärajaa ei ole asetettu 

eläkeuudistuslausekkeelle (joka kuitenkin rajoittuu tosiasiallisiin kuluihin). Tällaista rajoitusta 

ei myöskään sovelleta epätavallisia tapahtumia koskevaan lausekkeeseen. 

38. Investointilauseketta voidaan käyttää vain varainhoitovuosina, jolloin BKT:n kasvu on 

negatiivista tai negatiivinen tuotantokuilu on suurempi kuin 1,5 prosenttia BKT:stä. Tällaista 

rajoitusta ei sovelleta rakenneuudistuslausekkeisiin (eikä eläkeuudistuslausekkeeseen). 

Tällaista rajoitusta ei myöskään sovelleta epätavallisia tapahtumia koskeviin lausekkeisiin.  

39. Rakenneuudistukseen ja investointiin liittyviä poikkeamia voidaan myöntää ainoastaan, 

jos jäsenvaltion rakenteellisen rahoitusaseman etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta on 

enintään 1,5 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Rajoitus ei koske 

eläkeuudistuslauseketta. Sitä ei myöskään sovelleta epätavallista tapahtumaa koskeviin 

lausekkeisiin. 

40. Taulukossa 1 on yleiskatsaus kaikkiin vuosina 2013–2017 hyväksyttyihin 

joustolausekkeisiin. 

                                                      

26 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: ”Vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen” Strasbourg, 
13.1.2015, COM(2015) 12 final. 

27 Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta, Ecofin-
neuvosto, 14345/15; Bryssel, 30. marraskuuta 2015, s. 8.  
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Taulukko 1 – Luettelo vuosina 2013–2017 myönnetyistä joustolausekkeista, 

prosenttiosuutena BKT:stä 

 
Lähde: Komissio. 

Investointilausekkeen soveltaminen 

41. Komissio28 esitti tammikuussa 2015 kannan, jonka mukaan investointilausekkeen 

mukainen poikkeama voitiin myöntää, jos jäsenvaltio aikoi käyttää kansallisia varoja kasvua 

lisääviin hyväksyttävissä oleviin EU:n ohjelmiin29. Siinä tapauksessa nimellismenot lasketaan 

prosenttiosuutena BKT:stä ja sopeutusvaatimusta lievennetään saman BKT-

prosenttiosuuden verran. Ehdoksi asetettiin, että kiinteän pääoman bruttomuodostukseen 

käytettyjen varojen euromääräinen arvo ei saa laskea kyseisenä vuonna. Talous- ja 

rahoitusasioiden neuvosto vahvisti tämän myöhemmin vakaus- ja kasvusopimukseen 

sisältyvää joustoa koskevaa yhteisesti sovittua kantaa koskevassa asiakirjassa30. 

42. Investointilauseke nykymuodossaan ei ole ehto eikä suoranaisesti tavoitekaan, joka 

edellyttäisi, että investointiaste suhteessa BKT:hen kasvaisi. Italian tapauksessa komissio 

raportoi, että huolimatta myönnetystä investointeihin liittyvästä poikkeamasta kiinteän 

                                                      

28 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: ”Vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen” Strasbourg, 
13.1.2015, COM(2015) 12 final. 

29 Paikoin komissio viittaa investointiin liittyviin poikkeamiin uudistuslausekkeen alaluokkana.  

30 ECOFIN 888, UEM 422, 14345/15. 
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pääoman bruttomuodostukseen osoitetut budjettimenot pysyisivät jokseenkin vakaina 

suhteessa BKT:hen31. 

43. Hyväksyttyyn investointilausekkeeseen liittyvät menot alentavat sen vuoden 

rakenteellista rahoitusasemaa, jonka osalta poikkeama on myönnetty, joten vaikutuksia 

aiheutuu myös rakenteellisen rahoitusaseman seuraavien vuosien uraan. Keskipitkän 

aikavälin tavoitteeseen lähentyminen vie tällöin kauemmin, jos muut olosuhteet pysyvät 

samoina. Tästä seuraa, että tietyn vuoden investointiin liittyvä poikkeama kasvattaa sallittuja 

kokonaismenoja seuraavina vuosina riippumatta näiden vuosien investointimenojen tasosta. 

Mikään ehto ei vaadi, että investointien määrä pidetään suurena myöhempinä vuosina. 

Tämä on havaittavissa myös investointilausekkeen vaikutuksia koskevasta komission 

kuvauksesta32 (ks. kaavio 4). 

                                                      

31 Arviossa Italian vuoden 2016 vakausohjelmasta (toukokuu 2016) todetaan, että komission 
ennusteen mukaan Italian julkisen kiinteän pääoman bruttomuodostus kasvaa nimellisesti 
edelleen vuosina 2016 (0,9 prosenttia) ja 2017 (0,6 prosenttia). Niin ollen julkisten investointien 
odotetaan pysyvän jokseenkin vakaana suhteessa BKT:hen (noin 2,3 prosentissa). 

32 Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2017, liite 14, simulaatio 2, s. 176. 
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Kaavio 4 – Komission simulaatio investointilausekkeesta 

 
Lähde: Komissio, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2017, liite 14, simulaatio 2, s. 176. 

44. Jotta lähentymiseen tarvittava aika ei pitenisi, komission olisi seuraavina vuosina 

sovellettava sopeutusta, joka on sopeutuskaaviossa ilmoitettua suurempi joko koko 

hyväksytyn investointiin liittyvän poikkeaman tai suhteellisen osuuden verran (sama pätee 

myös rakenneuudistuslausekkeeseen ja epätavallista tapahtumaa koskevaan lausekkeeseen, 

ks. jäljempänä). Komissio ei kuitenkaan käytä tällaista toimintatapaa. Komissio selitti 

tarkastuksen aikana, että sopeutuskaaviossa esitettyä suuremmat sopeutukset saisivat 

aikaan pysäytyksistä ja käynnistyksistä muodostuvan toimintamallin ja voisivat johtaa suuriin 

sopeutuksiin, joita mahdollisesti pidettäisiin rankaisutoimina tai joiden vuoksi jäsenvaltiot 

eivät rohkenisi toteuttaa rakenneuudistuksia. 

45. Komission kuvaus investointilausekkeen33 vaikutuksista osoittaa, että lähentymiseen 

tarvittava aika pitenee. Komissio kuitenkin olettaa, että poikkeamien vaikutus on eliminoitu 

ohjelmakauden viimeiseen vuoteen mennessä. Komission laskelmat perustuvat oletukseen, 

                                                      

33 Ks. eri lausekkeita koskevat simuloinnit komission käsikirjassa Vade Mecum on the Stability and 
Growth Pact 2017, liite 14. 
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jonka mukaan vuosittainen sopeutus on keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä BKT:stä ja 

jäsenvaltion etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta on alun perin 1,5 prosenttia 

suhteessa BKT:hen. Ilman investointiin liittyvää poikkeamaa keskipitkän aikavälin tavoite 

saavutettaisiin tällä vauhdilla kolmessa vuodessa. Investointiin liittyvän poikkeaman ollessa 

0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen tarvitaan yksi vuosi lisää. Komissio katsoo näin ollen, että 

lausekkeiden vaikutukset on eliminoitu ohjelmakauden loppuun mennessä jopa ilman, että 

seuraavina vuosina toteutetaan korvaavia toimenpiteitä (ks. kaavio 4).  

46. Keskimäärin 0,5 prosentin sopeutusta ei kuitenkaan todellisuudessa saavuteta muun 

muassa merkittävän poikkeaman marginaalin vuoksi. Lähentymiseen tarvittava aika pitenee 

siis huomattavasti enemmän. Se pitenee vielä lisää, kun muiden poikkeamien (uudistuksia ja 

epätavallisia tapahtumia koskevat lausekkeet) vaikutukset otetaan lukuun. Erään maan 

tapauksessa kaikkia muita aihealueita kuin eläkkeitä koskevat poikkeamat vastasivat 

yhteensä 1,2 prosenttia BKT:stä vuosina 2015–2017 (ks. taulukko 1).  

47. Tästä seuraa, että myöhempinä vuosina kokonaismenot kasvavat hyväksytyn 

investointiin liittyvän poikkeaman vuoksi investointimenojen tason muutoksista riippumatta. 

Juoksevien menojen kokonaiskasvu voi niin ollen ylittää hyväksytyn investointiin liittyvän 

poikkeaman monikertaisesti siihen saakka, kunnes keskipitkän aikavälin tavoite lopulta 

saavutetaan34. 

Rakenneuudistuslausekkeen soveltaminen  

48. Investointilausekkeen tavoin rakenneuudistusta koskeva poikkeama johtaa sallittujen 

menojen kasvuun niin sinä vuonna, jonka osalta se hyväksyttiin, kuin myöhempinäkin 

vuosina (alkuperäiseen uraan verrattuna), joten se pidentää keskipitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamiseen tarvittavaa aikaa.  

49. Komissio päätti, ettei rakenneuudistusta koskevan poikkeaman tarvitse vastata 

uudistumisen toteuttamisesta aiheutuvia tosiasiallisia talousarviokustannuksia35. Toisaalta 

                                                      

34 Komissio, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2017, liite 14, simulaatio 2, s. 176. 

35 Komissio toteaa, ettei tämä ole mahdollista muun muassa siksi, että välittömiä kustannuksia on 
vaikea mitata. Lisäksi komissio tuo esiin, että tällaisen uudistuksen käynnistämiseen voi julkiselle 
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asetuksessa edellytetään selvästi, että uudistuksesta on tehtävä kustannushyötyanalyysi, 

jotta sille voidaan myöntää poikkeama36. Suurten eläkejärjestelmän uudistusten osalta siinä 

selvästikin tarkoitetaan, että poikkeaman olisi rajoituttava tosiasiallisiin kuluihin.  

50. Sen sijaan komissio harjoittaa harkintavaltaa määrittäessään poikkeaman tason (Ecofin-

neuvoston vahvistamissa rajoissa), kunhan uudistuksella oletetaan olevan pitkän aikavälin 

vaikutusta kasvuun ja niin ollen myönteisiä talousarviovaikutuksia, joita tosin on 

huomattavasti vaikeampi mitata kuin uudistuksen tosiasiallisia budjettikuluja. 

“Rakenneuudistusta koskeva standardipoikkeama” kannustaa näin ollen uudistuksiin sen 

sijaan, että se olisi väline, jolla katetaan niistä aiheutuvia kuluja37. 

51. Komissiolla on kuitenkin monia muita toimintapoliittisia välineitä (muun muassa 

talousarviovarat), joilla se voi kannustaa jäsenvaltioita rakenneuudistuksiin. 

52. Komissio soveltaa lauseketta jälkiarvioinnissaan, jos suunnitellut uudistukset on 

toteutettu kaikilta osin38. Kun lausekkeet myönnetään ennalta, maakohtaisissa suosituksissa 

todetaan, että suunnitellun uudistuksen toteutuessa kokonaan lauseke vähennetään 

finanssipoliittisista vaatimuksista noudattamista koskevan jälkiarvioinnin yhteydessä39. 

Italian tapauksessa keväällä 2017 komissio myönsi sallitun poikkeaman, mutta ei arvioinut 

                                                      

taloudelle suoraan aiheutuneiden kustannusten lisäksi liittyä muita kuluja, kuten taloudellisia ja 
poliittisia kustannuksia. 

36 Asetuksen (EY) N:o 1466/1997 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa edellytetään, että vakaus- ja 
lähentymisohjelmiin sisällytetään kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin myönteisiä talousarviovaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen 
kestävän kasvun paraneminen. 

37 Komissio katsoo, että rakenneuudistusten vaikutusta on tunnetusti vaikea kvantifioida tarkasti, 
ja näin ollen tehtiin poliittinen päätös noudattaa yleisluonteisempaa lähestymistapaa, jonka 
etuja ovat toteuttamisen tehokkuus, toistettavuus ja nopeus. Tällaiseen lähestymistapaan 
kuuluu tavanomaisen poikkeaman myöntäminen uudistuksen tai uudistuspaketin perusteella, 
jos uudistus(paketti) arvioidaan (tai se osoittautuu) riittävän merkittäväksi. Komission mukaan 
rakenneuudistuslauseketta koskevan hakemuksen arvioinnissa pääpaino on siis siinä, edistääkö 
uudistuspaketti kestävyyttä. 

38 Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta, Ecofin-
neuvosto, 14345/15; Bryssel, 30. marraskuuta 2015, kohta 3.1., s. 6.  

39 Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta, kohta 3.3. (iv). 
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läpinäkyvällä tavalla, oliko kaikki Italian vuoden 2015 kansallisessa uudistusohjelmassa 

mainitut uudistukset, joita varten joustoa oli pyydetty, toteutettu kaikilta osin. Vuoden 2017 

maaraportissa todettiin, että osaa uudistuksista ei ole pantu täytäntöön (esimerkiksi 

kilpailua koskevaa lakiehdotusta vuodelta 2015 ei ollut hyväksytty). 

53. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissiolla ei ollut riittäviä tietoja julkiselle 

taloudelle suoraan aiheutuneista kustannuksista ja tiettyjen lausekkeiden perusteena 

olevista pitkän aikavälin hyödyistä; komission niistä (ennalta ja jälkeenpäin) suorittama 

arviointi ei myöskään ollut riittävä. Italian osalta esimerkiksi myönnettiin vuodeksi 2016 kaksi 

rakenneuudistuslauseketta, jotka olivat yhteensä 0,5 prosenttia BKT:stä. Poikkeama ei 

kuitenkaan vastannut Italian arvion mukaista määrää todennettavissa olevista, julkiselle 

taloudelle uudistuksista suoraan ja epäsuorasti aiheutuvista kustannuksista. Poikkeama oli 

vuonna 2016 kaksinkertainen kustannuksiin nähden ja sopeutuskaudelle (2017–2019) ei 

ennakoitu kustannuksia. 

54. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi, että komission arvio lausekkeiden 

taloudellisesta vaikutuksesta oli riittämätön. QUEST-mallin40 mukaisista simuloinneista on 

esimerkkejä, mutta joissakin tapauksissa, kun jäsenvaltiot olivat antaneet riittämättömästi 

tietoja, komission olisi pitänyt vaatia lisäanalyyseja ja perusteluja. Italian vuoden 2016 

rakenneuudistuslauseke vastasi 0,4:ää prosenttia BKT:stä, ja kansalliset viranomaiset 

esittivät sen yhteydessä komissiolle arvionsa uudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista 

BKT:hen. Komissio arvioi keväällä 2015, että viranomaisten ennuste myönteisistä 

vaikutuksista BKT:hen oli uskottava. Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan saanut riittävää 

evidenssiä komission tarkastusten osalta. Myöhemmin joulukuussa 2015 komissio laati 

oman arvionsa vaikutuksista ja tarkisti niitä huhtikuussa 2016. Tarkistukseen olivat osaltaan 

syynä projisointien pitkän aikavälin näkökulma ja siitä aiheutuvat epävarmuustekijät 

tiettyjen oletusten kohdalla. Lausekkeen jälkiarvioinnin aikaan (keväällä 2017) ei laadittu 

arvioita. Arviot ovat parhaimmillaankin suuntaa-antavia ja yleisesti ottaen epävarmoja, joten 

ne soveltuvat huonosti lausekkeiden hyväksyttävyyden jälkiarviointiperusteiksi. Italialle 

                                                      

40 Kokonaisvaltainen makrotaloudellinen malli, jolla talouden ja rahoituksen pääosasto (PO ECFIN) 
tekee makrotalouspolitiikan analyyseja ja tutkimusta. 
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myönnetyn investointilausekkeen (0,25 prosenttia BKT:stä) osalta vaikutusta BKT:hen ei 

arvioitu. 

Epätavallisia tapahtumia koskeva lauseke  

55. Joustot ovat mahdollisia epätavallisista tapahtumista, kuten pakolaisvirrasta, 

luonnonkatastrofeista tai turvallisuusuhkista johtuvien poikkeamien vuoksi41. Komission on 

arvioitava, onko jousto tällaisessa tapauksessa perusteltua. Näille lausekkeille ei ole asetettu 

ylärajaa.  

56. Komissio ei kasvata sopeutusvaatimuksia epätavallisia tapahtumia koskevan 

lausekkeen – kuten ei investointi- tai rakenneuudistuslausekkeidenkaan – myöntämisen 

jälkeisinä vuosina, koska epätavallisesta tapahtumasta on aiheutunut lisäkuluja. Keskipitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseen kuluu tämän vuoksi entistäkin enemmän aikaa. 

57. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lausekkeiden perusteella sallittuja menoja 

arvioidessaan, että tietyt ennalta ehkäisevät menot oli sallittu etukäteen (esimerkiksi julkisia 

rakennuksia koskevia ennalta ehkäiseviä toimia varten Italiassa vuonna 2017), vaikka ne 

eivät vastanneet Vade Mecum -käsikirjan periaatetta, jonka mukaan niiden olisi pitänyt 

liittyä tapahtumaan suoraan42. Vastauksissaan komissio tuo esiin, että tällaiset menot 

jätettäisiin pois laskuista jälkeenpäin, jos ne eivät toteudu. Tilintarkastustuomioistuimen 

näkemys on, että tässä nimenomaisessa tilanteessa niitä ei olisi pitänyt hyväksyä lainkaan, 

koska ne eivät liittyneet suoraan tosiasialliseen tapahtumaan.  

Myönteisimpien indikaattoreiden valinta useista eri vuosien tietosarjoista 

58. Eräs vaatimuskehyksen höllennys johtuu siitä, että päätöksenteossa on menettelyn eri 

vaiheissa käytetty useista eri vuosien tietosarjoista valittuja myönteisimpiä tietoja sen sijaan, 

että olisi käytetty tuoreimpia – ja siten luotettavimpia – saatavissa olevia tietoja. 

Myönteisimmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä indikaattoreita, jotka edellyttävät kaikkein 

                                                      

41 Asetuksen (EY) N:o 1466/1997 5 artiklan 1 kohdan kolmastoista alakohta ja 9 artiklan 1 kohdan 
kolmastoista alakohta.  

42 Komissio, Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2017, kohta 4, s. 46. 
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vähäisimpiä sopeutuksia. Myönteisimpiä eri vuosien tietosarjoja hyödynnetään,  kun 

lasketaan rakenteellisen rahoitusaseman etäisyyttä keskipitkän aikavälin tavoitteesta ja kun 

sopeutusvaatimus asetetaan ja myöhemmin jäädytetään. 

59. Komissio mittaa etäisyyttä keskipitkän aikavälin tavoitteesta tietyn vuoden kohdalla 

vertaamalla keskipitkän aikavälin tavoitetta edellisen vuoden rakenteelliseen 

rahoitusasemaan ja käyttää tätä varten myönteisintä eri vuosien tietosarjoista sen sijaan, 

että vertaisi tavoitetta kyseisen vuoden rakenteelliseen rahoitusasemaan. Jos jäsenvaltio on 

saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitteensa, mutta sen rakenteellinen rahoitusasema 

heikkenee, jäsenvaltiota koskevassa arvioinnissa voi tätä lähestymistapaa käyttäen ilmetä 

vuoden mittainen viive. 

Yksipuolinen jäädyttäminen 

60. Vaatimukset asetetaan edellisen vuoden keväällä, minkä jälkeen ne jäädytetään. Toisin 

sanoen niitä ei voida koskaan tarkistaa ylöspäin edes siinä tapauksessa, että tietoja 

tarkistettaessa havaitaan taloudellisen tilanteen parantuneen. Esimerkiksi 

marraskuussa 2017 komissio olisi alustavia talousarviosuunnitelmia arvioidessaan voinut 

ottaa huomioon parantuneet makrotalouden näkymät. Sitä vastoin vaatimuksia kyllä 

tarkistetaan alaspäin, jos taloustilanne heikkenee ”hyvin huonoiksi ajoiksi”.  

61. Lisäksi komissio valitsi kevään 2014, kevään 2015 ja kevään 2016 arvioinneissa 

myönteisimmät indikaattorit eri vuosien tietosarjoista, jotka eivät olleet vertailukelpoisia, 

koska ne perustuivat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT) vuosilta 1995 ja 

2010. Tuon siirtymävaiheen aikana eri vuosien tietosarjojen sekoittaminen on saattanut 

johtaa erilaisiin päätelmiin kuin jos käytetyt indikaattorit olisivat perustuneet samaan 

standardiin. 

Lausekkeiden ja merkittävän poikkeaman marginaalin yhteisvaikutus estää saavuttamasta 

keskipitkän aikavälin tavoitetta kohtuullisessa ajassa  

62. Kun asetettiin vertailuarvo, jonka mukaan lähentymistä on vuosittain tapahduttava 

0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, alijäämäisten jäsenvaltioiden rakenteellinen 
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rahoitusasema oli keskimäärin 2,9 prosenttia suhteessa BKT:hen43 ja keskipitkän aikavälin 

tavoite oli keskimäärin -0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tämä tarkoitti sitä, että 

keskipitkän aikavälin tavoite saavutettaisiin noin viiden vuoden kuluttua, jos 

makrotaloudellisten olosuhteiden oletettiin pysyvän keskimääräisinä kyseisellä ajanjaksolla. 

Se myös suurin piirtein vastasi liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (EDP) poistuvien 

jäsenvaltioiden lähentymisaikaa, kun oletettiin, että kokonaisrahoitusasema ja 

rakenteellinen rahoitusasema ovat yhdenmukaiset kyseiseen aikaan (ks. laatikko 1).  

Laatikko 1 – Mikä on kohtuullinen aika keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen ennalta 

ehkäisevän osion puitteissa? 

Ennalta ehkäisevää osiota koskevassa asetuksessa ei selvästi täsmennetä, missä ajassa keskipitkän 

aikavälin tavoite on saavutettava. Asetuksessa kuitenkin mainitaan ”julkistalouden keskipitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana riittävä sopeuttamisura” (asetus (EY) 

N:o 1466/1997, 5 artiklan 1 kohta). 

Samassa artiklassa todetaan rakenneuudistuslausekkeen vaatimuksia selitettäessä, että 

”rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen.”  

Komissio käytti paljon täsmällisempää kieltä käsitellessään investointilausekkeen ehtoja joustoa 

koskevassa vuoden 2015 tiedonannossaan: ”keskipitkän aikavälin tavoite on saavutettava voimassa 

olevan vakaus- tai lähentymisohjelman nelivuotiskaudella.” 

Seuraavien seikkojen perusteella voidaan ajatella, että kohtuullinen määräaika keskipitkän aikavälin 

tavoitteen saavuttamiseksi ei saisi olla pitempi kuin 4–5 vuotta: 

- Siihen aikaan kun ennalta ehkäisevää osiota koskeva asetus annettiin ja otettiin käyttöön (1997–

1999), euroalueen maiden keskimääräinen rakenteellinen alijäämä oli alle kaksi prosenttia BKT:stä. 

Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä olisi saatu poistettua neljässä vuodessa asettamalla 

vertailuarvo, jonka mukaan vuotuisen sopeutuksen olisi oltava 0,5 prosenttia BKT:stä (eli 

rahoitusasema olisi saatu ”lähelle tasapainoa tai ylijäämäiseksi”). 

                                                      

43 Euroopan talousennuste – kevät 2006; Euroopan komissio, taulukko 2.9, s. 43. 
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- Ennalta ehkäisevän osion tarkoituksena on luoda automaattisille vakauttajille vapaat 

toimintamahdollisuudet ja pitää samalla julkisen talouden kokonaisalijäämä alle kolmen prosentin 

enimmäisarvon. Jos keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen kuluu yli neljä vuotta, on 

todennäköisempää, että tavoitetta ei ehditä saavuttaa ennen seuraavan taantuman koittamista. 

Esimerkiksi euroalueella vuosien 2001–2002 taantuman ja seuraavan kriisin välillä oli ainoastaan 

neljän vuoden jakso, jolloin kasvu oli yli yhden prosentin.  

- Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen velkasääntö edellyttää, että julkistalouden velkasuhde 

supistuu kolmen vuoden kuluessa keskimäärin 1/20:lla erosta, joka vallitsee todellisen velkasuhteen 

ja viitearvon (60 prosenttia suhteessa BKT:hen) välillä. Pahoin velkaantuneissa maissa velka 

vähentyisi tässä määrin, jos keskipitkän aikaväli tavoite saavutettaisiin. Huomattavan 

velkaantuneiden jäsenvaltioiden kannalta on toisin sanoen ensiarvoisen tärkeää edetä kohti 

keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeasti kolmessa vuodessa, jotta velkasäännön noudattaminen 

voidaan varmistaa. Lisäksi asetuksessa esitetään liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä 

poistuville maille kolmen vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa niiden pitäisi täyttää vaatimus 

velkasuhteen supistumisesta 1/20:lla. 

63. Kun otetaan huomioon kahtena peräkkäisenä vuonna sallittu keskimääräinen 

merkittävä poikkeama (0,25 prosenttia BKT:stä), jäsenvaltio pystyisi kuitenkin 

kaksinkertaistamaan lähentymisaikansa, ja sen katsottaisiin silti edelleen täyttävän 

vaatimuksen.  

64. Investointeja ja rakenneuudistuksia koskeville joustolausekkeille on asetettu 

enimmäisraja, joka on 0,75 prosenttia suhteessa BKT:hen. Jos julkisen talouden 

sopeutustoimet olisivat keskimäärin 0,25 prosenttiyksikköä vuodessa44, lähentymisaika 

pidentyisi kolmella lisävuodella45. 

                                                      

44 Vertailuarvosta ”0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen” vähennetään merkittävän poikkeaman 
marginaali ”0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen”. 

45 Italialle sallittiin investointi- ja uudistuslausekkeiden puitteissa poikkeamia lähes kyseiseen 
rajaan asti.  
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65. Epätavallisia tapahtumia koskeville joustolausekkeille ei ole asetettu enimmäisrajaa; 

Italian tapauksessa ne ovat olleet 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tämä lisää 

lähentymisaikaa kahdella vuodella, olettaen että olosuhteet ovat samat kuin edellä.  

66. Lopuksi voidaan kokemuksen perusteella todeta, että taantuma merkitsisi paluuta 

taaksepäin. Keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen on lähtökohtaisesti annettu 

pitkä aika, jonka kuluessa taantuman mahdollisuus on varsin todennäköinen. Vuosien 2000–

2002 suhteellisen lievä taantuma (keskimääräinen kasvu ei euroalueella muuttunut 

negatiiviseksi) esimerkiksi johti euroalueen rakenteellisen rahoitusaseman heikkenemiseen 

noin 1,2 prosentilla suhteessa BKT:hen. Tällaiset taantumat pidentäisivät edelleen 

keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa aikaa. Keskipitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamiseen käytettävän ajan pidentyessä myös useamman kuin yhden 

taantuman mahdollisuus kasvaa.  

67. Kaaviossa 1 esitetään sopeutuskaavion, merkittävän poikkeaman marginaalin, kaikkien 

lausekkeiden (lukuun ottamatta eläkeuudistuslauseketta) ja mahdollisen taantuman 

yhteisvaikutus keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen tarvittavaan aikaan. 

Kaaviossa 1 esitetyt vaikutukset suurin piirtein vastaavat jo käytännössä ilmenneitä 

vaikutuksia, taantuman vaikutuksia lukuun ottamatta.  
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Kaavio 1 – Merkittävän poikkeaman marginaalin, investointeja, rakenneuudistuksia ja 

epätavallisia tapahtumia koskevien lausekkeiden (kun niitä on sovellettu enimmäisrajaan 

saakka) sekä lievän taantuman yhteisvaikutus keskipitkän aikavälin tavoitteiden 

savuttamiseen  

 
Huom. 1) Oletuksena on, että kaikki lausekkeet on myönnetty ennen taantumaa ja rakenteellisen 
rahoitusaseman ollessa -1.5 prosentin yläpuolella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tulokseen. 
2) Jäsenvaltioiden nykyinen keskipitkän aikavälin tavoite on keskimäärin -0,5 prosenttia BKT:stä. 
3) Kumulatiiviset investointi- ja uudistuslausekkeet ovat lakisääteisen enimmäismäärän tasolla. 
Toistaiseksi suurin hyväksytty arvo on 0,71 prosenttia. Epätavallisten tapahtumien kohdalla on tähän 
mennessä hyväksytty suurin yhteismäärä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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68. Hiljattain käyttöönotettu ”harkintavalta” on puolittanut sopeutuskaavion vaatimukset ja 

tarjonnut näin uuden mahdollisuuden lieventää vaatimuksia. Sellaisen jäsenvaltion kohdalla, 

jonka velka on normaaleina aikoina yli 60 prosenttia BKT:stä, vaatimus lieventyisi 

sopeutuskaaviossa 0,6 prosentista 0,3 prosenttiin. Lisäksi on huomattava, että jos jäsenvaltio 

ei ole soveltanut edellisenä vuonna merkittävän poikkeaman marginaalia (yli 0,25 prosenttia 

BKT:stä), se voisi edelleen lieventää kyseistä vaatimusta määrällä, joka on 0,24 prosenttia 

BKT:sta – käytännössä se välttäisi sopeutustoimet, vaikka kyse on ”normaaleista ajoista”.  

69. Sopeutuskaaviota laatiessaan ja ottaessaan käyttöön mainitut poikkeamat ja 

myöntäessään niitä yksittäisille jäsenvaltioille komissio ei analysoinut sallittujen poikkeamien 

vaikutuksia jäsenvaltion mahdollisuuksiin saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoite 

kohtuullisessa ajassa (ks. laatikko 1), joka on kuitenkin asetuksen pääasiallinen tavoite. 

Komissio ilmoitti keskittyneensä tarkoituksella rakenteellisen rahoitusaseman vuotuisiin 

muutoksiin, koska makrotalouden kehityksen ennustaminen on epävarmaa. Komission 

esittämät simuloinnit, jotka on liitetty Vade Mecum -käsikirjaan, eivät ole realistisia. Niissä 

nimittäin oletetaan lähentymisen tapahtuvan vuosittain 0,5 prosentin vertailuarvon 

mukaisesti. Todellisuudessa vertailuarvo vaihtelee sopeutuskaavion mukaisesti ja sallittu 

poikkeamamarginaali vielä pienentää sitä. Tällainen lyhytnäköinen toimintatapa estää 

arvioimasta kunnolla, millainen vaikutus sallituilla poikkeamilla on asetuksen pääasiallisen 

tavoitteen saavuttamiseen.  

70. Sopeutuskaavio, merkittävän poikkeaman marginaali, erilaiset joustolausekkeet ja 

hiljattain käyttöön otettu harkintavalta ovat yhdessä heikentäneet vaatimuskehystä 

huomattavasti. Erityisesti niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka soveltavat kaikkia 

joustolausekkeita, lähentymisaikaa keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi on 

mahdollista jatkaa erittäin pitkäksi. Tämä asettaisi raskaasti velkaantuneet jäsenvaltiot 

epävarmaan asemaan seuraavassa taantumassa ja lisäksi lykkäisi niiden velkasuhteen 

supistamista.  

Viimeisten vuosien ennusteiden informaatioarvo vakaus- ja lähentymisohjelmissa 

71. Useimmat ennalta ehkäisevän osion piiriin kuuluvat jäsenvaltiot tuovat esiin vakaus- ja 

lähentymisohjelmassaan, että ne saavuttavat keskipitkän aikavälin tavoitteen viimeistään 
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neljäntenä vuonna tai ainakin edistyvät sen saavuttamisessa merkittävällä tavalla46. Komissio 

on odotustensa suhteen samoilla linjoilla jouston mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä 

koskevassa tiedonannossaan47. Edistyksen ennustetaan kuitenkin tapahtuvan enimmäkseen 

ohjelmakauden kahtena viimeisenä vuotena (ks. kaavio 2)48. 

Kaavio 2 – Julkisen talouden kehityksen aikaprofiili 2017–2020 vuoden 2017 vakaus- ja 

lähentymisohjelmissa 

 
Lähde: Institutional Paper 059, heinäkuu 2017, Euroopan komissio vuoden 2017 vakaus- ja 
lähentymisohjelmien pohjalta, s. 17. 

72. Rakenteellista rahoitusasemaa koskevat ennusteet tarkistetaan vuosittain. Esimerkiksi 

kaikkein aikaisimmat, vuosina 2014 ja 2015 laaditut vuoden 2018 rahoitusasemaa koskevat 

                                                      

46 Ks. esimerkiksi laatikko 2.1 katsauksessa “An Overview of the 2017 Stability and Convergence 
Programmes and an Assessment of the Euro Area Fiscal Stance for 2018”, Institutional paper 
059, heinäkuu 2017. 

47 COM(2015) 12 final, Strasbourg 13.1. 2015. 

48 Kaavio 2.1 samassa asiakirjassa. 

Kaavio 2.1: Julkisen talouden kehityksen aikaprofiili: julkisen talouden kokonaisrahoitusaseman suunniteltu muutos (prosenttiyksikköä 
suhteessa BKT:hen; kumulatiiviset luvut) EU:n jäsenvaltioissa vuosina 2017–2020 vuoden 2017 vakaus- ja lähentymisohjelmien 
mukaan

Kaaviossa kuvataan julkisen talouden rahoitusaseman kehitystä vuosina 2017–2020 vuoden 2017 vakaus- ja lähentymisohjelmien perusteella. Maat esitetään 
suurimmasta julkisen talouden kokonaisrahoitusaseman kumulatiivisesta muutoksesta pienimpään muutokseen (kausi 2017-2020).

Lähde:  Vuoden 2017 vakaus- ja lähentymisohjelmat.
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ennusteet ovat paljon optimistisempia kuin myöhempinä vuosina, kuten 2016 ja 2017 

laaditut ennusteet (ks. taulukko 2). Tällaisiin alaspäin tapahtuneisiin tarkistuksiin ei voida 

pitää syynä huonontuneita makrotalouden näkymiä, koska näkymät ovat itse asiassa 

parantuneet.  

Taulukko 2 – Tavoiteltu vuoden 2018 rakenteellinen rahoitusasema otokseen poimittujen 

jäsenvaltioiden vuosien 2014–2017 vakaus- ja lähentymisohjelmissa – prosenttiosuus 

BKT:stä 

  AT BE FI IT HU NL ES FR PT 
Vakaus- ja 
lähentymisohj. 
2014 -0,3 %   0,3 % 0,0 %         -0,2 % 
Vakaus- ja 
lähentymisohj. 
2015 -0,5 % 0,0 % -2,6 % 0,1 % -1,6 % -0,5 % -0,2 % -0,1 % -0,4 % 
Vakaus- ja 
lähentymisohj. 
2016 -0,5 % 0,0 % -1,4 % -0,8 % -1,7 % -0,6 % -1,9 % -0,3 % -0,8 % 
Vakaus- ja 
lähentymisohj. 
2017 -0,8 % -0,4 % -1,1 % -0,7 % -2,4 % 0,3 % -2,0 % -0,5 % -1,1 % 

Lähde: Jakson 2014–2017 vakaus- ja lähentymisohjelmat seuraavissa jäsenvaltioissa: Itävalta, Belgia, 
Suomi, Italia, Unkari, Alankomaat, Espanja, Ranska ja Portugali. 

73. Vuonna 2015 antamassaan joustoa koskevassa tiedonannossa komissio totesi, että 

”jäsenvaltion on tasoitettava mahdolliset väliaikaiset poikkeamat ja keskipitkän aikavälin 

tavoite on saavutettava voimassa olevan vakaus- tai lähentymisohjelman 

nelivuotiskaudella”49. Tämä lause esiintyy osassa, jossa käsitellään joustolausekkeiden 

vaikutuksia, mutta sen perusteella voidaan myös ymmärtää, että kaikkien jäsenvaltioiden on 

saavutettava keskipitkän aikavälin tavoite vakaus- ja lähentymisohjelmakauden loppuun 

mennessä.  

                                                      

49 COM(2015) 12 final, osa 2.2, Strasbourg 13.1.2015. Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin 
hyväksyi tämän periaatteen myöhemmin vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvästä joustosta 
yhteisesti sovittua kantaa koskevassa asiakirjassa “Commonly agreed position on Flexibility in the 
Stability and Growth Pact”, ECOFIN 14345/15. 
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74. Samanlainen teksti esiintyy vastaavassa yhteydessä 5 artiklan 1 kohdassa, jossa 

todetaan, että ”rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden 

keskipitkän aikavälin tavoitteeseen”. 

75. Komissio ei kuitenkaan pidä jäsenvaltioita tilivelvollisina mainituista tarkistuksista eikä 

se myöskään pyri alkuperäisen tavoitteen täytäntöönpanoon. Se ei myöskään ole 

suunnitellut sopeutuskaaviota siten, että kaikki jäsenvaltiot saavuttaisivat keskipitkän 

aikavälin tavoitteen ohjelmakauden neljäntenä vuonna riippumatta siitä, mikä on niiden 

tilanne tavoitteeseen nähden. Rakenteellisten rahoitusasemien jatkuva yliarviointi 2–

3 vuotta eteenpäin osoittaa, että vakaus- ja lähentymisohjelmien viimeistä vuotta koskevilla 

ennusteilla on vähäinen informaatioarvo (ks. taulukko 2). 

Osa III – Keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen pysähtyi heti kun markkinoiden 

paine laantui, ja useat velkaantuneet maat eivät nykyisellä vauhdilla saavuta keskipitkän 

aikavälin tavoitetta kohtuullisessa ajassa 

Keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen ei ole keskimäärin edistynyt viime 

vuosina 

76. Vuosina 2011–2014 julkisen talouden vakauttaminen perustui jäsenvaltioissa 

markkinoiden paineisiin. Kun nämä paineet laantuivat ja BKT kääntyi jälleen kasvuun vuonna 

2014, täytäntöönpanosäädösten heikentämällä vakaus- ja kasvusopimuksen 

vaatimuskehyksellä ei kyetty varmistamaan, että rakenteellisen rahoitusaseman 

parantuminen jatkuu varsinkaan niissä jäsenvaltioissa, joiden julkisen talouden tilanne oli 

heikko. Rakenteellinen rahoitusasema on vuoden 2014 jälkeen pystynyt euroalueella 

pohjimmiltaan muuttumattomana, kun taas rakenteellinen perusjäämä on keskimäärin 

huonontunut noin yhdellä prosenttiyksiköllä suhteessa BKT:hen. Jäsenvaltiot kuluttavat 

kaikki alhaisista koroista saadut säästöt (ks. kaavio 3).  
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Kaavio 3 – Rakenteellinen rahoitusasema ja rakenteellinen perusjäämä EU:ssa ja 

euroalueella (prosenttiosuus potentiaalisesta BKT:stä vuosina 2011 – 2018) 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

77. Monessa suuressa euroalueen maassa (Espanja, Italia ja Ranska), jotka ovat kaukana 

keskipitkän aikavälin tavoitteestaan, rakenteellinen rahoitusasema ja varsinkin 

rakenteellinen perusjäämä ovat huonontuneet huomattavasti (ks. kaavio 4).  
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Kaavio 4 – Julkisen talouden kehitys tarkastukseen valituissa EU:n jäsenvaltioissa 

(keskimäärin, prosenttiosuus potentiaalisesta BKT:stä vuosina 2011 – 2018) 

 
Huom. Espanjan, Italian ja Ranskan rakenteellinen rahoitusasema perustuu niiden nimellisen BKT:n 
painotettuun keskiarvoon; keskipitkän aikavälin tavoitteet perustuvat vuoden 2017 vakausohjelmiin. 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

78. Keskipitkän aikavälin tavoitteensa saavuttaneiden jäsenvaltioiden määrä nousi 

markkinapaineiden alaisena kolmesta kahteentoista vuosina 2011–2014, vaikka taloudelliset 

olosuhteet olivat epäsuotuisat. Tämän jälkeen tavoitteiden saavuttaminen pysähtyi 

huolimatta siitä, että kasvu käynnistyi uudestaan (ks. kaavio 5). Vain noin puolet 

jäsenvaltioista on tähän mennessä saavuttanut keskipitkän aikavälin tavoitteensa.  
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Kaavio 5 – Keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttaneiden jäsenvaltioiden määrä (2011 – 

2017) 

 
Lähde: Komission kevään 2016 talousennuste vuosiksi 2013–2015, komission kevään 2017 
talousennuste vuosiksi 2016–2017.  

79. Kaaviossa 5 esitetään rakenteellisen rahoitusaseman suhteen saavutettu edistyminen 

jäsenvaltioissa, jotka eivät vuoden 2017 syysennusteen tietojen perusteella ole saavuttaneet 
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jäsenvaltiota itse asiassa ilmoitti rakenteellisen rahoitusasemansa huonontuneen ja vain 

kuusi jäsenvaltiota ilmoitti sen parantuneen. Huononemista tapahtui keskimäärin enemmän 

kuin parantumista.  
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Kaavio 5 – Jäsenvaltioiden lähentyminen keskipitkän aikavälin tavoitteeseensa tai siitä 

eriytyminen vuosina 2014–2018  

 

Lähde: Komission syksyn 2017 talousennuste, vakaus- ja lähentymisohjelmat 2017, alustavien 
talousarviosuunnitelmien arviointi vuoden 2018 osalta. 

80. Lisäksi euroalueen finanssipolitiikan viritystä koskevissa komission kannanotoissa 

alettiin vuonna 2016 suositella finanssipoliittista elvytystä50 huolimatta siitä, että 

tuotantokuilu alkoi vuoden 2013 jälkeen sulkeutua nopeasti ja muuttuu positiiviseksi vuonna 

2018 (ks. kaavio 6)51. Tällaiset suositukset olisivat voineet heikentää julkisen talouden 

vakauttamista puoltavia näkemyksiä niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet saavuttaneet 

keskipitkän aikavälin tavoitettaan.  

                                                      

50 Komission tiedonanto “Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen finanssipolitiikan viritys”, s. 7, 
COM(2016) 727 final, 16.11.2016, Bryssel.  

51 Harkinnanvaraista finanssipolitiikkaa kritisoidaan perinteisesti siitä, että sen vaikutukset 
toteutuvat liian myöhään ja toimivat suhdanteita vahvistavasti.  

Keskipitkän 
aikavälin tavoite

Etäisyys 
keskipitkän 

aikavälin 
tavoitteeseen

Rakenteellinen 
rahoitusasema 

Vuoden 2017 
vakaus- ja 

lähentymisohjel
mat

(rakenteellinen 
rahoitusasema 

2017 - keskipitkän 
aikavälin tavoite) 2014 2018 (2018-2014)

Romania -1,0 -2,3 -0,4 -4,3 -3,9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viro -0,5 -0,6 0,0 -1,4 -1,4 ||||||||||||||
Unkari -1,5 -1,7 -2,2 -3,6 -1,4 ||||||||||||||
Italia 0,0 -2,1 -1,0 -2,0 -1,0 ||||||||||
Latvia -1,0 -0,8 -1,0 -1,8 -0,8 ||||||||
Itävalta -0,5 -0,4 -0,8 -1,0 -0,2 |
Portugali 0,25 -2,1 -1,7 -1,8 -0,1 |
Suomi -0,5 -0,5 -1,5 -1,4 0,1 |
Puola -1,0 -1,1 -2,8 -2,3 0,5 |||||
Slovenia 0,25 -1,9 -2,2 -1,6 0,6 ||||||
Slovakia -0,5 -1,1 -2,2 -1,2 1,0 ||||||||||
Belgia 0,0 -1,5 -2,9 -1,5 1,4 ||||||||||||||
Irlanti -0,5 -0,8 -4,0 -0,5 3,5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jäsenvaltioiden lukumäärä. 7 6
Jäsenvaltioita, jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitettaan. 54 % 46 %

Jäsenvaltiot, jotka eivät 
ole saavuttaneet 

keskipitkän aikavälin 
tavoitetta

Rakenteellinen rahoitusasema
(% potentiaalisesta BKT:stä)

Rakenteellinen 
rahoitusasema heikkenee

Rakenteellinen 
rahoitusasema vahvistuu
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Kaavio 6 – Tuotantokuilu euroalueella (2011–2019) 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

81. Niissä ennalta ehkäisevän osion piiriin kuuluvissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä 

saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitetta, sopeutustoimien heikkous on nähtävissä myös 

verrattaessa sopeutuskaavion mukaisia, rakenteelliseen rahoitusasemaan liittyviä 

sopeuttamisvaatimuksia toteutuneisiin sopeuttamistoimiin. Kaaviossa 7 esitetään 

edistyminen rakenteellisen rahoitusaseman suhteen niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole 

saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitettaan. Hyvin harvat maat täyttävät 

sopeutuskaavion mukaiset vaatimukset. Enemmistön kohdalla ne eivät täyty. Alustavien 

tietojen mukaan vain kaksi jäsenvaltiota näyttää noudattaneen sopeutuskaaviota 

vuonna 2017. Kun taas tarkastellaan kevään 2018 ennusteessa mainittuja rakenteellisen 

rahoitusaseman indikaattoritietojen tuoreimpia päivityksiä, vaikuttaa siltä, että useissa 

jäsenvaltioissa vuonna 2017 kirjatun kasvun ansiosta yli puolet kyseisistä jäsenvaltioista 

saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoitteensa jälkikäteen.  
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Kaavio 7 – Niiden ennalta ehkäisevän osion piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jotka 

eivät ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitetta ja jotka toteuttavat/eivät toteuta 

sopeuttamistoimia vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän sopeutuskaavion mukaisesti 

 
*Huom. Perustuu kevään 2018 ennusteessa saman jäsenvaltion osalta mainittuihin rakenteellisen 
rahoitusaseman päivitettyihin tietoihin. 

Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat vuosilta 2011–2012; kevään 2017 talousennuste 
vuosille 2013–2017; kevään 2016 talousennuste vuosille 2013–2015, aiheena etäisyys keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta.  

82. Ennalta ehkäisevän osion vaikuttavuutta on vähentänyt myös korjaavan osion 

kehityskulku vuodesta 2014 alkaen. Korjaavan osion piiriin kuuluvan Espanjan rakenteellinen 

rahoitusasema huononi merkittävästi vuoden 2014 jälkeen, ja Ranskassa ja Portugalissa 

edistyminen oli hyvin hidasta (ks. taulukko 3)52. 

                                                      

52 Portugalin kohdalla liiallisia alijäämiä koskeva menettely kumottiin kesäkuussa 2017. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017*
Eivät sopeuttamiskaavion mukaisia edes

poikkeaman jälkeen - - 3 4 3 1

Eivät sopeuttamiskaavion mukaisia, ei poikkeamaa 1 1 3 3 2 7 3
Sopeuttamiskaavion mukaisia vasta poikkeaman

jälkeen - 1 1 - - -

Sopeutuskaavion vaatimusten mukaisia 1 2 1 2 4 2 8
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Taulukko 3 – Keskipitkän tavoitteen saavuttamiseen tarvittavat vuodet niissä euroalueen 

jäsenvaltioissa, joiden velkataso suhteessa BKT:hen oli korkea vuonna 2017 

Jäsenvaltio Keskimääräinen 

rakenteellisen 

rahoitusaseman 

muutos (2014–

2018) 

Keskipitkän 

aikavälin tavoite 

Etäisyys 

keskipitkän 

aikavälin 

tavoitteeseen 

Keskipitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamiseen tarvittava vuosimäärä 

(vuoden 2017 

vakaussopimukset) 

(rakenteellinen 

rahoitusasema 

2017 – 

keskipitkän 

aikavälin 

tavoite 2017) 

(perustuu vuoden 2017 rakenteellisen 

rahoitusasemaan ja vuosien 2014–2018 

keskimääräiseen sopeuttamiseen) 

Belgia 0,3 0,0 -1,5 5,0 

Irlanti 0,8 -0,5 -0,8 0,9 

Espanja -0,3 0,0 -3,1 Ei lähentymistä 

Ranska 0,1 -0,4 -2,0 14,9 

Italia -0,2 0,0 -2,1 Ei lähentymistä 

Portugali 0,2 0,25 -2,1 8,7 

Huom. Kevään 2018 ennusteessa on tarkistettu merkittävästi ylöspäin Portugalin ja Ranskan osalta 
rakenteellista rahoitusasemaa koskevaa vuoden 2017 tulosta sekä vuotta 2018 koskevia 
projisointeja. 

Lähde: Rakenteellinen rahoitusasema – AMECO-tietokanta 2017; vuosina 2017–2019 sovellettavaksi 
tarkoitettu keskipitkän aikavälin tavoite, jonka jäsenvaltiot ovat asettaneet kevään 2017 
talousennusteen pohjalta ja jota on tarkistettu vuonna 2016; etäisyys keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta ja keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen tarvittava vuosimäärä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen laskelmien mukaan. 

83. Komissio ei myöskään sovella ennalta ehkäisevän osion vaatimuksia korjaavan osion 

piirissä oleviin jäsenvaltioihin, vaikka tästä ei ole selvästi säädetty. Komission tulkinta on, 

että korjaava osio mahdollistaa julkistalouden alijäämän vähentämisen alle kolmeen 

prosenttiin pelkästään myönteisen suhdannekehityksen avulla ilman pakollista 

rakenteellisen rahoitusaseman parantamista. Samaan aikaan komissio on monen 
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jäsenvaltion kohdalla suositellut toistuvia monivuotisia jatkoaikoja liiallisia alijäämiä 

koskevasta menettelystä poistumiseen. Kyseiset määräajat ovat paljon pitempiä kuin 

perussopimuksissa tarkoitetut. Seurauksena on, että korjaavan osion piiriin kuuluvien 

jäsenvaltioiden ei tarvitse täyttää vaatimuksia, jotka koskisivat niitä ennalta ehkäisevän osion 

yhteydessä. Komissio kysyi yhdessä vaiheessa jäsenvaltioiden suostumusta näiden 

epäjohdonmukaisuuksien korjaamiseksi, mutta ongelmaa ei ole ratkaistu. 

Tulokset olivat erityisen heikkoja eniten velkaantuneissa jäsenvaltioissa 

84. Budjettitasapainon ja velkasuhteen muutokset ovat rahaliiton yksittäisten 

jäsenvaltioiden tasolla paljon merkittävämpiä kuin yhteenkoottujen tai keskimääräisten 

indikaattorien osoittamat vaihtelut53. Tämä johtuu siitä, että kannustimet budjettikuriin ovat 

heikommat rahaliitossa, sillä maiden ei tarvitse tarkkailla omaa maksutasetilaansa; niiden 

finanssipolitiikan haitalliset vaikutukset ovat kuitenkin suuremmat omien rajojen 

ulkopuolella ja kohdistuvat rahaliiton muihin maihin.  

85. Tästä syystä merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet erittäin velkaantuneissa 

EU-maissa (tilintarkastustuomioistuimen mukaan näitä ovat maat, joiden velkasuhde on yli 

90 prosenttia). Lisäksi on tärkeää tarkastella jäsenvaltioita, jotka ovat vakaus- ja 

kasvusopimuksen korjaavan osion piirissä kyseessä olevalla kaudella (2014–2018). On 

loogista olettaa, että ennalta ehkäisevän osion yhteydessä sovellettavat kriteerit 

muodostaisivat vähimmäistason korjaavan osion yhteyteen kuuluville 

sopeuttamisvaatimuksille. Tässä mielessä ensin mainitut ovat relevantteja jäljempänä 

mainittujen kannalta. Esiin piirtyvä kuva on huolestuttava (ks. kaavio 8).  

                                                      

53 Tässä yhteydessä EU:n aggregaattien vertailu Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa on varsin 
hyödytöntä. EU:lla ei ole suurta julkista velkaa eikä verottamisoikeutta.  
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Kaavio 8 – Keskimääräinen sopeuttamisvaatimus (sopeutuskaavion mukaan54) ja 

tosiasiallinen sopeuttaminen keskimäärin (muutos rakenteellisessa rahoitusasemassa) 

2014–2017 

 
Lähde: Rakenteellinen rahoitusasema AMECO-tietokannasta, maaliskuu 2018; vaatimukset komission 
kevään 2015, 2016 ja 2017 arvioinneista.  

86. Menestystarinana voidaan pitää Irlantia, joka on parantanut rakenteellista 

rahoitusasemaansa huomattavasti enemmän kuin sopeutuskaaviossa vaaditaan. Se on myös 

saavuttamassa keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuonna 2018 ja sen julkistalouden 

velkasuhde pienenee nopeasti55. Kypros tavoittaa keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuonna 

                                                      

54 Liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn kuuluvia jäsenvaltioita koskeva keskimääräinen 
vaatimus, kun oletuksena on, että sovelletaan ennalta ehkäisevän osion sopeutuskaaviota. 

55 Havainto pitää paikkansa myös verrattaessa velkaa käytettävissä olevaan kansantuloon, mutta 
pieneneminen on hieman vähäisempää.  
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2018. Yhdessä talouden elpymisen kanssa tämä kääntää maan velkasuhteen laskusuuntaan, 

vaikkakin väheneminen on hidasta56 (ks. kaavio 9). 

Kaavio 9 – Julkinen velka suhteessa BKT:hen vuosina 2014 ja 2018 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

87. Belgia on jonkin verran edistynyt keskipitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamisessa, 

joskin paljon sopeutuskaavion vaatimuksia vähemmän. Sen ennustetaan olevan 

vuoden 2018 lopussa vielä noin 1,5 prosenttiyksikön päässä keskipitkän aikavälin 

tavoitteesta, jota on äskettäin tarkistettu alaspäin. Jos oletetaan, että Belgia tulevina vuosina 

jatkaa sopeuttamista vuosien 2014–2018 keskimääräistä vauhtia, se tarvitsee keskipitkän 

aikavälin tavoitteen saavuttamiseen viisi vuotta (ks. myös taulukko 3). 

88. Portugalin rakenteellinen rahoitusasema on parantunut tällä jaksolla keskimäärin vain 

vähän ja on yhä jäljessä keskipitkän aikavälin tavoitteesta suunnilleen 

                                                      

56 Kyproksen rakenteellinen rahoitusasema oli selkeästi positiivinen vuonna 2014, jolloin se oli 
paljon maan keskipitkän aikavälin tavoitetta parempi. Kypros on toisin sanoen lähentynyt 
vuoden 2017 keskipitkän aikavälin tavoitettaan ylhäältä alaspäin.  

Irlanti Belgia Ranska Portugali Italia Espanja Kypros
2014 105 % 107 % 95 % 131 % 132 % 100 % 107 %
2018 69 % 103 % 97 % 124 % 131 % 97 % 98 %
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kahden prosenttiyksikön verran suhteessa BKT:hen. Kevään 2018 ennusteen viimeisin 

päivitys kuitenkin osoittaa rakenteellisen rahoitusaseman parantuneen merkittävästi 

vuonna 2017. Jos vuosi 2017 oli poikkeuksellinen ja aiempien vuosien katsotaan antavan 

viitteitä keskimääräisestä sopeuttamisvauhdista, maa tarvitsisi lähes yhdeksän vuotta 

saavuttaakseen keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Jos taas kevään 2018 ennusteessa 

raportoituja rakenteellisen rahoitusaseman tuoreempia parannuksia voidaan pitää yllä ja 

jatkossakin ylittää sopeutuskaavion vaatimukset, Portugali voisi saavuttaa keskipitkän 

aikavälin tavoitteensa kohtuullisemmassa ajassa.  

89. Huolestuttavaa kehityskulku on kolmessa suuressa maassa eli Italiassa, Ranskassa ja 

Espanjassa. Näissä maissa sopeuttaminen on jäänyt huomattavasti alle sopeutuskaavion 

vaatimusten eikä tällainen sopeuttamisvauhti edistä lähentymistä keskipitkän aikavälin 

tavoitteisiin kohtuullisessa ajassa. Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan suuret 

poikkeamat, joita ilmenee julkisen talouden tasapainon sopeutuksessa korjaavan osion 

piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden kohdalla, ovat olennaisen merkityksellisiä koko vakaus- ja 

kasvusopimuksen vaatimuskehyksen uskottavuuden kannalta toisin kuin ennalta ehkäisevän 

osion piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden kohdalla. 

90. Ranska on korjaavan osion puitteissa parantanut rakenteellista rahoitusasemaansa 

tuskin yhtään vuosina 2014–2018 (taulukko 3). Kun otetaan huomioon Ranskan etäisyys 

keskipitkän aikavälin tavoitteesta (2,7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuoden 2018 

lopussa) ja sopeuttamisnopeuden oletetaan pysyvän vuosien 2014–2018 keskimääräisellä 

tasolla, maa tarvitsee 15 vuotta keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. Ranskan 

velka suhteessa BKT:hen jatkoi kasvuaan kyseisellä ajanjaksolla.  

91. Italiassa (ennalta ehkäisevän osion yhteydessä) ja Espanjassa (korjaavan osion 

yhteydessä) rakenteellinen rahoitusasema huononi suuressa määrin samalla jaksolla, ja maat 

ovat nyt kaukana keskipitkän aikavälin tavoitteesta: Italia kaksi prosenttiyksikköä ja Espanja 

yli kolme prosenttiyksikköä. Kumpikaan maa ei talouskasvusta huolimatta ole edistynyt velan 

vähentämisessä.  
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92. Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien Ranskan ja Espanjan tapauksessa 

komissio oli myöntänyt useita kertoja jatkoaikaa menettelystä poistumiseen57. Se omaksui 

kannan, jonka mukaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä ei voida nopeuttaa, jos 

jäsenvaltio saavuttaa julkistalouden alijäämää koskevat välitavoitteensa, vaikka 

toimintapoliittisia sitoumuksia ei olisi noudatettu58. Tämän seurauksena vuosien 2014–2017 

rakenteellinen rahoitusasema huononi Espanjassa 1,7 prosenttiyksiköllä suhteessa BKT:hen 

ja parantui Ranskassa hyvin vähän.  

93. Kyseisellä ajanjaksolla kasvu oli kaikissa kolmessa suuressa maassa potentiaalista kasvua 

suurempi ja tuotantokuilu oli sulkeutumassa. Jälkimmäisen ennustetaan olevan positiivinen 

Italiassa ja Espanjassa vuonna 2018 ja vain hieman negatiivinen Ranskassa (ks. kaavio 10, 11 

ja 12). Kyseisten kolmen maan osuus euroalueen julkisesta kokonaisvelasta on lisäksi yli 

puolet. 

                                                      

57 Ranskan liiallisia alijäämiä koskeva menettely käynnistettiin vuonna 2009 ja menettelystä 
poistumisen määräajaksi asetettiin alun perin vuosi 2012. Jo vuoden 2009 lopussa määräaikaa 
jatkettiin vuoteen 2013. Vuonna 2013 määräaikaa jatkettiin kahdella vuodelle vuoteen 2015. 
Vuonna 2015 määräaikaa jatkettiin vielä kahdella vuodella vuoteen 2017. Kasvuvauhti oli 
Ranskassa negatiivinen ainoastaan vuonna 2009. 

Espanjan tapauksessa määräaikaa jatkettiin neljä kertaa, kahdesti vuodella ja kahdesti kahdella 
vuodella. Viimeisin määräaika on asetettu vuodelle 2018.  

58 Ks. Vakaus- ja lähentymisohjelmia koskeva komission käsikirja (SPG Vade Mecum) 2017, 
osa 2.3.2.1.  
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Kaavio 10 – BKT:n, potentiaalisen BKT:n ja tuotantokuilun kehitys Ranskassa (2014–2018) 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

Kaavio 11 – BKT:n, potentiaalisen BKT:n ja tuotantokuilun kehitys Italiassa (2014–2018) 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 
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Kaavio 12 – BKT:n, potentiaalisen BKT:n ja tuotantokuilun kehitys Espanjassa (2014–2018) 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

94. EKP on viime aikoina tuonut esiin, että julkisen talouden vakauttaminen ei ole edistynyt 

velkaantuneissa euroalueen maissa. Rahoitusjärjestelmän vakautta koskevassa vuoden 2017 

selonteossaan EKP huomautti, että rahoitusasemien parantuminen peittää julkisen talouden 

heikkoja kohtia ja sen, että finanssipoliittiset viritykset ovat yleisesti ottaen hieman 

löystyneet euroalueella aikajaksolla 2017–2019. Selonteon mukaan julkisen talouden 

sopeutustoimet eivät jatkossakaan riitä täyttämään vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia 

sitoumuksia useassa euroalueen maassa (ks. kaavio 8). Lisäksi rakenteellisten 

rahoitusasemien ennustettu huononeminen monessa maassa vuosina 2017–2019 saattaa 

entisestään hankaloittaa keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista59. 

Edistyminen on ollut vaihtelevaa jäsenvaltioissa, joiden velkataso oli 70–90 prosenttia 

vuosina 2014–2018 

95. Tässä ryhmässä kaksi maata ylitti sopeutuskaavion mukaiset vaatimukset: Saksa ja 

Kroatia. Itävalta ja vähäisemmässä määrin Yhdistynyt kuningaskunta ovat lähes täyttäneet 

                                                      

59 EKP, Financial Stability Review, marraskuu 2017, s. 29. 
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vaatimukset. Slovenia ei keskimäärin ole toteuttanut sopeutustoimia, kun taas Unkari on 

toteuttanut hyvin elvyttävää finanssipolitiikkaa (ks. kaavio 13). 

Kaavio 13 – Keskimääräiset vaatimukset (sopeutuskaavion mukaan) ja keskimääräinen 

sopeuttaminen (muutos rakenteellisessa rahoitusasemassa) vuosina 2014–2017 maissa, 

joiden julkinen velka on suurehko 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. Huom. Kroatian kohdalla keskimääräiset vaatimukset perustuvat kolmeen vuoteen (2015–
2017). 

96. Rakenteellista rahoitusasemaansa sopeuttaneissa jäsenvaltioissa myös velkasuhde on 

huomattavasti alentunut: Saksassa velka väheni 14 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen, 

Itävallassa kahdeksan prosenttiyksikköä ja Kroatiassa yhdeksän prosenttiyksikköä. Velka 

pieneni vähän Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa rakenteellinen alijäämä oli lähtötasolla 

suuri; kyseessä olevalla jaksolla tapahtui kuitenkin huomattavaa parannusta. Keskimäärin 

velka väheni tässä ryhmässä huomattavasti enemmän kuin erittäin velkaantuneiden 

jäsenvaltioiden ryhmässä (jälkimmäiseen ryhmään kuuluvaa Irlantia lukuun ottamatta) (ks. 

kaavio 14). 
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Kaavio 14 – Julkinen velka suhteessa BKT:hen maissa, joissa julkinen velka on ollut 

suurehko vuosina 2014–2018 

 
Lähde: Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuinen makrotaloustietokanta (AMECO), maaliskuu 
2018. 

Tilanteen jyrkkä huonontuminen kahdessa jäsenvaltioissa, joiden velka on pieni  

97. Romania oli alhaisella velkatasollaan (39,4 prosenttia BKT:stä) ylittänyt keskipitkän 

aikavälin tavoitteensa vuonna 2014. Nyt maan rakenteellinen rahoitusasema on kuitenkin 

poikkeuksellisella tavalla huonontunut: asema on kaudella 2014–2018 huonontunut noin 

neljä prosenttiyksikköä BKT:stä. Komissio käynnisti merkittävän poikkeaman menettelyn 

ensimmäistä kertaa toukokuussa 2017 ja tehosti sitä marraskuussa 2017.  

98. Viro, jonka velkataso oli vain 10,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2014, ylitti 

keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuonna 2014. Maan rakenteellinen rahoitusasema 

heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuosina 2014–2018 ja etenkin 

vuonna 2017. Komissio katsoo, että heikkenemisen aiheuttaneet osatekijät ovat 

luonteeltaan kovin erilaiset kuin Romanian tapauksessa, kun otetaan huomioon kummankin 

Saksa Unkari Slovenia Itävalta Kroatia
Yhdistynyt

kuningaskun
ta

2014 75 % 75 % 80 % 84 % 86 % 87 %
2018 61 % 72 % 74 % 76 % 77 % 85 %
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maan julkisen talouden kokonaistilanne ja se, että Virolla on poikkeuksellisen pieni julkinen 

velka (9,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2018). 

Kestävyyden ja suhdannenäkökohtien välinen epätasapaino 

99. Hiljattain käyttöönotettua harkintavaltaa koskevissa viime aikaisissa tiedonannoissaan 

komissio on painottanut, kuinka tärkeää on julkisen talouden kestävyyden ja suhdanteita 

tasaavien tekijöiden tasapainottaminen julkisen talouden tavoitteita asetettaessa60. 

Komission äskettäin suorittamassa analyysissä kuitenkin ilmeni, että tällaista 

tasapainottamista ei tehdä erittäin velkaantuneissa jäsenvaltioissa (kaaviossa 15 oikealla 

olevat kestävyysriskeille alttiit jäsenvaltiot). Näissä maissa tuotantokuilu on tosiasiassa 

sulkeutunut tai jopa positiivinen, mutta julkisen talouden sopeutustoimet julkisen talouden 

kestävyyden parantamiseksi puuttuvat61.  

                                                      

60 Vuonna 2016 komissio toi esiin kyseisen tasapainon tarpeen seuraavasti: ”Asianmukaisen 
finanssipolitiikan virityksen yleisessä määritelmässä on otettava huomioon vakautus- ja 
kestävyystarpeet. Kuten jäljempänä esitetään, joskus näiden kahden näkökohdan 
yhteensovittaminen voi vaatia tasapainottamista, jossa otetaan huomioon tarve antaa suoraa 
tukea taloudelle unohtamatta kuitenkaan julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.” 
(Euroopan komission raportti ”Report on Public Finance in the EMU 2016”, s. 116). 

61 COM(2017) 800 final “Vuoden 2018 alustavien talousarviosuunnitelmien kokonaisarviointi”. 



 66 

 

Kaavio 15 – Ennustettu rakenteellisen perusjäämän muutos vuosina 2017–2018 

euroalueen jäsenvaltioissa suhteessa julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvaan riskiin 

(S1-indikaattori) ja tuotantokuiluun  

 
Huom. S1 on keskipitkän aikavälin kestävyysvajeindikaattori; se mittaa julkisen talouden 
sopeutustoimia, joita BKT:hen suhteutetun velan saaminen 60 prosenttiin tavoiteajankohtaan 
mennessä viipymättä edellyttää. S1:n kriittiset kynnykset ovat 0 ja 2,5, joiden välillä S1 osoittaa 
keskisuurta riskiä. Riski on pieni, jos S1 on alle 0, ja riski on suuri, jos S1 on yli 2,5. Lisätietoja on 
saatavissa komission asiakirjoissa ”Fiscal Sustainability Report 2015” ja ”Debt Sustainability Monitor 
2016”. 

Lähde: Yksinkertaistettu kaavio komission tiedonannosta "2018 DBPs: Overall assessment”, Euroopan 
komissio, 2017. Tuotantokuilu – AMECO, maaliskuu 2018;  

rakenteellisen perusjäämän muutos – komission syksyn 2017 talousennuste; S1-indikaattori 
asiakirjasta "2018 DBPs: Overall assessment”, Euroopan komissio, 2017. 

Osa IV – Komissio voisi parantaa arviointien tiettyjä teknisiä näkökohtia 

Komission ennusteet ovat liian optimistisia reaalisen BKT:n kasvun suhteen ja vuoden t ja 

t+1 investointien suhteen 

100. Komissio suorittaa säännöllisesti tilastollisia tarkastuksia omien ennusteidensa 

paikkansapitävyydestä. Se on tehnyt näitä tarkastuksia vuosina 2007, 2012 ja 2016. 
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Komission analyyseistä selviää, että sen ennusteet pitävät yleensä paikkansa ja ovat 

verrattavissa muiden kansainvälisten elinten, kuten IMF:n ja OECD:n, ennusteisiin. 

101. Vuoden 2016 analyysissä62 kuitenkin havaittiin, että komissio oli yliarvioinut 

keskimäärin +0,54 prosenttiyksiköllä seuraavan vuoden reaalisen BKT:n ennusteet 

ajanjaksolla 2000–2014. Tällaisen liiallisen optimistisuuden vahvistaa myös vuosien 1969–

2014 laajennettu otos (+0,33 prosenttiyksikköä).  

102. Jäsenvaltiotasolla optimistinen vinouma on Italian kohdalla tilastollisesti merkittävä 

(yksi prosentti sekä kuluvan vuoden että seuraavan vuoden BKT:tä koskevissa ennusteissa), 

kun taas Tanskan, Ranskan ja Portugalin kohdalla vinoumat ovat merkittäviä (viisi prosenttia) 

seuraavaa vuotta koskevissa ennusteissa. Tällainen suhteellisen suuri optimistinen vinouma 

ilmenee kuluvan vuoden kevätennusteissa ja seuraavan vuoden syysennusteissa. Se 

vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi velkakehitystä koskeviin ennusteisiin; yhden maan 

kohdalla 1,1 prosentin keskimääräinen yliarvointi aiheutti sen, että julkistalouden 

velkasuhde aliarvioitiin seuraavan vuoden ennusteissa 1,4 prosenttiyksiköllä suhteessa 

BKT:hen. 

103. Vaikka vinoumia on havaittu, tilintarkastustuomioistuin ei ole pystynyt määrittämään, 

mitä korjaavia toimia komissio on toteuttanut estääkseen vääristyneiden painotusten 

toistumisen tulevaisuudessa.  

Vakaus- ja lähentymisohjelmiin sisältyvien tietojen arviointi 

104. Otokseen poimittujen jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmiin sisältyvät tiedot 

vastasivat yleensä käytännesääntöjen ja asetuksen vaatimuksia. Ohjelmat sisälsivät muun 

muassa tietoja julkisen talouden tavoitteista ohjelman kattamalta kaudelta sekä julkisen 

talouden toimenpiteistä, joilla tavoitteet on määrä saavuttaa. Joissakin tapauksissa 

vaatimukset eivät kuitenkaan täyttyneet. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että näitä 

                                                      

62 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-
accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
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tietopuutteita ei tuotu järjestelmällisesti esiin arvioinneissa, joita komissio oli suorittanut 

otokseen poimituista vakaus- ja lähentymisohjelmista (ks. laatikko 2). 

Laatikko 2 – Puuttuvat tiedot  

Kahdessa vakaus- ja lähentymisohjelmassa ei esitetä kokonaisuudessaan julkisen talouden 

sopeutusuraa keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, ja kolmessa vakaus- ja 

lähentymisohjelmassa ei anneta tietoja tulo- ja menotavoitteista vuoden t+1 osalta.  

Viidessä vakaus- ja lähentymisohjelmassa ei esitetä julkisia menoja toimintokohtaisesti, ja kolmessa 

ohjelmassa ei mainita julkiseen velkaan kohdistuvia rahoitusalan riskejä.  

Viidessä vakaus- ja lähentymisohjelmassa ei ole uudistuksia koskevia kustannus-hyötyanalyysejä ja 

kolmesta puuttuvat BKT-ennusteiden riskinarvioinnit.  

Kahdessa vakaus- ja lähentymisohjelmassa ei esitetty, mitä julkisen talouden toimenpiteitä oli 

suunnitteilla tai toteutettu. 

105. Komission arvioinneissa tuodaan esiin puutteita, joita esiintyy julkisen talouden 

toimenpiteiden erittelyssä vakaus- ja lähentymisohjelmissa (ks. otoksessa saadut tulokset 

liitteessä I). Ennen vuotta 2011 komissio laati vakaus- ja lähentymisohjelmien laatua 

koskevan erityisarvioinnin käytännesääntöjen vaatimusten pohjalta (ks. esimerkiksi 

komission yksiköiden vuosien 2009 ja 2010 valmisteluasiakirjojen liite). Vuodesta 2011 

eteenpäin samanlaista liitettä ei kuitenkaan enää ole ollut. 

Komissio raportoi poikkeamatasoista oikein mutta epäselvästi  

106. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että poikkeamia koskevat laskelmat oli arvioitu 

oikein. Myös merkittäviä poikkeamia koskevat arviot ovat paikkansapitäviä ja yleensä 

dokumentoituna komission yksiköiden valmisteluasiakirjoihin. Komission 

valmisteluasiakirjoissa on kuitenkin taulukko, jossa esitetään poikkeamatasoa koskevat 

johtopäätökset, jotka on saatu kahta pilaria vertailemalla (yhden vuoden ja kahden vuoden 

keskimääräiset arviot). Taulukossa vertaillaan kahteen pilariin perustuvia johtopäätöksiä, 

mutta kunkin pilarin osalta saadut säännönmukaisuutta koskevat tulokset esitetään 

epäselvästi. 
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Tilintarkastustuomioistuimen suorittamassa teknisessä testauksessa ei tullut esiin suuria 

ongelmia 

107. Tilintarkastustuomioistuin testasi ennalta ehkäisevään osioon sisältyvien menettelyjen 

teknisiä näkökohtia. Useimpien teknisten näkökohtien kohdalla ei ilmennyt suuria ongelmia. 

Komissio antoi yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa vuosina 2012 ja 2016 

käytännesäännöt täsmentääkseen tarkkaan asetuksessa (ja erityisesti sen 3 artiklan 

2 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa) vaadittujen, vakaus- ja lähentymisohjelmissa 

annettavien tietojen luonteen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi käytännesääntöjen olevan 

yhdenmukaiset asetuksen vaatimusten kanssa. 

108. Komissio julkaisi vakaus- ja kasvusopimusta koskevan Vade Mecum -käsikirjan vuosina 

2012, 2016 ja 2017. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, näkyivätkö asetuksen vaatimukset 

vuosien 2016 ja 2017 laitoksissa kuvailluissa toimintatavoissa. Tarkastajat yksilöivät joukon 

poikkeuksia, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa alakohdissa. 

• Asetuksessa vaaditaan kaikkein ajantasaisimpien taloudellisten tietojen käyttämistä, 

kun määritetään etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta. Komissio käyttää tähän 

tarkoitukseen kaikkein myönteisimpiä tietoja, jotka se poimii eri vuosien tietosarjoista. 

Tämän perusteella puolestaan määritetään, onko sopeuttaminen tarpeen tiettynä 

vuonna. Määritettäessä sopeutuskaavioon perustuvia sopeutusvaatimuksia sovelletaan 

lisäksi epäsymmetristä jäädyttämistä, kun rakenteellisen rahoitusaseman etäisyys 

keskipitkän aikavälin tavoitteesta on pidempi kuin sopeutuskaaviosta johdettu 

vaatimus. Vastaavasti menojen kasvun vertailuarvoon sisältyvä viitearvo vuonna t 

pohjautuu kevään ennusteessa tehtyihin projisointeihin vuodelta t-1, eikä sitä päivitetä 

myöhempiä ennusteita varten. Tällaisten toimintatapojen seurauksena varoituksen 

antaminen viivästyy aikoina, jolloin rakenteellinen rahoitusasema huonontuu (ks. 

kohta 59) tai vertailuarvon muodostavien tekijöiden taustatekijöissä tapahtuu 

muutoksia. Lisäksi komissio mittaa etäisyyttä keskipitkän aikavälin tavoitteesta tiettynä 

vuonna vertaamalla sitä edellisen – eikä kuluvan – vuoden rakenteelliseen 

rahoitusasemaan (ks. kohta 60). 
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• Kun komissio tekee laskelmia menojen kasvun vertailuarvoon otettavista julkisista 

menoista, se vähentää investointien tasoitukset, jotka on vähennetty investointeihin 

tarkoitetuista EU:n varoista. Tämän seurauksena tietyn yksittäisen vuoden menoarvio ei 

kuvasta oikein julkisen sektorin pääomainvestointeja kyseisenä vuonna. Asetuksessa ei 

säädetä tällaisesta tasoituksesta. 

109. Tilintarkastustuomioistuin testasi, olivatko maakohtaisille yhteystoimistoille toimitetut 

sisäiset ohjeet ja arviointiin käytetyt taulukot Vade Mecum -käsikirjassa kuvattujen 

toimintatapojen mukaisia. Tarkastajat havaitsivat, että komission arviointityö oli käsikirjan 

mukaista yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: komissio käytti aikaisempien tietosarjojen 

myönteisintä rakenteellista rahoitusasemaa testatessaan etäisyyttä keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen nähden. 

110. Tilintarkastustuomioistuin testasi, oliko tarkastusotokseen poimituissa vakaus- ja 

lähentymisohjelmissa tietopuutteita käytännesääntöjen vaatimuksiin nähden. Ilmeni, että 

näitä tietopuutteita ei tuotu järjestelmällisesti esiin vakaus- ja lähentymisohjelmia koskevissa 

komission arvioinneissa. 

111. Komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa annetaan relevanttia tietoa jäsenvaltioiden 

finanssipoliittisista sitoumuksista ja jäsenvaltioiden toimenpiteistä sekä ennalta ehkäisevän 

osion sääntöjen noudattamisesta. Parantamisen varaa havaittiin toteutettujen 

toimenpiteiden ja komission ennusteissa kaavaillun vaikutuksen kuvaamisessa 

(jäsenvaltioiden omissa vakaus- ja lähentymisohjelmissaan ennakoiman vaikutuksen lisäksi). 

Olisi hyödyllistä sisällyttää valmisteluasiakirjoihin taulukko, jossa erot selitettäisiin 

selkeämmin. 

112. Jäsenvaltiot sopivat yhteisestä EU:n menetelmästä potentiaalisen tuotoksen arviointiin. 

Jotkin jäsenvaltiot kuitenkin laativat myös omat arvionsa käyttäen menetelmiä, jotka 

poikkeavat ennalta ehkäisevään osioon liittyvien arviointien perustana käytetystä yhteisestä 

EU:n menetelmästä. Toisistaan poikkeavat menetelmät johtavat toisinaan erilaisiin arvioihin, 

joiden seurauksena rakenteellista rahoitusasemaa koskevat arviot voivat puolestaan olla 

erilaisia. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi useita tutkimuksia, joissa verrattiin 

potentiaalista tuotosta koskevia komission arvioita muiden laatimiin arvioihin, ja totesi, että 
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EU:n menettelytapa pärjää hyvin verrattuna samankaltaisiin arvioihin (esim. OECD:n tai 

IMF:n).  

113. Komissio otti lisäksi vuonna 2016 käyttöön uskottavuutta testaavan välineen 

analysoidakseen tilanteita, joissa tiettyjen vuosien tuotantokuiluja koskevat arviot ovat hyvin 

epävarmoja. Kyseessä on seuraavien kahden vuoden aikana toteutettava pilottihanke, jonka 

avulla on tarkoitus ottaa huomioon tekijät, joita jäsenvaltiot pitävät hyödyllisinä 

potentiaalista tuotosta koskevien arvioidensa kannalta. Tällainen toimintatapa, jossa 

pidetään yllä avointa vuoropuhelua uskottavuustekijöiden käsittelemiseksi yhteisen 

toimintatavan puitteissa, on tarkoituksenmukainen.  

114. Tilintarkastustuomioistuin testasi käytetyt taulukot ja kaavat ja suoritti uudelleen useita 

arviointeja testatakseen, oliko työ suoritettu oikein. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti 

otoksen komission arvioinneissaan käyttämistä tiedoista ja havaitsi, että tiedot olivat 

vastaavien lähteiden, kuten AMECOn, EU:n tilastotoimiston Eurostatin tai vakaus- ja 

lähentymisohjelmien tietojen mukaisia. Ongelmia ei ilmennyt, lukuun ottamatta tapaa, jolla 

siirtymistä EKT 95:stä EKT 2010:een oli käsitelty ja jolla eri vuosien tietosarjoja oli käytetty 

arvioinnissa (ks. kohta 62). 

115. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että keskipitkän aikavälin vähimmäistavoitteet oli 

laskettu Vade Mecum -käsikirjassa kuvatun lähestymistavan mukaisesti. Lisäksi 

tilintarkastustuomioistuin tarkasti, olivatko kaikkien jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin 

tavoitteet keskipitkän aikavälin tavoitteen vähimmäistasolla tai sen yläpuolella. Se havaitsi, 

että vähimmäistasoa koskeva vaatimus täyttyi kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla lukuun 

ottamatta Sloveniaa vuosina 2016–2017 (vuosien 2017–2019 osalta). Tällä ei ollut vaikutusta 

komission arvioinnin tulokseen.  

116. Tilintarkastustuomioistuin testasi keskipitkän aikavälin vähimmäistavoitteiden 

herkkyyden yksittäisten muuttujien suhteen ja havaitsi, että pääasiassa tavoitteet olivat 

herkkiä puolijouston suurille muutoksille, suurille velkahäiriöille ja väestön ikääntymisestä 

aiheutuville kustannuksille. Ilmeni kuitenkin, että keskipitkän aikavälin vähimmäistavoitteissa 

ei otettu huomioon muita velkaan vaikuttavia tekijöitä kuten virta-varanto-korjauseriä.  
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117. Tilintarkastustuomioistuin testasi myös arviointityön tarkistaakseen, että 

sopeutuskaavion muuttujia oli sovellettu oikein. Uuteen sopeutuskaavioon siirryttäessä 

pidettiin vanhan kaavion muuttujat käytössä kevään 2015 arvioinnin osalta. Niitä sovellettiin 

tällöin ainoastaan sellaisiin jäsenvaltioihin, joiden rakenteellinen rahoitusasema oli 

huonontunut, eikä sopeutuksia siten tehty kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Komissio ei 

hallinnoinut säännösten välistä siirtymävaihetta johdonmukaisella tavalla. 

Osa V – Tausta-arvioiden johtopäätökset näkyvät maakohtaisissa suosituksissa, mutta 

niitä on selvennettävä 

Maakohtaiset suositukset ilmentävät arviointien tuloksia, mutta olosuhteiden muutokset 

voivat vaikuttaa niiden relevanssiin 

118. Neuvoston hyväksymät lopulliset finanssipoliittiset maakohtaiset suositukset perustuvat 

komission suosituksiin. Ne on kirjoitettu oikeudellisen asiakirjan muotoon ja niissä 

kehotetaan jäsenvaltioita puuttumaan havaittuihin merkittävän poikkeamisen riskeihin ja 

määrittelemään tarvittavat sopeutustoimet rakenteellisen rahoitusaseman ja menojen 

kasvun osalta. 

119. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ennalta ehkäisevään osioon liittyvät 

finanssipoliittiset maakohtaiset suositukset olivat komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjoihin sisältyvien arviointipäätelmien mukaisia. 

120. Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan suositukset julkaistaan tarpeeksi 

aikaisessa vaiheessa vuotta (heinäkuussa), jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus reagoida 

niihin vuotuisessa talousarvioprosessissaan. Useimmat jäsenvaltiot keskustelevat seuraavan 

vuoden talousarviosta sekä tarkentavat sitä ja hyväksyvät sen syksyllä. Tällä välin 

makrotaloudelliset ja finanssipoliittiset olosuhteet saattavat muuttua, kun taas aiemmin 

samana vuonna annetut maakohtaiset suositukset pysyvät voimassa. Merkittävät tilanteen 

muutokset saattavat vaikuttaa maakohtaisten suositusten relevanssiin.  
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Vuonna 2017 julkaistut maakohtaiset suositukset on ilmaistu vähemmän selvästi ja ne on 

vaikeampi panna täytäntöön 

121. Maakohtaisten suositusten relevanssi riippuu myös niiden selkeydestä ja 

uskottavuudesta eli siitä, voidaanko niihin kohdistaa seurantaa ja voidaanko 

täytäntöönpanoa valvoa myöhemmin. Tarkastuksen aikaan komissio ehdotti maakohtaisia 

suosituksia vuodelle 2018. Suositukset sisälsivät määrällisesti ilmaistuja vaatimuksia, jotka 

esitettiin normatiivisen osan sijaan johdanto-osan kappaleissa. Komission näkemyksen 

mukaan johdanto-osa ja normatiivinen osa ovat yhtä velvoittavia ja 

täytäntöönpanokelpoisia, mutta suuri yleisö ei yleensä ymmärrä tätä.  

122. EKP totesi hiljattain asian tiimoilta, että komission finanssipoliittiset suositukset 

poikkeavat aiemmista kahdessa suhteessa: ensinnäkin vain suositusten johdanto-osassa – 

eikä normatiivisessa osassa – täsmennetään rakenteellisen sopeutuksen määrä, jota 

neuvosto suosittaa hallituksille vakaus- ja kasvusopimuksen täysimääräisen noudattamisen 

varmistamiseksi. Yleensä kuitenkin normatiivisessa osassa pitäisi antaa hallituksille selvät 

ennakko-ohjeet julkisten varojen hoitamiseen seuraavien 12–18 kuukauden aikana. Se myös 

toimii ohjeistona parlamenteille ja suurelle yleisölle sekä muodostaa viitekehyksen vakaus- ja 

kasvusopimuksen noudattamisen läpinäkyvää jälkiarviointia varten. EKP:n mukaan on siksi 

tärkeää, että siihen sisällytetään kokonaisuudessaan julkista taloutta koskeva ohjaus, 

hallitusten vuoden 2018 alustavat talousarviosuunnitelmat mukaan lukien. Näin voidaan 

varmistaa riittävä edistyminen kohti vakaata julkisen talouden tilaa63. 

123. Lisäksi EKP toi esiin, että kaikkien niiden maiden, joiden vaadittu rakenteellisen 

sopeutuksen taso on 0,5 prosenttia BKT:stä ja sen yli vuonna 2018 maiden julkisen velan 

suuruudesta riippumatta, osalta todetaan johdanto-osassa seuraavaa: ”vuoden 2018 

alustavan talousarviosuunnitelman arvioinnissa ja sen jälkeen julkisen talouden vuoden 2018 

toteutuman arvioinnissa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon, että tavoitteena on 

saavuttaa sellainen finanssipolitiikan viritys, joka osaltaan auttaa vahvistamaan 

[asianomaisen jäsenvaltion] meneillään olevaa talouden elpymistä että varmistamaan 

                                                      

63 EKP:n talouskatsaus (Economic Bulletin) 4/2017. 
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julkisen talouden kestävyyden”. EKP:n mukaan tämä saattaa johtaa rakennesopeutusta 

koskevien vaatimusten lievennyksiin, jotka menevät pidemmälle kuin vakaus- ja 

kasvusopimukseen liittyvien (komission tammikuussa 2015 ilmoittamien) nykyisten 

joustosäännösten mukaiset lievennykset. Jatkossa onkin EKP:n mukaan tärkeää varmistaa 

sääntöihin perustuvan vakaus- ja kasvusopimuksen johdonmukainen täytäntöönpano64. 

124. Tällainen komission antama ohjeistus saattaa synnyttää tilanteen, jossa kaksi 

tavoitetta – eli meneillään olevan talouden elpymisen vahvistaminen ja julkisen talouden 

kestävyyden varmistaminen – johtavat hyvin epäsymmetrisiin johtopäätöksiin: toinen 

kannustaa jäsenvaltiota käyttämään enemmän varoja kasvua edistäviin toimenpiteisiin ja 

toinen rajoittaa tällaista menojen kasvua. Se voi myös johtaa lievempiin vaatimuksiin kuin 

vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukaiset vaatimukset (sopeutuskaavio ja lausekkeet 

yhdessä). 

125. Komission olisi ehdottamiensa suositusten logiikkaa selventääkseen laadittava 

yhteenveto tausta-arviosta ja selitettävä, miten tärkeää on suositusten täytäntöönpano. 

Lisäksi komission olisi tuotava esille täytäntöönpanematta jättämisestä aiheutuvat riskit. 

Aikaisemmin kunkin maakohtaisen suosituksen taustalla vaikuttava perusajatus esitettiin 

omassa johdanto-osan kappaleessaan. Tuoreimpien muutosten jälkeen tästä käytännöstä on 

luovuttu.  

Komissio kohdistaa riittävästi seurantaa finanssipoliittisten maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanoon 

126. Komissio seuraa maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa erilaisten panosten 

pohjalta, keskittäen seurannan erityisesti vuoden viimeiseen neljännekseen. Laajan 

analyysin, käytettävissä olevien tietojen, jäsenvaltioihin tehtyjen käyntien sekä jäsenvaltion 

ja komission välisen tietojenvaihdon perusteella tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 

jäsenvaltioiden tilannekehityksen seuranta on riittävää.  

                                                      

64 Ks. edellinen alaviite. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Ennalta ehkäisevän osion päätavoitetta ei ole saavutettu 

127. Ennalta ehkäisevän osion tarkoituksena on varmistaa, että EU:n jäsenvaltiot ylläpitävät 

julkisen talouden rahoitusasemansa keskipitkän aikavälin tavoitteidensa tasolla 

varmistaakseen julkisen talouden rahoitusaseman kestävyyden ja finanssipoliittisen 

liikkumavaran talouden taantuessa. Lisäksi huomattavan velkaantuneet jäsenvaltiot 

varmistaisivat keskipitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamisella, että niiden velkasuhde 

kääntyy laskuun vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän velkaperusteisen korjaavan osion 

vaatimusten mukaisesti. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jos halutaan välttää haitallisen 

julkisen talouden kriisin syntyminen EU:ssa ja ennen kaikkea rahaliitossa (kohdat 4 ja 5).  

128. Asetuksessa on määritetty kohtuullinen vertailuarvo, jonka mukaan lähentymistä 

keskipitkän aikavälin tavoitteisiin on vuosittain tapahduttava 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa 

BKT:hen. Lisäksi asetuksessa on otettu käyttöön merkittävän poikkeaman käsite, joka 

tulkitaan sallituksi poikkeamamarginaaliksi. Asetuksessa myös annettiin komissiolle 

huomattava harkintavalta vaatimusten mukauttamisen osalta (kohdat 16 ja 17 sekä 32–37). 

129. Komissio on käyttänyt harkintavaltaansa hyvin laajasti sopeutusvaatimusten 

lieventämiseksi sekä laatiessaan soveltamissäännöt että tehdessään yksittäisiä päätöksiä. 

Tämän seurauksena komissio ei kuitenkaan ole varmistanut, että asetuksen päätavoite – 

lähentyminen keskipitkän aikavälin tavoitteisiin kohtuullisessa ajassa – saavutetaan 

(kohdat 63–71). 

130. Niin sanotussa sopeutuskaaviossa määritetyt sopeutusvaatimukset ja -muuttujat sekä 

lukuisat joustolausekkeet laadittiin ajankohtana, jolloin pääasiallisena huolenaiheena oli 

EU:n toinen taantuma vuonna 2012. Silloisessa tilanteessa joustavuus oli periaatteessa 

tarkoituksenmukaista, mutta käytännössä se on mennyt liian pitkälle (kohdat 26–71). 

Velkaongelmaisten ja muiden jäsenvaltioiden välille ei esimerkiksi tehty riittävästi eroa 

(kohdat 85–97 ja 100). Hyväksyttyjä sopeutuskaavion muuttujia ja erilaisia joustolausekkeita 

ei myöskään rajattu ajallisesti koskemaan silloisia erityisolosuhteita (kohdat 77–82). 
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131. Sen sijaan, että komissio olisi tiukentanut vaatimuksia, se on viime aikoina höllentänyt 

niitä entisestään esimerkiksi ottamalla vuonna 2017 käyttöön uuden harkintavallan 

(kohdat 32–37, 69 ja 79). 

132. Tämän seurauksena nykyinen vaatimuskehys ei varmista lähentymistä keskipitkän 

aikavälin tavoitteisiin kohtuullisella vauhdilla normaaleina aikoina. Vaatimuskehys ei ole 

keskimäärin edistänyt keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista viimeisimmällä 

elpymiskaudella huolimatta siitä, että kasvu on ylittänyt potentiaalisen kasvuvauhdin ja 

tuotantokuilu on ollut sulkeutumassa (kohdat 79–82).  

133. Erityisen huolestuttavaa on, että heikentyneellä, komission soveltamissäännöissä 

määritetyllä vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuskehyksellä ei kyetä varmistamaan, että 

useat erittäin velkaantuneet jäsenvaltiot edistyisivät keskipitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamisessa. Vuosina 2014–2018 näiden jäsenvaltioiden rakenteellinen rahoitusasema 

on joko erkaantunut niiden keskipitkän aikavälin tavoitteista tai lähentynyt tavoitteita niin 

hitaasti, että huomattavaa paranemista ennen seuraavaa taantumaa ei ole likimainkaan 

varmistettu (kohdat 85–97 ja 100).  

134. Vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuutta heikentävät ennalta ehkäisevän osion ja 

korjaavan osion väliset epäjohdonmukaisuudet. Komissio ei sovella ennalta ehkäisevän osion 

vaatimuksia korjaavan osion piirissä oleviin jäsenvaltioihin, ja se on ehdottanut toistuvasti 

monivuotisia jatkoaikoja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä poistumiseen. Tämä 

tarkoittaa, että liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien jäsenvaltioiden ei tarvitse 

täyttää vaatimuksia, joita niiden olisi noudatettava ennalta ehkäisevän osion yhteydessä 

(kohta 84).  

135. Komissio on pyrkinyt ja onnistunut pääsemään jäsenvaltioiden kanssa 

yhteisymmärrykseen monista soveltamissäännöistä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 

(Ecofin) kautta, vaikka asetus ei sitä edellytä. Tällaiset ennakkotapaukset saattavat nyt 

vaikeuttaa vaatimuskehykseen tarvittavien muutosten tekemistä (kohdat 26, 38, 42 ja 51).  

136. Tästä huolimatta komission soveltamissäännöissä määritettyä nykyistä kehystä on 

muutettava. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa jäljempänä esitettyjä toimenpiteitä, kun 

ennalta ehkäisevän osion kehystä tarkistetaan vuonna 2018. 
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Komission olisi ratkaistava ongelma, joka johtuu vaadittujen sopeutusten kaavioon 

sisältyvistä muuttujista ja kumulatiivisista poikkeamista 

137. Tämänhetkinen yhdistelmä, joka käsittää talouden suhdannevaihteluihin perustuvat 

sopeutusvaatimukset sisältävän kaavion, joustolausekkeet ja sallitut poikkeamat, ei takaa 

keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista kohtuullisessa ajassa kohtuullisessa 

makrotaloudellisessa skenaariossa. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kumulatiivisten 

poikkeamien ongelma voidaan ratkaista nykyisen asetuksen puitteissa siten, että asetuksen 

päätavoite asetetaan etusijalle suhteessa myönnettyihin joustomahdollisuuksiin. Kun 

otetaan huomioon näiden ongelmien keskinäinen yhteys, sopeutuskaavioon tarvittavan 

tarkistuksen laajuus riippuu siitä, puututaanko kumulatiivisten poikkeamien ja 

joustolausekkeiden ongelmaan ja miten se mahdollisesti ratkaistaan. Tästä riippumatta on 

erittäin perusteltua tiukentaa niihin jäsenvaltioihin kohdistettavia vaatimuksia, joiden 

velkasuhde on yli 90 prosenttia BKT:stä. Tiukentaminen on vähäisemmässä määrin tarpeen 

myös niiden jäsenvaltioiden kohdalla, joiden velkasuhde on yli 60 prosenttia mutta alle 

90 prosenttia BKT:stä (kohdat 26–71, 85–97 ja 100). 

Suositus 1 

a) Sallittujen poikkeamien kumulatiivisiin vaikutuksiin puuttuminen edellyttää, että komissio 

sisällyttää tarkistettuun sopeutuskaavioon seuraavan vuoden sopeutusvaatimusta korottavan 

määräyksen, jolla kompensoidaan jäsenvaltion keskimääräinen poikkeama kahdelta edelliseltä 

vuodelta ja kuluvan vuoden odotettu poikkeama65. 

b) Komission olisi korotettava sopeutusvaatimuksia niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden velkasuhde 

on yli 60 prosenttia BKT:stä, jotta vaatimukset saataisiin yhdenmukaisiksi velkasäännön 

määräysten kanssa. Korotuksen suuruuden pitäisi riippua siitä, kuinka kaukana maa on 

60 prosentin kynnysarvosta, ja se olisi määritettävä joko porrastetusti (esimerkiksi korkeammat 

vaatimukset niille maille, joiden velkasuhde on yli 90 prosenttia) tai asteittain. 

c) Komission olisi tarkistettava muut vaadittujen sopeutusten kaaviossa olevat määräykset ja 

harkittava niiden mukauttamista siten, että lähentyminen keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 

                                                      

65 Ks. samanlainen suositus Euroopan finanssipoliittisen komitean vuoden 2017 kertomuksessa. 
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toteutuu kaikissa jäsenvaltioissa kohtuullisessa ajassa. Samalla olisi otettava huomioon kaikkien 

muiden – ja muun muassa sallittuja poikkeamia ja vaatimuksista poikkeamista koskevien – 

säännösten ja määräysten tarkistuksista aiheutuvat vaikutukset. 

Tämä suositus olisi pantava täytäntöön yhteisesti sovittua kantaa koskevassa asiakirjassa 

vuodelle 2018 suunnitellun, sopeutuskaaviota ja joustolausekkeita koskevan tarkistuksen yhteydessä 

tai siten, että soveltaminen alkaisi viimeistään keväällä 2019. 

Joustolausekkeet pitäisi uudistaa siten, että ne täyttäisivät asetuksessa alun perin annetun 

tarkoituksen  

138. Komissio käyttää rakenneuudistuslauseketta ylittäen huomattavasti asetuksen 

mukaisen tavoitteen, jonka mukaan lausekkeella varmistetaan, että budjettirajoitteet eivät 

estä tärkeiden uudistusten täytäntöönpanoa. Asetuksessa ei tuoda esiin, että 

joustolausekkeet toimisivat kannustimina uudistuksille. Vakaus- ja lähentymissopimuksen 

puitteissa sallittuja poikkeamia olisi käytettävä aiottuun tarkoitukseen, kun taas muita 

välineitä voidaan käyttää uudistusten edistämiseen (kohdat 50–52).  

139. Komissio sallii erilaisten lausekkeiden varjolla menojen kasvun jatkuvan myös niiden 

vuosien jälkeen, joita varten ne on hyväksytty. Kokonaismenot kasvavat pysyvästi siihen 

saakka, kunnes keskipitkän aikavälin tavoite lopulta saavutetaan. Tämä johtaa 

lähentymisajan pitkittymiseen, mikä puolestaan haittaa asetuksen perustavoitteen 

saavuttamista (kohdat 44–48 ja 54).  

140. Investointilauseke ei takaa julkisten investointien ja BKT:n välisen suhteen kasvua, 

mutta se sallii muuhun kuin investointeihin liittyvien menojen jatkuvan tulevina vuosina 

(kohta 43). 

141. Epätavallista tapahtumaa koskeva lauseke johtaa myös siihen liittymättömien menojen 

kasvuun lausekkeen myöntämistä seuraavina vuosina; lausekkeen tulkinta sallituista 

menoista on laaja (kohta 57).  
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Suositus 2 

a) Komission pitäisi muuttaa soveltamissääntöjä rakenneuudistuslausekkeen osalta ja rajoittaa 

lauseke koskemaan suoraan tunnistettuja budjettikuluja muutamana ensimmäisenä 

täytäntöönpanovuotena. Menojen kasvun hyväksymistä pitäisi käsitellä kertaluonteisena 

tapahtumana, eikä se saisi johtaa asiaankuulumattomien menojen kasvuun seuraavina vuosina. 

b) Komission pitäisi lopettaa investointilausekkeen käyttö nykymuodossaan. Sitä mahdollisesti 

seuraavalla lausekkeella pitäisi varmistaa julkisten investointien kasvu suhteessa BKT:hen. 

c) Komission pitäisi hyväksyä epätavallista tapahtumaa koskeva lauseke ainoastaan menoille, joilla 

on suora yhteys toteutuneisiin tapahtumiin. 

Suositus pitäisi panna täytäntöön ajoissa niin, että soveltaminen olisi mahdollista keväällä 2019. 

Korjaavaan osioon ja ennalta ehkäisevään osioon sisältyvät sopeutusvaatimukset olisi 

synkronoitava, ja tehostamismenettelyjä olisi käytettävä vaikuttavammin  

142. Alijäämään liittyvän korjaavan osion ja ennalta ehkäisevän osion välillä on 

epäjohdonmukaisuuksia. Merkittävä askel kohti johdonmukaisuutta olisi, jos lopetettaisiin 

liian pitkien monivuotisten jatkoaikojen myöntäminen alijäämiä koskevasta menettelystä 

poistumiseen. Lisäksi ennalta ehkäisevään osioon sisältyvien vaatimusten pitäisi vastata 

korjaavan osion minimivaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin ei näe oikeudellisia 

perusteluja sille, että korjaavan osion piiriin kuuluvat jäsenvaltiot vapautetaan ennalta 

ehkäisevän osion vaatimusten noudattamisesta ja niihin sovelletaan ennalta ehkäisevän 

osion nopeuttamismenettelyjä (kohdat 84–94). 

Suositus 3 

Komission olisi tutkittava, miten oikeudellisessa kehyksessä varmistettaisiin, että jäsenvaltiot 

saavuttavat korjaavan osion yhteydessä sen rakenteellisen sopeutuksen tason, jota niiltä ennalta 

ehkäisevän osion yhteydessä vaaditaan. Komission olisi tiedotettava talous- ja rahoituskomitealle, 

miten se aikoo päästä tähän. 

Suositus olisi pantava täytäntöön ajoissa niin, että soveltaminen olisi mahdollista keväällä 2019; 

komission olisi myös tiedotettava asiasta talous- ja rahoituskomitealle tuohon ajankohtaan 

mennessä.  
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Vakaus- ja lähentymisohjelmissa ja komission arviointikertomuksissa vaadittujen tietojen 

laadun parantaminen 

143. Vakaus- ja lähentymisohjelmissa esitettyjen tietojen laatua on tarpeen parantaa. Kun 

lisäksi otetaan huomioon, että komission arviointi perustuu sen omien ennusteiden ja 

jäsenvaltion ennusteiden vertailuun, komission ennusteisiin sisältyvien eri toimenpiteiden 

suhteen tarvitaan lisää avoimuutta, jotta suunnitelmien ja asianomaisen arvioinnin 

uskottavuus voidaan määrittää. Myös komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa olisi 

esitettävä selvemmin vaatimuksenmukaisuutta koskevat tulokset suosituksissa esitettyjen 

kriteereiden pohjalta; lisäksi niissä olisi selitettävä kokonaisarvioinnissa huomioon otetut 

tekijät (kohdat 104–106 sekä 111 ja 112). 

Suositus 4  

a) Komission olisi ehdotettava tarkistuksia käytännesääntöihin yhteisymmärryksessä 

jäsenvaltioiden kanssa, jotta varmistetaan, että jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmiin 

sisältyy yhteenvetotaulukko, josta ilmenevät muun muassa arvioidut tulot ja menot sekä 

pääasialliset tulo- ja menopuolen toimenpiteet ajoituksineen.  

b) Komission pitäisi valmisteluasiakirjoissaan selittää paremmin sen omien finanssipoliittisia 

toimenpiteitä koskevien arvioiden ja jäsenvaltioiden ennusteissa esitettyjen arvioiden väliset 

erot. Sen olisi myös kaikissa tapauksissa ilmaistava selkeämmin, missä määrin vakaus- ja 

lähentymisohjelma täyttää käytännesääntöjen vaatimukset. 

c) Komission olisi sisällytettävä valmisteluasiakirjoihinsa taulukko, jossa esitetään erikseen kunkin 

pilarin osalta poikkeamien suuruutta koskevat komission arviointipäätelmät. Sen olisi myös 

selitettävä yksityiskohtaisesti kokonaisarvioinnin johtopäätös ja tuotava esiin kaikki huomioon 

otetut tekijät, jos kokonaisarvioinnin johtopäätös ei ole yhdenmukainen asetuksessa säädettyjen 

kriteerien kanssa. 

d) Komission pitäisi myös esittää tiedot kumulatiivisista poikkeamista vähintään viideltä edeltävältä 

vuodelta. 

Suositus pitäisi panna täytäntöön ajoissa niin, että soveltaminen olisi mahdollista keväällä 2019. 
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Eri vuosien tietosarjojen ja jäädyttämisen käyttöä olisi tarkasteltava uudelleen 

144. Tietyt tekniset lähestymistavat, kuten jäädyttäminen tai suotuisimpien indikaattorien 

valitseminen käyttöön useasta tietosarjasta tai investointien tasoituskäytäntö menojen 

kasvulle asetetussa vertailuarvossa eivät perustu asetukseen. Ne saattavat johtaa 

viivästyksiin merkittävien poikkeamien havaitsemisessa (kohdat 59 ja 60 sekä 108 ja 109). 

145. Sopeutusvaatimuksiin liittyvä vapauttamiskäytäntö on epäsymmetrinen. Se estää 

suurempien sopeutusten hakemisen alustavia talousarviosuunnitelmia laadittaessa, vaikka 

ne kenties olisivat perusteltuja päivitettyjen tietojen valossa (kohta 61). 

Suositus 5  

a) Komission pitäisi käyttää vaatimustensa perustana kaikkein ajantasaisimpia tietoja sen sijaan, 

että se käyttää aikaisemmista tietosarjoista poimittuja myönteisimpiä tietoja. 

b) Menojen kasvulle asetetussa vertailuarvossa olisi käytettävä asetuksessa vaadittua 

kokonaismenojen käsitettä, ilman ”investointien tasoitusta”. 

c) Jos näkymät paranevat huomattavasti vakaus- ja lähentymisohjelmien arvioinnin ja alustavien 

talousarviosuunnitelmien välillä, komission pitäisi olla valmis pyytämään mittavampia 

sopeuttamistoimia. 

Suositus pitäisi panna täytäntöön ajoissa niin, että soveltaminen olisi mahdollista keväällä 2019. 

Maakohtaisissa suosituksissa annettujen selitysten selkeyttä olisi parannettava 

146. Nykyiset johdanto-osan kappaleet ovat puhtaasti juridisia eivätkä sisällä 

yksityiskohtaisia perusteluita suosituksille. Onkin aiheellista pyrkiä selittämään selkeästi 

sopeutustoimien taustalla vaikuttava ajatus ja riskit, joita vaatimusten noudattamatta 

jättämisestä seuraisi (kohdat 122–126). 
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Suositus 6 

a) Johdanto-osan kappaleissa olisi selitettävä yksityiskohtaisesti suositeltujen sopeutustoimien 

taustalla vaikuttava ajatus ja asiaan liittyvät riskit. 

b) Vaaditut sopeutukset olisi täsmennettävä johdanto-osan sijaan maakohtaisten suositusten 

normatiivisessa osassa, jotta niiden pakollisuus käy selväksi. 

Suositus pitäisi panna täytäntöön ajoissa niin, että soveltaminen olisi mahdollista keväällä 2019. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Neven 

Matesin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13. kesäkuuta 2018 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 presidentti 
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LIITE I 

JÄSENVALTIOIDEN VALINTA TARKASTUSOTOKSEEN 

1. Ennalta ehkäisevää osiota koskevassa tarkastuksessa oli kohteena kuusi jäsenvaltiota 

(viisi euroalueen jäsenvaltiota ja yksi euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltio).  

2. Tarkastuksen ulkopuolelle jätettiin (Italiaa66 lukuun ottamatta) jäsenvaltiot, jotka olivat 

koko kyseessä olevan jakson ajan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tai 

sopeutusohjelman piirissä tai jotka olivat jo kohteena liiallisia alijäämiä koskevaan 

menettelyyn, Kreikkaan tai makrotalouden epätasapanoa koskevaan menettelyyn (MIP) 

liittyvissä tarkastuksissa. Jäljellä olevista jäsenvaltioista tarkastukseen valittiin ne, jotka olivat 

olleet pidempään korjaavan osion piirissä, joiden kohdalla rakenteellinen rahoitusasema oli 

viime aikoina heikentynyt tai jotka olivat kauimpana keskipitkän aikavälin tavoitteestaan (ks. 

taulukko 1).  

                                                      

66 Italia poistui liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä kesäkuussa 2013 ja osa edeltävästä 
jaksosta oli liiallisia alijäämiä koskevan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kohteena. 
Maa otettiin mukaan otokseen, koska sen kohdalla sovellettiin ennalta ehkäisevän osion 
yhteydessä laajalti joustolausekkeita ja koska sillä on suuri merkitys EU:n yleisen 
makrotaloudellisen kehityksen kannalta. 
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Taulukko 1 – Tarkastusotokseen valitut jäsenvaltiot 

 

Kommentit

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Belgia -4,03 -3,42 -2,73 -2,85 -2,48 -2,10 EU-ohjaus jakson tarkastus -4,61 -4,78 -4,17 -3,48 -3,60 -3,23
Viro 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31 0,18 Keskipi tkän a ikavä l in tavoi tteessa  koko jakson 0,17 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31

Irlanti -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99 -2,15
Ennalta  ehkäisevää os iota  sovel letti in va in 
vuonna 2016 -8,83 -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99

Latvia -1,26 -0,03 -0,94 -1,76 -2,09 -1,85 Keskipi tkän a ikavä l in tavoi tteessa  2013–2014 -1,19 -0,26 0,97 0,06 -0,76 -1,09

Liettua -3,59 -2,60 -2,27 -1,42 -1,20 -1,43 Keskipi tkän a ikavä l in tavoi tteessa  2015–2016 -2,29 -2,59 -1,60 -1,27 -0,42 -0,20

Luxemburg 1,38 2,47 2,06 2,15 0,71 0,90 Keskipi tkän a ikavä l in tavoi tteessa  koko jakson 0,00 0,88 1,97 1,56 1,65 0,21

Alankomaat -3,58 -2,26 -0,94 -0,53 -1,07 -1,40

EU-ohjaus jakson tarkastus  (l i ia l l i s ia  a l i jäämiä  
koskevassa  menettelyssä  vuoden pidempään 
kuin Latvia  ja  Liettua) -3,03 -3,08 -1,76 -0,44 -0,03 -0,57

Itäva l ta -2,53 -1,82 -1,24 -0,67 -0,59 -1,01

EU-ohjaus jakson tarkastus  (l i ia l l i s ia  a l i jäämiä  
koskevassa  menettelyssä  vuoden pidempään 
kuin Latvia  ja  Liettua) -2,76 -2,08 -1,37 -0,79 -0,22 -0,14

Portugal i -6,22 -3,09 -2,50 -1,37 -1,82 -2,33 Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskevassa  menettelyssä  ko  -7,60 -5,72 -2,59 -2,00 -0,87 -1,32

Slovakia -4,11 -3,56 -1,69 -2,05 -2,06 -2,04 Velka  < 60% BKT:s tä  koko jakson -6,65 -3,61 -3,06 -1,19 -1,55 -1,56

Suomi -0,85 -1,14 -0,98 -1,75 -1,75 -1,52 EU-ohjaus jakson tarkastus -0,61 -0,35 -0,64 -0,48 -1,25 -1,25

Tanska -0,50 0,04 -0,18 0,56 -2,26 -1,36
Al i jäämä/velka  lyhyta ika isempi  ja  a lha isempi  
kuin Unkarissa -0,22 0,00 0,54 0,32 1,06 -1,76

Kroatia e.s . e.s . -3,57 -3,85 -3,49 -3,84
Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskevassa  menettelyssä  
2013–2016 e.s . e.s . -4,08 -3,57 -3,85 -3,49

Unkari -4,52 -1,44 -1,47 -2,50 -2,35 -2,63 EU-ohjaus jakson tarkastus -1,88 -2,82 0,26 0,23 -0,80 -0,65

Puola -6,07 -4,04 -3,44 -2,65 -3,01 -2,65
Al i jäämä/velka  lyhyta ika isempi  ja  a lha isempi  
kuin Unkarissa -7,26 -5,07 -3,04 -2,44 -1,65 -2,01

Romania -2,98 -2,01 -1,07 -0,63 -0,78 -2,74
Al i jäämä/velka  lyhyta ika isempi  ja  a lha isempi  
kuin Unkarissa -4,59 -1,98 -1,01 -0,07 0,37 0,22

Ruots i 0,00 0,10 -0,19 -0,82 -1,04 -0,96 Keskipi tkän a ikavä l in tavoi tteessa  koko jakson 1,77 1,00 1,10 0,81 0,18 -0,04
Yhdis tynyt 
kuningaskunta -5,84 -6,56 -4,55 -5,15 -4,48 -3,30

Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskevassa  menettelyssä  
koko jakson -6,00 -4,59 -5,31 -3,30 -3,90 -3,23

Tilintarkastustuomioistuimen muut 
tarkastukset

Saksa -1,34 -0,12 0,27 0,82 0,92 0,71 Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskeva menettely -1,68 -0,84 0,38 0,77 1,32 1,42

Kreikka -6,40 -0,43 1,98 0,57 -1,13 -0,27 Kreikkaa  koskeva tarkastus -9,65 -5,90 0,07 2,48 1,07 -0,63

Espanja -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53 -2,61
Makrota louden epätasapanoa koskeva 
menettely -7,04 -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53

Ranska -5,09 -4,26 -3,53 -2,79 -2,74 -2,39
Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  / makrota louden 
epätasapanoa koskeva menettely -5,50 -4,69 -3,86 -3,13 -2,39 -2,34

Ita l ia -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98 -1,50
Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskeva menettely/EU-
ohjaus jakson tarkastus -3,27 -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98

Kypros -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35 0,22 Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskeva menettely -5,06 -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35

Malta -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09 -1,65 Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskeva menettely -4,02 -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09

Slovenia -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69 -2,48
Makrota louden epätasapanoa koskeva 
menettely -4,55 -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69

Bulgaria -1,87 -0,48 -0,76 -2,48 -2,56 -2,43
 p p   

menettely -1,51 -0,87 0,52 0,24 -1,48 -1,56

Tšekki -2,63 -1,48 0,08 -0,78 -1,96 -1,42 Li ia l l i s ia  a l i jäämiä  koskeva menettely -3,06 -1,63 -0,48 1,08 0,22 -0,96

Lähde: Komission tiedot (ennalta ehkäisevä osio - syksyn 2015 ennuste)

** Perustuu ennusteeseen.
Sovelletaan ennalta ehkäisevää osiota
Komission arvioiden (joulukuu 2015) mukaan ei keskipitkän aikavälin tavoitteessaan.

*  Etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta (negatiivinen = rakenteell inen rahoitusasema alle keskipitkän aikavälin tavoitteen; positi ivinen = rakenteell inen rahoitusasema yli  keskipitkän aikavälin tavoitteen).

Tarkastettu 
aiemmin

EMU Jäsenvaltio
Rakenteellinen rahoitusasema (SB)

Ennalta ehkäisevää osiota koskevan tarkastuksen erittely: jäsenvaltioiden poimiminen otokseen ja poimintakriteerit

Euroalue

Muu kuin 
euroalue

Etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta (SBt-1-MTOt)*
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LIITE II 

JÄSENVALTIOITA KOSKEVAT TULOKSET TARKASTUSOTOKSESSA 

1. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kuudesta jäsenvaltiosta koostuvan otoksen käyden 

läpi vakaus- ja lähentymisohjelmia koskevat komission arvioinnit, komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjat, maakohtaiset suositukset ja joukon erilaisia asiaan liittyviä 

valmisteluasiakirjoja. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin teki käyntejä otoksen jäsenvaltioihin 

kerätäkseen palautetta prosessista, sääntökehyksestä ja finanssipolitiikkaa koskevasta EU:n 

koordinoidusta valvonnasta. 

Jäsenvaltioiden esittämät asiakirjat (vakaus- ja lähentymisohjelmat) 

2. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yleisesti ottaen vakaus- ja lähentymisohjelmissa 

otettiin huomioon useimmat asetuksen ja käytännesääntöjen vaatimukset tietojen 

antamisen osalta. Niissä annettiin tietoa julkisen talouden tavoitteista ja toimenpiteistä, joita 

tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan. Lisäksi niissä oli tietoa toimenpiteistä, joilla 

pyritään parantamaan julkisen talouden laatua ja saavuttamaan pitkän aikavälin kestävyys. 

Finanssipoliittisia toimenpiteitä ei kuitenkaan aina esitetä riittävän hyvin jäsennellysti niin, 

että toimenpiteiden yksityiskohdat olisi mahdollista ymmärtää selvästi (esimerkiksi arvioitu 

vaikutus talousarvioon, luokittelu, edistyminen jne.). Asiasta on toistuvasti huomautettu 

neuvoston suositusten johdanto-osassa (ks. taulukko 1). 

Taulukko 1 – Neuvoston suositusten johdanto-osan kappaleet, jotka koskevat otokseen 

valittujen jäsenvaltioiden esittämiin vakaus- ja lähentymisohjelmiin sisältyvistä 

toimenpiteistä annettavien tietojen laatua ja määrää 

 Johdanto-osan kappaleet neuvoston suosituksissa 

2015 2016 2017 

AT 8) … toimenpiteitä, joiden 

avulla tuetaan suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2016 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi … 

6) … toimenpiteitä, joita tarvitaan 

tukemaan suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2017 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi… 
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BE 8) …toimenpiteitä, joita 

tarvitaan tukemaan 

suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2016 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi… 

6) …toimenpiteitä, joita tarvitaan 

tukemaan suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2017 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi … 

6) … toimenpiteitä, joita 

tarvitaan tukemaan 

suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2018 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi … 

HU 8) … Toimenpiteitä, joiden 

avulla tuetaan suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2016 

eteenpäin, ei ole vielä 

täsmennetty riittävästi 

varsinkaan vuoden 2016 

jälkeiseltä ajalta … 

6) … Toimenpiteitä, joita 

tarvitaan tukemaan 

suunniteltujen 

alijäämätavoitteiden 

saavuttamista vuodesta 2017 

eteenpäin, ei ole vielä riittävästi 

täsmennetty varsinkaan 

vuoden 2017 jälkeiseltä ajalta… 

 

FI  6) … Toimenpiteitä, joita julkisen 

talouden keskipitkän aikavälin 

tavoitteen saavuttaminen 

viimeistään vuonna 2019 

edellyttää, ei ole riittävästi 

täsmennetty. 

 

IT 12)…Hallitus ei ole vielä 

tarkentanut suunniteltuja 

menoleikkauksia, joiden avulla 

se voi välttää säädetyn 

arvonlisäveron korotuksen 

täytäntöönpanon vuonna 2016. 

  

Lähde: Neuvoston suositukset 2015–2017. 

Komission arvioinnit jäsenvaltioiden esittämistä ohjelmista 

3. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot yleensä esittivät vakaus- ja 

lähentymisohjelmansa määrätyn aikataulun puitteissa, ja talouden ja rahoituksen 

pääosaston maakohtaisilla yhteystoimistoilla oli suhteellisen vähän aikaa tarkistaa 

vastaanottamansa vakaus- ja lähentymissopimukset perusteellisesti (ks. taulukko 2).  
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Taulukko 2 – Vakaus- ja lähentymisohjelmien esittäminen ja komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjojen julkaisupäivämäärät (2015–2017) otokseen sisältyvien 

jäsenvaltioiden osalta 

 2015 2016 2017 
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AT 21.4. 

27.5. 

36 27.4. 

26.5. 

29 2.5. 

23.5. 

21 

BE 30.4. 27 29.4. 27 28.4. 25 

FI 2.4. 55 14.4. 42 28.4. 25 

HU 30.4. 27 29.4. 27 2.5. 21 

IT 28.4. 29 28.4. 28 27.4. 26 

NL 30.4. 27 28.4. 28 26.4. 27 

Lähde: Vakaus- ja lähentymisohjelmia ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjoja koskeva 
tilintarkastustuomioistuimen arvio. 

4. Komission arvioinnin laatiminen riippuu kuitenkin tietojenvaihtoprosessista, joka alkaa 

aikaisemmassa vaiheessa vuotuista sykliä ja käsittää muun muassa tietojenvaihdon 

kahdenvälisissä kokouksissa, jotka järjestetään hyvissä ajoin ennen vakaus- ja 

lähentymisohjelmien toimittamista. Maakohtaisten yhteystoimistojen työtä täydentävät 

EU-ohjausjaksosta vastaavat asiantuntijavirkamiehet jäsenvaltioiden EU-edustustoissa. 

Nämä virkamiehet pitävät yhteyttä kansallisten viranomaisten edustajiin ja seuraavat tiiviisti 

keskeistä julkisen talouden ja talousarvion kehitystä kussakin jäsenvaltiossa. 
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Maakohtaisten suositusten relevanssi 

5. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, olivatko maakohtaiset suositukset yhdenmukaisia 

komission arviointien johtopäätösten kanssa. Yleisesti ottaen finanssipoliittiset maakohtaiset 

suositukset ovat yhdenmukaisia komission arviointitulosten kanssa (ks. taulukko 3). 

Taulukko 3 – Maakohtaisten suositusten ja komission tausta-arvioiden yhdenmukaisuuden 

tarkastus otokseen poimittujen jäsenvaltioiden osalta (2015–2017) 

Jä
se

nv
al

tio
 

Vuosi t  Komission 

arviointi 

Vaadittu sopeutus 

korjattu 

(vuodet t / t+1) 

Johdanto-osan kappale /  

Suositus 

AT 2015  0,3 %  Johdanto-osan 

kappale 

8) … keskipitkän aikavälin tavoitteen 

saavuttamiseksi edellytetään 

0,3 prosentin rakenteellista sopeutusta 

suhteessa BKT:hen 

2016  0,3 % Suositus 1) … sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain 0,3 prosenttia suhteessa 

BKT:hen vuonna 2017 

2017  0,3 % Johdanto-osan 

kappale 

8) …sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain 0,3 prosenttia suhteessa 

BKT:hen vuonna 2017 

BE 2015  2015: 0,6 % 

2016: 0,6 % 

Suositus 1) Sopeuttaa julkista taloutta kohti 

keskipitkän aikavälin julkisen talouden 

tavoitetta vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja 

vuonna 2016 

2016  0,6 % Suositus 1) … sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen 
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Jä
se

nv
al

tio
 

Vuosi t  Komission 

arviointi 

Vaadittu sopeutus 

korjattu 

(vuodet t / t+1) 

Johdanto-osan kappale /  

Suositus 

2017  0,6 % Johdanto-osan 

kappale 

10) …tällöin vuotuinen rakenteellinen 

sopeutus olisi vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen 

FI 2015  2015: 0,1 % 

2016: 0,5 % 

Suositus 1) sopeuttaa julkista taloutta kohti 

keskipitkän aikavälin julkisen talouden 

tavoitetta vähintään 0,1 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja 

0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen 

vuonna 2016 

2016  2016: 0,5 % 

2017: 0,6 % 

Suositus 1) Sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain kohti julkisen talouden 

keskipitkän aikavälin tavoitetta 

0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen 

vuonna 2016 ja 0,6 prosenttia vuonna 

2017 

2017  0,1 % Johdanto-osan 

kappale 

12) … tällöin vuotuinen rakenteellinen 

sopeutus olisi 0,1 prosenttia suhteessa 

BKT:hen 

HU 2015  2015: 0,5 % 

2016: 0,6 % 

Suositus 1) Sopeuttaa julkista taloutta kohti 

julkisen talouden keskipitkän aikavälin 

tavoitetta 0,5 prosenttia suhteessa 

BKT:hen vuonna 2015 ja 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2016 

2016  2016: 0,3 % 

2017: 0,6 % 

Suositus 1)…sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain kohti julkistalouden 

keskipitkän aikavälin tavoitetta 

0,3 prosenttia suhteessa BKT:hen 
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Jä
se

nv
al

tio
 

Vuosi t  Komission 

arviointi 

Vaadittu sopeutus 

korjattu 

(vuodet t / t+1) 

Johdanto-osan kappale /  

Suositus 

vuonna 2016 ja 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2017 

2017  1,0 % Johdanto-osan 

kappale 

8) …tällöin rakenteellinen sopeutus 

olisi 1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen 

IT 2015  2015: 0,3 %  

2016: 0,1 % 

Suositus 1) Sopeuttaa julkista taloutta kohti 

keskipitkän aikavälin julkisen talouden 

tavoitetta vähintään 0,25 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja 

0,1 prosenttia suhteessa BKT:hen 

vuonna 2016 

2016  2016: 0,25 % 

2017: 0,6 % 

Suositus 1) … sopeuttaa julkista taloutta 

vuosittain vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen 

2017  0,6 % Johdanto-osan 

kappale 

10) …tällöin vuotuinen rakenteellinen 

sopeutus olisi vähintään 0,6 prosenttia 

suhteessa BKT:hen 



91 

Jä
se

nv
al

tio
 

Vuosi t Komission 

arviointi 

Vaadittu sopeutus 

korjattu 

(vuodet t / t+1) 

Johdanto-osan kappale / 

Suositus 

NL 2015 2015: -0,3 % 

2016: -0,2 % 

Nolla 

2016 0,6 % Suositus 1) … sopeuttaa julkista taloutta

0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen

vuonna 2017

2017 Vaatimusten 

mukainen 

Nolla 

Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat ja maakohtaiset suositukset otokseen valittujen 
jäsenvaltioiden osalta (2015–2017). 



1 

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN
1

”ONKO VAKAUS- JA KASVUSOPIMUKSEN ENNALTA EHKÄISEVÄN OSION 

PÄÄTAVOITE SAAVUTETTU?” 

TIIVISTELMÄ 

I. Ennalta ehkäisevän osion tehtävänä on saada aikaan kestävä julkinen talous ja samalla

mahdollistaa finanssipolitiikan muuttaminen taloudellisten olosuhteiden mukaan. Ennalta

ehkäisevän osion ytimessä on julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite, jolla toteutetaan tämä

tarve tasapainottaa maltillinen finanssipolitiikka keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä helpottaen

samalla automaattisten vakauttajien toimintaa. Koska keskipitkän aikavälin tavoite on asetettu

rakenteellisten lukujen perusteella, se mahdollistaa suhdannekierron aiheuttamat julkisen talouden

tasapainon säännölliset liikkeet. Tästä syystä sen varmistaminen, että jäsenvaltiot etenevät vakaasti

kohti keskipitkän aikavälin tavoitteitaan, on erittäin tärkeä komission ja neuvoston tehtävä, jotta

velkakestävyyteen ja makrotalouden vakauttamiseen saadaan aikaan tarvittavia parannuksia.

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa myönnetään perustellusti, että julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kestävyys määräytyy useiden osatekijöiden perusteella, joita ovat esimerkiksi tarve välttää 

haitalliset julkisen talouden sopeutustoimet talouden suhdannetilanteen ollessa heikko, 

rakenneuudistusten ja investointien rooli potentiaalisen kasvun lisäämisessä sekä tarve ottaa 

huomioon tapahtumat, jotka eivät ole valtion hallittavissa. Kaikista näistä tekijöistä säädetään 

nimenomaisesti asetuksessa. 

Asetuksessa säädetään myös vuosittaisista vaatimuksista sallitun poikkeaman tasosta, jossa otetaan 

huomioon finanssipolitiikan suunnittelun ja täytäntöönpanon luontainen epävarmuus, joka saattaa 

johtaa siihen, että jäsenvaltio ei saavuta tavoitettaan sellaisten seikkojen vuoksi, jotka eivät ole 

valtion hallittavissa. Vaikka tilintarkastustuomioistuin on ilmeisesti huolissaan siitä, että jotkin 

jäsenvaltiot käyttävät tätä marginaalia jatkuvasti hyväkseen, ks. kohta XII ja suositus 1 a, asetuksen 

asiaa koskeva säännös kuitenkin edellyttää, että komissio sallii tällaisen poikkeaman. 

Vaikka vakaus- ja kasvusopimus muodostaa kehyksen ennalta ehkäisevän osion piiriin kuuluvien 

jäsenvaltioiden finanssipolitiikan harjoittamiselle, on tärkeää toistaa, että finanssipolitiikka kuuluu 

viime kädessä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komissiolla on luonnollisesti keskeinen rooli vakaus- ja 

kasvusopimuksen täytäntöönpanossa erityisesti siksi, että se arvioi, harjoittavatko jäsenvaltiot 

politiikkojaan niille asetuksella annettujen velvoitteiden mukaisesti. Lainsäädännössä ei voida 

realistisesti kodifioida kaikkia mahdollisia makrotalous- ja finanssipolitiikan näkökohtia, jotka 

saattavat olla merkityksellisiä finanssipolitiikan sääntöjen soveltamisen kannalta, ja siksi siinä 

jätetään komissiolle ja neuvostolle toimintavaraa käsitellä erityistilanteita. 

Helpottaakseen arviointejaan komissio on laatinut suuren määrän erilaisia menettelyjä ja 

menetelmiä. Ne ovat tarpeen sekä siksi, että jäsenvaltiot voivat ennakoida, miten komissio arvioi 

vaatimusten noudattamista, että siksi, että varmistetaan näiden arviointien horisontaalinen 

johdonmukaisuus. Niissä tapauksissa, joissa komissio käyttää harkintavaltaansa arviointeja 

tehdessään, se pyrkii tekemään tämän avoimesti ja hallitusti kuullen täysimääräisesti jäsenvaltioita 

(asianomaisten komiteoiden, kuten Ecofin-komiteoiden ja talous- ja rahoituskomitean, välityksellä). 

1 Komission vastauksissa otetaan huomioon 22. toukokuuta 2018 mennessä Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen kanssa käydyt keskustelut. 
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Vaikka komissio vastaa jäsenvaltioiden ennalta ehkäisevän osion noudattamisen arvioinnista, 

sääntöjen täytäntöönpano kuuluu komission ja neuvoston jaettuun toimivaltaan, ja jäsenvaltioiden 

julkista taloutta koskevien vaatimusten asettaminen sekä siitä mahdollisesti seuraavat 

menettelylliset seuraukset edellyttävät, että neuvosto hyväksyy komission suosituksen. 

Talouspolitiikan ohjauspaketin voimaantulosta lähtien neuvosto on hyväksynyt ennalta ehkäisevään 

osioon kuuluvat komission suositukset ilman olennaisia muutoksia. 

Komissio katsoo, että ennalta ehkäisevään osioon sisäänrakennettu jousto on ollut oikeasuhteinen, 

asianmukainen ja taloudellisesti perusteltu, kun otetaan huomioon poikkeuksellinen kriisi, joka johti 

merkittävään julkisten talouksien heikkenemiseen. Vaikka nyt on laajalti tunnustettua, että 

Euroopan talous elpyy voimakkaasti, vielä suhteellisen äskettäin elpymisen epätavalliset piirteet 

olivat peruste varovaisuuteen julkisen talouden vakauttamisessa. Komissio ja muut, muun muassa 

EKP:n pääjohtaja, viittasivat etenkin inflaatiopaineen puuttumiseen, euroalueen suureen 

vaihtotaseen ylijäämään sekä eräiden jäsenvaltioiden yhä korkeaan työttömyyteen näyttönä siitä, 

että talous toimi yhä vajaateholla. Näiden huolenaiheiden sekä lisääntyneen geopoliittisen 

epävarmuuden vuoksi komissio katsoi, että finanssipoliittisten sääntöjen maltillisella soveltamisella 

pyrittäisiin varmistamaan, etteivät liian suuret julkisen talouden mukautustoimet vaaranna monien 

jäsenvaltioiden yhä haurasta elpymistä. 

Tätä varten komission vuonna 2015 antamassa vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston 

mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä koskevassa tiedonannossa esitettiin tarkempia tietoja 

siitä, miten komissio suorittaisi arviointinsa kolmella pääalalla; julkisen talouden vaatimusten 

mukauttaminen suhdannetilanteeseen, poikkeaman salliminen pitkän aikavälin kestävyyttä 

parantavien rakenneuudistusten toteuttamiseksi sekä poikkeaman salliminen kasvua edistäviä 

julkisia investointeja varten. Asetuksen säännökset, joiden nojalla komissio soveltaa tätä 

joustovaraa, ovat olleet olemassa jo kauan ja ne ovat peräisin pääasiassa vuonna 2005 tehdystä 

lainsäädäntöuudistuksesta. Tässäkin tapauksessa komission omaksumasta lähestymistavasta 

keskusteltiin laajasti jäsenvaltioiden kanssa, minkä tuloksena vuonna 2016 julkaistiin vakaus- ja 

kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta. Komission äskettäiset 

simuloinnit vahvistavat, että niin kutsutun sopeutuskaavion soveltaminen johtaa lähelle 

vertailuarvoa – 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen – sijoittuvaan keskimääräiseen vaatimukseen. 

Rakenneuudistus- ja investointilausekkeiden soveltamiseen liittyvien kestävyyden parannusten 

arvioiminen kestää kauemmin, koska näissä lausekkeissa myönnetään jo niiden luonteen vuoksi, 

että pitkällä aikavälillä kannattavien toimien toteuttamiseen saattaa liittyä lyhyen aikavälin 

kustannuksia. Tässä suhteessa on luonnollista, että väliaikaisen sopeuttamisurasta poikkeaman 

soveltaminen jäsenvaltioissa, jotka toteuttavat merkittäviä rakenneuudistuksia tai kasvua edistäviä 

investointeja, saattaa viivästyttää lähentymistä keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Sen 

varmistamiseksi, että tämä vaikutus on väliaikainen ja johtaa lopulta julkisen talouden vakauden 

parantumiseen pitkällä aikavälillä, on kuitenkin otettu käyttöön useita merkittäviä suojatoimia. 

Jäsenvaltion on etenkin täytettävä tiukat hyväksyttävyysperusteet, jotta lauseketta voidaan soveltaa. 

Sen on muun muassa pysyttävä ennaltaehkäisevän osion piirissä, säilytettävä tietty 

varmuusmarginaali suhteessa kynnysarvoon (3 prosenttia suhteessa BKT:hen) ja sen etäisyyden 

keskipitkän aikavälin tavoitteesta on oltava enintään 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen lausekkeen 

soveltamisajankohtana. Lisäksi kuhunkin lausekkeeseen liittyy useita täytäntöönpanovaatimuksia. 

Tästä syystä komissio torjuu tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan komissio ei ole 

varmistanut asetuksen päätavoitteen saavuttamista. Komissio soveltaa kaikissa tapauksissa 

asetuksen säännöksiä yhdessä neuvoston kanssa. Komissiolla on tietty harkintavalta sen soveltaessa 

ennalta ehkäisevän osion säännöksiä arviontien yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa komissio on 

hyvin harvoissa poikkeuksellisissa tapauksissa katsonut, että on järkevämpää olla mieluummin liian 

varovainen, kun otetaan huomioon julkisen talouden laajan vakauttamisen vaikutus talouskasvuun. 

Komissio katsoo, että sääntöjen mekaanisempi soveltaminen, jossa ei oteta huomioon 
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talouskasvuun kohdistuvia riskejä, saattaisi lopulta osoittautua haitalliseksi. Tässä suhteessa on 

huomionarvoista, että Euroopan finanssipoliittinen komitea hyväksyi laajalti komission 

lähestymistavan vuoden 2017 vuosikertomuksessaan, jossa katsottiin, että sääntöjen jäykkä 

soveltaminen olisi voinut vaarantaa yhä hauraan elpymisen jatkumisen. 

Julkisen talouden tilanne on kokonaisuutena parantunut jatkuvasti viime vuosina, kun ennalta 

ehkäisevään osioon kuuluvien jäsenvaltioiden määrä on vähentynyt merkittävästi ja velka vähenee 

sekä EU:ssa että euroalueella. Finanssipolitiikan säännöt eivät luonnollisesti ole täydelliset, ja 

ennalta ehkäisevän osion kasvava monimutkaisuus on oikeutettu huolenaihe. Tästä syystä komissio 

on sitoutunut pyrkimään edelleen parantamaan ennalta ehkäisevän osion toimintaa, ja se on valmis 

harkitsemaan kaikkia perusteltuja ehdotuksia ja ottamaan huomioon sekä taloudellisen kontekstin 

että asianmukaisen keskipitkän aikavälin perspektiivin. 

III. Komissio huomauttaa, että vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota säännellään ennalta 

ehkäisevästä osiosta erillisellä asetuksella. Tässä suhteessa komissio korostaa, että 

tilintarkastustuomioistuin suoritti äskettäin korjaavasta osiosta täysimittaisen erillisen tarkastuksen, 

ja kertomus liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä julkaistiin huhtikuussa 2016. 

IV. Komissio soveltaa lainsäätäjien sopimaa oikeuskehystä. Asetus ei ole eikä voi olla riittävän 

yksityiskohtainen kehyksen kaikkien näkökohtien soveltamiseksi, ja komission on ratkaistava, 

miten lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Niissä tapauksissa, joissa komissio käyttää 

harkintavaltaansa arviointeja tehdessään, se pyrkii tekemään tämän avoimesti ja hallitusti kuullen 

täysimääräisesti jäsenvaltioita asianomaisten komiteoiden, kuten Ecofin-komiteoiden ja talous- ja 

rahoituskomitean, välityksellä. Ennalta ehkäisevän osion täytäntöönpano kuuluu komission ja 

neuvoston jaettuun toimivaltaan, ja neuvosto on hyväksynyt kaikki komission maakohtaiset 

suositukset, myös ne, jotka sisältävät niin kutsuttujen joustolausekkeiden nojalla myönnettyjä 

poikkeamia. 

V. Komissio torjuu tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan sen ”operatiivisilla 

päätöksillä ei kyetä varmistamaan, että asetuksen päätavoite saavutetaan”. Ensinnäkin vakaus- ja 

kasvusopimuksen täytäntöönpano kuuluu komission ja neuvoston jaettuun toimivaltaan, ja neuvosto 

on hyväksynyt kaikki komission maakohtaiset suositukset. Toiseksi, asetuksen päätavoitteena on, 

että jäsenvaltiot harjoittavat maltillista finanssipolitiikkaa keskipitkällä aikavälillä, ja tämä 

toteutetaan keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisella tai lähentymisellä niitä kohti. 

Asetuksessa ollaan kuitenkin tietoisia keskipitkän aikavälin kestävyyden laajemmasta kontekstista, 

johon sisältyy esimerkiksi tarve välttää haitalliset julkisen talouden sopeutustoimet talouden 

suhdannetilanteen ollessa heikko, rakenneuudistusten ja investointien rooli potentiaalisen kasvun 

lisäämisessä sekä tarve ottaa huomioon tapahtumat, jotka eivät ole valtion hallittavissa. Kaikista 

näistä tekijöistä säädetään nimenomaisesti asetuksessa. Tilintarkastustuomioistuimen analyysia on 

arvioitava suhteessa viime vuosina vallinneisiin erityisiin taloudellisiin olosuhteisiin, kuten kriisin 

merkittäviin jälkivaikutuksiin. 

VI. Komissio katsoo, että ennalta ehkäisevään osioon sisäänrakennettu jousto on ollut 

oikeasuhteinen, asianmukainen ja taloudellisesti perusteltu. Vaikka nyt on laajalti tunnustettua, että 

Euroopan talous elpyy voimakkaasti, vielä suhteellisen äskettäin elpymisen epätavalliset piirteet 

olivat peruste varovaisuuteen julkisen talouden vakauttamisessa, koska oli näyttöä siitä, että talous 

toimii edelleen vajaateholla. Näiden huolenaiheiden vuoksi komissio katsoi, että finanssipolitiikan 

sääntöjen maltillisella soveltamisella pyrittäisiin varmistamaan, etteivät liian suuret julkisen 

talouden mukautustoimet vaaranna monien jäsenvaltioiden yhä haurasta elpymistä. Samalla 

komissio on johdonmukaisesti korostanut, että erittäin velkaantuneiden jäsenvaltioiden on 

toteutettava toimenpiteitä kestävyytensä parantamiseksi, ja useilla komission tammikuussa 2015 

antamassa tiedonannossa käyttöön otetuilla joustosäännöksillä pyritään juuri tähän. 
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Tästä syystä komissio torjuu tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan se olisi 

höllentänyt edelleen kehystä soveltamalla harkintavaltaansa. Komissio on hyvin harvoissa 

poikkeuksellisissa tapauksissa katsonut, että on järkevämpää olla mieluummin liian varovainen, kun 

otetaan huomioon julkisen talouden laajan vakauttamisen vaikutus talouskasvuun. Komissio katsoo, 

että sääntöjen mekaanisempi soveltaminen, jossa ei oteta huomioon talouskasvuun kohdistuvia 

riskejä, olisi voinut osoittautua haitalliseksi. 

VII. Rakenneuudistuslausekkeen mukaista väliaikaista poikkeamaa ei ole koskaan liitetty

uudistuksen todellisiin talousarviokuluihin eikä asetuksessakaan säädetä tällaisesta yhteydestä

varsinkaan siksi, että tällaisia kuluja voisi olla vaikea mitata ja/tai niiden suora vaikutus julkiseen

talouteen saattaa olla vähäinen. Saattaa olla olemassa hyvin hyödyllisiä rakenneuudistuksia, jotka

eivät aiheuta merkittäviä talousarviokuluja, mutta joihin silti liittyy huomattavia taloudellisia tai

poliittisia kustannuksia, kuten työmarkkinoiden tai oikeuslaitoksen uudistukset.

Keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai sopeuttamisurasta myönnettävän väliaikaisen poikkeaman 

teknisen muodon vuoksi menot kasvavat suhteessa perustasoon (eli menojen kehitykseen ilman 

väliaikaista poikkeamaa) jokaisena vuonna keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen asti. 

Poikkeaman muodosta sovittiin neuvoston kanssa, jotta vältettiin pysäytyksistä ja käynnistyksistä 

muodostuva julkisen talouden sopeutuksen toimintamalli ja varmistettiin jäsenvaltioiden 

tasapuolinen kohtelu sen mukaan, kuinka kaukana ne ovat keskipitkän aikavälin tavoitteestaan. 

Elleivät tähän liittyvät kustannukset ole kertaluonteisia, tarvittava korvaus menojen palauttamiseksi 

alkuperäiselle kehitysuralleen lausekkeen soveltamisen jälkeisenä vuonna edellyttäisi julkisen 

talouden lisäsopeutusta jäsenvaltion kyseisen vuoden normaalin vaatimuksen lisäksi, mikä 

heikentäisi huomattavasti rakenneuudistusten kannustinta, joka lausekkeella on tarkoitus antaa. 

Tilintarkastustuomioistuimen päätelmä, jonka mukaan kaikki mahdolliset poikkeamat johtavat 

yhdessä siihen, että keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen kestää kauan, on yleistys, joka 

liittyy vain yhteen erilliseen tiettyä jäsenvaltiota koskevaan esimerkkiin. Vertailutapauksessa, jossa 

jäsenvaltio on sopeuttamisuralla kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta, lopullisena vaikutuksena on 

yksinkertaisesti keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen viivästyminen yhdellä vuodella. 

VIII. Komissio katsoo, että korjaava osio on yleisesti ottaen toiminut hyvin viime vuosina, mitä

osoittaa se, että niiden jäsenvaltioiden määrä, joihin sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa

menettelyä, laski 24:stä vain 3:een vuosina 2011–2017. Tästä huolimatta on totta, että

jäsenvaltioille, jotka saavuttavat korjaavan osion mukaiset julkistalouden alijäämää koskevat

tavoitteensa, ei koidu menettelyllisiä seurauksia, jos ne eivät saavuta rakenteellisia tavoitteitaan.

Tämä heijastaa korjaavan osion luontaisesti nimellistä luonnetta, sillä liiallisia alijäämiä koskeva

menettely keskeytetään, jos julkistalouden alijäämä saadaan laskettua alle 3 prosenttiin suhteessa

BKT:hen, rakenteelliseen asemaan katsomatta.

Komissio esitti vaihtoehtoja tämän poikkeavuuden oikaisemiseksi sallimalla liiallisia alijäämiä 

koskevan menettelyn määräaikojen lyhentämisen suhdannetilanteen parantuessa, mutta jäsenvaltiot 

eivät kannattaneet tätä ehdotusta. Komissio on valmis pohtimaan uudelleen tätä kysymystä ja 

luomaan kannatusta ehdotuksille jäsenvaltioiden keskuudessa. 

IX. Komissio ei yhdy tilintarkastustuomioistuimen huoleen siitä, ”että heikentyneellä vakaus- ja

kasvusopimuksen vaatimuskehyksellä ei kyetä huolehtimaan siitä, että monet erittäin velkaantuneet

jäsenvaltiot etenisivät kohti keskipitkän aikavälin tavoitteitaan”, sillä monet niistä jäsenvaltioista,

joihin tilintarkastustuomioistuin viittaa, ovat kuuluneet korjaavaan osioon kyseisenä ajanjaksona.

Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä keskitytään saavuttamaan perussopimuksessa

määritelty 3 prosentin julkistalouden alijäämän kynnysarvo. Komission ja neuvoston harjoittama

korjaavan osion täytäntöönpano on näin ollen ollut perussopimuksen mukaista, ja lisäksi se on
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johtanut liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden määrän 

vakaaseen vähenemiseen vuodesta 2014 lähtien. 

Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen keskittyminen näihin jäsenvaltioihin on valikoivaa ja jättää 

huomiotta sekä monet korjaavan osion piiriin kuuluvat jäsenvaltiot, jotka ovat saavuttaneet 

keskipitkän aikavälin tavoitteensa tai lähestyvät sitä, että Kyproksen ja Irlannin kaltaiset erittäin 

velkaantuneet jäsenvaltiot, jotka ovat edistyneet hyvin. 

X. Komissio analysoi perusteellisesti kaikkien jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmat ja 

julkaisee havaintonsa vakaus- ja lähentymisohjelmia koskevissa arvioinneissa. 

Julkisen talouden toimenpiteiden osalta komissio suorittaa riippumattoman ja perusteellisen 

arvioinnin niiden tuottamista hyödyistä. Komissio on keväästä 2014 lähtien luonut lisää avoimuutta 

ja siten valvontamahdollisuuksia asettamalla kunkin maan saataville verkossa olevan AMECO-

tietokannan kautta harkinnanvaraisten toimenpiteiden vaikutukset (juoksevat tuotot / pääomatuotot 

ja juoksevat menot / pääomamenot) ja kertaluonteisten toimenpiteiden tason. Vaikka tietty harkinta 

on väistämätöntä kussakin tapauksessa, komissio katsoo, että laaja-alainen tietojen kokoaminen 

estää järjestelmälliset vääristymät tai epätarkkuudet. 

Komissio on kuitenkin samaa mieltä siitä, että julkisen talouden toimenpiteiden arvioinnin 

avoimuudessa on ollut parantamisen varaa, ja tätä varten se kävi vuoden 2017 aikana intensiivisiä 

keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa tällaisten toimenpiteiden arviointien tarkkuuden ja avoimuuden 

parantamiseksi. 

XI. Komissio pyrkii jatkuvasti parantamaan tiedotusta suositustensa perusteluista, ja se harkitsee 

tilintarkastustuomioistuimen tätä koskevia ehdotuksia. Komissio harkitsee niitä myös yhdessä 

tilintarkastustuomioistuimen talouspolitiikan EU-ohjausjakson päättyessä tekemien asiaan liittyvien 

suositusten kanssa. 

XII. Komissio on eri mieltä siitä, että vaatimuskehystä olisi tiukennettava. Erityisesti komissio ei 

hyväksy ensimmäistä suositusta, sillä suosituksessa (EY) N:o 1466/97 säädetään nimenomaisesti, 

että suurin sallittu poikkeama on 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen, eikä komissio voi määrätä 

asetuksen kanssa ristiriitaisia rajoituksia esimerkiksi merkityksettömien poikkeamien 

kasautumisesta. Lisäksi asetuksessa säädetään 0,25 prosentin poikkeamasta, jotta otetaan huomioon 

rakenteellista rahoitusasemaa koskevien laskelmien vaikeus ja finanssipolitiikan suunnittelun ja 

täytäntöönpanon luontainen epävarmuus. Nämä tekijät saattavat johtaa siihen, että jäsenvaltio ei 

saavuta tavoitettaan sellaisten seikkojen vuoksi, jotka eivät ole valtion hallittavissa.  

Mitä sopeutuskaavioon tulee, jo muuttujien luokittelussa asetetaan tiukempia vaatimuksia 

velkaantuneemmille jäsenvaltioille. Tästä huolimatta komissio tarkastelee parhaillaan 

sopeutuskaavion ja eri vaatimusten tehokkuutta osana jäsenvaltioiden kanssa yhteisesti sovitussa 

kannassa edellytettyä joustavuuden käytön laajempaa uudelleentarkastelua. 

Vaikka komissio on samaa mieltä siitä, että epätavallisia tapahtumia koskevan lausekkeen 

säännöksiä olisi sovellettava vain kyseiseen tapahtumaan välittömästi liittyviin kustannuksiin, se ei 

hyväksy suositusta siitä, että rakenneuudistuslausekkeen mukaisen väliaikaisen poikkeaman olisi 

liityttävä suorasti kustannuksiin, koska se katsoo, että suositeltu mukautus heikentäisi 

rakenneuudistuslausekkeen tuloksellisuutta. Rakenneuudistuslausekkeen mukainen väliaikainen 

poikkeama ei liity suorasti uudistuksen todellisiin talousarviokuluihin, koska jotkin hyvin 

hyödylliset rakenneuudistukset eivät aiheuta merkittäviä talousarviokuluja, vaikka niihin liittyy 

huomattavia taloudellisia tai poliittisia kustannuksia.  

XIII. Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että suurimman sallitun poikkeaman (0,25 prosenttia 

suhteessa BKT:hen) kasautuminen jäsenvaltioissa voidaan ratkaista nykyisen oikeudellisen 

kehyksen puitteissa, koska tästä säädetään nimenomaisesti asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 



 

6 

kohdassa. Tästä syystä komissio on huolissaan siitä, että mahdollinen sopeutuskaavion 

järjestelmällinen muuttaminen tällä tavoin voitaisiin nähdä asetuksessa säädetyn marginaalin 

kiertämisenä. 

XIV. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn luontaisesti nimellinen luonne ja sen keskittyminen 

julkistalouden alijäämän 3 prosentin kynnysarvoon rajoittaa komission kykyä panna täytäntöön 

rakenteellisia tavoitteita korjaavan osion yhteydessä. Komissio on aiemmin esittänyt vaihtoehtoja, 

joilla pyrittiin varmistamaan, että vaadittu rakenteellisen sopeutuksen taso saavutetaan korjaavalla 

osiolla, etenkin kaavailemalla liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn suosituksen tarkistamista, jos 

taloudessa tapahtuu yllättävää myönteistä kehitystä verrattuna alkuperäisen suosituksen perustana 

olleeseen skenaarioon, mutta jäsenvaltiot eivät ole kannattaneet tätä ehdotusta. 

Komissio suhtautuu kuitenkin avoimesti mahdollisuuteen tarkastella uudelleen tätä kysymystä ja 

luoda kannatusta ehdotuksille jäsenvaltioiden keskuudessa. 

Ks. vastaus kohtaan VIII. 

XV. Komissio on vuodesta 2017 lähtien tehdyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sellaisen 

prosessin kehittämiseksi, jolla pyritään parantamaan julkisen talouden toimenpiteiden arvioinnin 

tarkkuutta ja avoimuutta. Komissio on valmis muuttamaan käytännesääntöjä niin, että niissä otetaan 

huomioon mahdolliset tästä prosessista johtuvat tarvittavat muutokset, jos jäsenvaltiot suostuvat 

tähän. On kuitenkin tärkeää, että tällaisissa muutoksissa erotetaan toisistaan luonteeltaan erilaiset 

tulo- ja menopuolen toimenpiteet. Komission tekemissä noudattamisen arvioinneissa käytetyt 

indikaattorit perustuvat komission viimeisimpään ennusteeseen ja viimeisimpiin validoituihin 

Eurostatin tietoihin. 

Julkisen talouden vaatimukset asetetaan vuosi etukäteen, jotta jäsenvaltiot voivat laatia 

finanssipolitiikkansa. Vaatimukset perustuvat edullisimpaan eri vuosien tietosarjaan vain 

laskettaessa etäisyyttä keskipitkän aikavälin tavoitteesta, kun taas sopeutuskaavion vaatimukset 

päivitetään vain harvoissa hyvin perustelluissa tilanteissa vaatimusten vapauttamista koskevien 

periaatteiden perusteella. 

XVI. Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

HUOMAUTUKSET 

25. Vaikka poikkeuksellisen huonojen aikojen käsitettä ei mainita asetuksessa, siinä ei mainita 

useita muitakaan luokkia. Itse asiassa asetuksessa mainitaan vain hyvät ja huonot ajat eikä edes 

viitata normaalien aikojen mahdollisuuteen. Tämä heijastaa sitä tosiseikkaa, että asetus ei ole eikä 

voi olla riittävän yksityiskohtainen kehyksen kaikkien näkökohtien soveltamiseksi, ja komission on 

ratkaistava, miten lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Syy siihen, että tällaisissa tilanteissa ei pyritä 

sopeutukseen, on se, että julkisen talouden vakautustoimenpiteiden määrääminen suhdannetilanteen 

ollessa näin heikko saattaa olla lopulta haitallista, eli toimintaan kohdistuva haitallinen vaikutus 

saattaa johtaa finanssipoliittisesti vielä huonompaan tulokseen. 

26. Sopeutuskaavion ei ole tarkoitus sallia rakenteellisen rahoitusaseman heikentymistä jyrkän 

taantuman aikana. Vaikka tilanteissa, joissa kasvuluvut ovat negatiiviset, sopeutuskaaviossa 

mainitaan, että ”sopeutusta ei edellytetä”, tämä tarkoittaa käytännössä, että rakenteellista 

rahoitusasemaa koskeva vaatimus asetetaan nollaan. 

27. Tilintarkastustuomioistuin ei ilmoita, miten sopeutuskaavion luokkien johdonmukaisempi 

eriyttäminen voitaisiin toteuttaa. Sopeutusvaatimus, joka on suurempi kuin 0,5 prosenttia suhteessa 

BKT:hen, on kuitenkin aina pantu täytäntöön 0,6 prosenttina suhteessa BKT:hen, eikä normaaleina 

aikoina ole suositeltu tämän suurempia sopeutuksia. Tässäkin yhteydessä on syytä huomauttaa, että 
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sopeutuskaavion sisältämä suhdannetilanteiden luokittelu oli komission ehdottama, mutta 

jäsenvaltiot hyväksyivät sen täysin joustoa koskevassa yhteisesti sovitussa kannassa. 

28. Komissio katsoo, että sopeutuskaaviossa tehty erottelu, josta tilintarkastustuomioistuin

huomauttaa, ei ole epäjohdonmukainen.

Erittäin huonojen ja poikkeuksellisen huonojen aikojen luokkia lukuun ottamatta sopeutukset 

sijoittuvat 0,5 prosentin vertailuarvon ympärille, jotta sopeutuskaavio ei loitontuisi liikaa 

asetuksesta. Luokkien sisäisten sopeutustasojen suunnittelu heijastaa kahta muuta käytännön 

tekijää. Ensinnäkin jos pienimmäksi tarkkuustasoksi hyväksytään 0,1 prosenttia suhteessa 

BKT:hen, erottelua voidaan saada aikaan vain rajoitetusti pysyen vertailuarvon kohtuullisten 

muuttujien rajoissa. Toiseksi, komissio halusi välttää liian suurten kynnysarvoista aiheutuvien 

vaikutusten luomista, jotta vältetään tilanne, jossa sellaisen muuttujan pienet tarkistukset, joka 

viime kädessä ei ole havainnoitavissa – kuten tuotantokuilu – johtavat suuriin muutoksiin 

jäsenvaltion julkisen talouden strategiaa koskevissa määräyksissä. Kolmanneksi, huomautuksessa 

näytetään sekoitettavan toisiinsa rakenneuudistuksiin liittyviä mahdollisia poliittisia kustannuksia 

koskevat vastaukset ja edellä hahmoteltu sopeutuskaavion taustalla oleva logiikka. 

Mitä tulee väitteeseen, jonka mukaan ihanteellinen ajankohta toteuttaa uudistuksia on silloin, kun 

kasvuvauhti on potentiaalista kasvua suurempaa, on syytä huomata, että huonojen aikojen luokassa 

tuotantokuilu saattaa pysyä niinkin alhaisena kuin –3 prosentin tasolla, mikä osoittaa, että vaikka 

tuotantokuilu kapenee (eli kasvu on suurempaa kuin potentiaali), talous on edelleen haastavassa 

suhdannetilanteessa. 

29. Komissio suoritti analyysin asettaessaan sopeutuskaavion arvoja. Sopeutuskaavio perustuu

EU:n 28 jäsenvaltion tuotantokuilujen yhdistettyihin jakaumiin vuodesta 1986 vuoteen 2014

komission syksyllä 2014 tekemien ennusteiden mukaisesti. Siitä on jätetty pois suurin

(negatiivinen) tuotantokuilu joko vuodelta 2009 tai vuodelta 2010 sillä perusteella, että nämä

vuodet edustavat epätavallisimpia keskipitkällä aikavälillä menneisyydessä koettuja tilanteita eikä

niiden siksi voida katsoa olevan osa tyypillistä suhdannekiertoa. Historiallinen jakauma osoittaa,

kuinka usein sopeutusta tarvitaan kussakin sopeutuskaavion luokassa, millä on itsestään selviä

vaikutuksia keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen. Komission äskettäiset sisäiset

simuloinnit, jotka on suoritettu osana yhteisesti sovitussa kannassa edellytettyä joustavuuden

virallista uudelleentarkastelua, vahvistavat, että suhdannetilanteeseen perustuva sopeutuskaavion

mukainen sopeutus on keskimäärin ollut hieman alle 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen

vuodesta 2000 lähtien.

30. Asetuksessa säädetään 0,25 prosentin marginaalista, eikä komissio voi määrätä asetuksen kanssa

ristiriitaisia rajoituksia esimerkiksi merkityksettömien poikkeamien kasautumisesta.

Euroopan finanssipoliittisen komitean raportissa mainitaan varsin epäselvästi tarve muuttaa 

lainsäädäntöä komitean kumulatiivisten poikkeusten vaikutusten rajoittamiseen tähtäävien 

ehdotusten sisällyttämiseksi siihen. 

31. Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että sen harkintavallan ja erityisesti taloudellisen harkinnan

käyttö arviointeja tehtäessä heikentäisi millään tavoin vaatimuskehystä.

Ensinnäkin komissiolla on asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdan nojalla harkintavalta 

arvioida, voidaanko sopeutuskaavioon perustuvista julkisen talouden sopeutustoimista poiketa. 

Tässä suhteessa asetus ei sisällä automatiikkaa, joka johtaisi päätelmään merkittävästä 

poikkeamisesta. 

Toiseksi, vakaus- ja kasvusopimusta, ennalta ehkäisevä osio mukaan luettuna, ei pitäisi ymmärtää 

vain staattisena joukkona yksittäisiä sääntöjä, joita sovelletaan mekaanisesti kaikkiin tapahtumiin. 

Se on pikemminkin taloudellinen ja finanssipoliittinen ohjausjärjestelmä, jolla on tarkoitus auttaa 
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varmistamaan maltillinen makrotalous- ja finanssipolitiikka keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Makrotalouspolitiikan luonteen vuoksi on varmaa, että ennakoimattomia tilanteita syntyy, ja jotta 

tällaiseen kehitykseen voidaan vastata ja ottaa se huomioon, talouden ohjauskehyksen on oltava 

riittävän joustava. Jos kehys ei pystyisi tähän, vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuus talouden 

ohjauksen ja talouspolitiikan käyttökelpoisena välineenä heikentyisi. 

Tästä syystä on tärkeää, että komissio käyttää aina taloudellista harkintaansa varmistaakseen 

sääntöjen järkevän soveltamisen sen sijaan, että se soveltaisi täysin mekaanista ja vallitsevista 

makrotaloudellisista olosuhteista irrallista lähestymistapaa. 

Yhteinen vastaus kohtiin 32 ja 33: 

Vuoden 2017 maakohtaisilla suosituksilla oli tarkoitus saavuttaa molemmat tavoitteet, sekä 

meneillään olevan elpymisen vahvistaminen että julkisen talouden kestävyyden varmistaminen, 

samalla kun ne pyrittiin pitämään lyhyinä ja yksinkertaisina. Tämä johti siihen, että aikaisemman 

käytännön vastaisesti julkista taloutta koskeviin maakohtaisiin suosituksiin ei sisältynyt vuonna 

2018 vaadittavaa sopeutusta koskevia suosituksia. Tämä oli viime kädessä poliittinen päätös, jossa 

otettiin huomioon useita näkökohtia. 

Ensinnäkin, vaikka niin kutsuttu sopeutuskaaviolähestymistapa pysyy vuoden 2018 maakohtaisten 

suositusten perustana, komission ehdotuksissa vuoden 2017 suosituksiksi otettiin käyttöön varauma 

sellaisten jäsenvaltioiden suhteen, joiden osalta sopeutuskaavio edellyttää julkisen talouden 

sopeutusta, jonka suuruus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen tai enemmän (harkintavalta). 

Maakohtaisia suosituksia ei katsottu oikeaksi paikaksi esittää yksityiskohtia siitä, miten 

tasapainotetaan sopeutuskaavion vaatimukset ja tarve ottaa huomioon vakauttamisen vaikutus 

kasvuun ja työllisyyteen harkintamarginaalin avulla. 

Toiseksi tähän liittyvissä johdanto-osan kappaleissa esitetään hyvin selväsanaisesti, mitä vuonna 

2018 on tehtävä; niissä mainitaan etenkin i) kvantifioitu vaatimus, ii) noudattamisen arviointi ja iii) 

päätelmä siitä, tarvitaanko lisätoimenpiteitä. 

Kolmanneksi, johdanto-osan kappaleet ja itse maakohtainen suositus ovat oikeusvoimaltaan 

tasavertaisia. 

Näin ollen komissio ei tässä vaiheessa näe olevan näyttöä siitä, että sen harkintavallan käyttö olisi 

vähentänyt maakohtaisen suosituksen julkista taloutta koskevan vaatimuksen merkitystä tai 

uskottavuutta. 

34. Arvioidessaan vaatimusten noudattamista komissiolla on harkintavalta arvioida, voidaanko 

sopeutuskaavioon perustuvista julkisen talouden sopeutustoimista poiketa. Tämä harkintamarginaali 

on seurausta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdan säännöksistä. Kyseisen 

6 artiklan 3 kohdan mukaan poikkeamisen keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen johtavasta 

sopeuttamisurasta määrittäminen merkittäväksi liittyy yhtäältä tarkkoihin määrällisiin kriteereihin ja 

toisaalta siinä voidaan ottaa huomioon myös muita seikkoja. Tässä suhteessa asetus ei sisällä 

automatiikkaa, joka johtaisi päätelmään merkittävästä poikkeamisesta. 

35. Komissio ottaa arvioinneissaan huomioon, että yksittäisissä jäsenvaltioissa saattaa olla 

kestävyys- ja vakautustarpeiden välisiä jännitteitä, mutta toisaalta näin ei välttämättä ole, kuten 

komission julkista taloutta vuonna 2016 koskevan raportin IV osassa julkaisema analyysi osoittaa. 

Jos jännitteitä on, komission tehtävänä on analysoida kilpailevat vaatimukset ja tehdä tasapainoinen 

arviointi, jossa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat. Komission harkintavalta 

muodostuu saatavilla olevien indikaattorien älykkäästä tulkinnasta erityisesti suhdannekiertoon 

liittyvän epävarmuuden ja julkisen talouden voimakkaan kiristämisen meneillään olevalle 

elpymiselle tietyissä jäsenvaltioissa aiheuttamien riskien valossa. 
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36. Ensinnäkin yhteenlasketut kasvuasteet eivät välttämättä näytä elpymisen mahdollisesti haurasta 

luonnetta yksittäisissä jäsenvaltioissa eikä niissä oteta huomioon liian laajamittaisen julkisen 

talouden vakauttamisen mahdollista haitallista vaikutusta tällaisiin talouksiin. Nämä ovat 

luonnollisesti tärkeitä tekijöitä, jotka komissio on pyrkinyt ottamaan huomioon, kun se on käyttänyt 

harkintavaltaansa määrittäessään asianmukaista finanssipolitiikkaa yksittäisille talouksille. 

Toiseksi, se, että todellinen kasvu on suurempaa kuin potentiaalinen kasvu, ei kerro paljonkaan 

elpymisen vahvuudesta. Esimerkiksi Italian potentiaalinen kasvu arvioitiin noin nollatasolle 

kyseisinä vuosina. 

37. Rakenneuudistus- ja investointilausekkeiden rajoista sovittiin komission ja jäsenvaltioiden 

välisissä neuvotteluissa.  

41. Selventääkseen asiaa komissio haluaa selittää investointilausekkeen ehtojen taustalla olevia 

perusteluja. Lauseke on tarkoitettu sellaisia julkisia investointeja varten, jotka voidaan katsoa 

rakenneuudistusten kanssa taloudellisesti samanarvoisiksi sikäli, että ne vaikuttavat myönteisesti 

potentiaaliseen kasvuun ja julkisen talouden kestävyyteen, ja jotka siten liittyvät tiettyihin EU:n 

yhteisrahoittamiin hankkeisiin. Hyväksymisehdolla, jonka mukaan julkiset investoinnit eivät saisi 

supistua, on tarkoitus varmistaa, että EU:n rahoittamia investointeja ei käytetä korvaamaan 

kansallisesti rahoitettuja investointeja. 

42. Keskeinen investointilausekkeen käytön hyväksyttävyyskriteeri on se, että jäsenvaltion 

tuotantokuilun täytyy olla negatiivisempi kuin –1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Toisin sanoen 

jäsenvaltiossa on oltava taloudellisesti huonot ajat. Tutkimukset osoittavat, että kun mailla on 

kestävyyshaasteita tällaisissa tilanteissa, hyvin usein leikataan julkisia investointeja, millä on 

haitallinen vaikutus potentiaaliseen kasvuun. Investointilausekkeella pyritään estämään tämä 

edellyttämällä, että julkisten investointien määrä ei vähene lausekkeen soveltamisen viitevuonna. 

Investointien nimellistason väheneminen saattaa silti johtaa investointien ja BKT:n välisen suhteen 

kasvuun, jos BKT:n kasvun väheneminen (joka ei ole valtion hallittavissa) on suurempaa kuin 

investointien väheneminen. 

43. Investointilausekkeen tarkoituksena on johtaa investointien kestävään lisääntymiseen. 

Tällaisissa tapauksissa ei olisi perusteltua vaatia jäsenvaltiota palaamaan alkuperäiselle uralleen 

vuosi lausekkeen myöntämisen jälkeen. 

44. Ks. vastaukset kohtiin VII ja 43. 

45. Sopeutuskaavion käyttöönotosta lähtien ei ole ollut mahdollista arvioida etukäteen, saavuttaako 

jäsenvaltio keskipitkän aikavälin tavoitteensa nelivuotiskauden puitteissa (koska tämä riippuu muun 

muassa yksittäisiä vuosia koskevista sopeutuskaavion vaatimuksista). Näin ollen komissio ehdotti 

jäsenvaltioille yksinkertaistavaa oletusta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen lähentymistä koskevan 

kriteerin täyttämiseksi sen sijaan, että se arvioisi, onko lausekkeen soveltamista hakevan 

jäsenvaltion etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteesta alun perin enintään 1,5 prosenttia suhteessa 

BKT:hen. Sopeutuksen suositetun viitearvon, joka on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuodessa, 

sekä suurimman tästä määrästä sallitun väliaikaisen poikkeaman perusteella tämä etäisyys johtaisi 

keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen neljän vuoden kuluessa. 

46. Merkityksetön poikkeamamarginaali sisältyy asetukseen, eikä komissiolla ole valinnanvaraa sen 

soveltamisen suhteen. Ei kuitenkaan välttämättä ole niin, että merkittävä poikkeamamarginaali 

hyödynnetään täysin joka vuosi ja toisin sanoen ”lähentymiseen tarvittava aika pitenee siis 

huomattavasti enemmän.” Esimerkiksi Suomen kohdalla näin ei ennusteta tapahtuvan komission 

kevään 2018 talousennusteessa. 

47. Investointilausekkeen soveltaminen johtaa muiden seikkojen pysyessä muuttumattomina 

kokonaismenojen lisääntymiseen verrattuna tilanteeseen, jossa lauseketta ei ole sovellettu. 
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Menot eivät kuitenkaan lisäänny investointimenojen tason muutoksista riippumatta, koska ehtona 

on, että julkisten investointien taso ei saa laskea lausekkeen soveltamisen viitevuonna. 

48. Katso vastaukset kohtiin 43, 45 ja 47. 

49. Vaikka vakaus- ja lähentymisohjelmassa on 3 artiklan mukaan tehtävä kustannushyötyanalyysi 

suurista rakenneuudistuksista, tämä ei tarkoita sitä, että väliaikaisen poikkeaman on perustuttava 

kustannuksiin. Itse asiassa niin kutsutun rakenneuudistuslausekkeen asiaa koskevissa, 5 artiklaan 

sisältyvissä säännöksissä ei mainita kustannuksia. Lisäksi se, että väliaikainen poikkeama ei perustu 

suorasti kustannuksiin, ei tarkoita sitä, ettei kustannuksia mitata. 

50. Arvioitaessa, onko uudistuksilla myönteisiä talousarviovaikutuksia, kuten asetuksessa 

edellytetään, komissio ottaa huomioon suorat budjettikulut sekä pitkän aikavälin vaikutuksen 

kasvuun. Kasvuun kohdistuvan pitkän aikavälin vaikutuksen olisi lopulta parannettava julkisen 

talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. 

52. Komissio on johdonmukaisesti arvioinut kaikkien Italian rakenneuudistusten vaikutuksia, myös 

niiden rakenneuudistusten, joille oli pyydetty rakenneuudistuslausekkeeseen perustuvaa joustoa, 

kuten arvioinnissa Italian rakenneuudistuslausekkeen kriteerien täyttämisestä todetaan (komission 

yksiköiden valmisteluasiakirja Italian vuoden 2016 vakausohjelmasta, s. 18). Erityisesti Italiaa 

koskevissa vuosina 2017 ja 2018 julkaistuissa maakohtaisissa raporteissa esitetään perusteellinen 

tilannearvio Italian rakenneuudistusten toteuttamisesta. Lisäksi toteuttamisen tilannetta arvioitiin 

jatkuvasti sekä ennalta että jälkikäteen komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa Italian vuoden 

2016 alustavasta talousarviosuunnitelmasta (s. 22–23), vuoden 2016 vakausohjelmasta (s. 4 ja sitä 

seuraavat sivut) ja vuoden 2017 alustavasta talousarviosuunnitelmasta (s. 19) sekä helmikuussa 

2017 julkaistussa perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laaditussa kertomuksessa (s. 13–

14). 

53. Kuten huomautukseen 49 annetussa vastauksessa todettiin, väliaikainen poikkeama ei perustu 

uudistusten suoriin budjettikuluihin. Yksityiskohtaisia tietoja uudistusten pitkän aikavälin 

kasvuvaikutuksia koskevasta komission arvioinnista annetaan vastauksessa huomautukseen 54. 

54. Komissio katsoo, että se arvioi lausekkeen taloudelliset vaikutukset asianmukaisesti. Italian 

hakiessa rakenneuudistuslausekkeen soveltamista vuodelle 2016 (vuoden 2016 alustavassa 

talousarviosuunnitelmassa ja vuoden 2016 vakausohjelmassa) komissio analysoi Italian 

rakenneuudistusten vaikutuksia QUEST-mallilla talouspoliittiselle komitealle joulukuussa 2015 

esitellyssä muistiossa (joka myöhemmin julkaistiin asiakirjana ”The Economic Impact of Selected 

Structural Reform Measures in Italy, France, Spain and Portugal” huhtikuussa 2016). Näin ollen 

vuoden 2016 vakausohjelmaan mennessä komission arvioista oli keskusteltu laajasti Italian 

viranomaisten kanssa. Lisäksi komissio oli avoimesti kyseenalaistanut Italian viranomaisten 

esittämän alkuperäisen arvion uudistusten vaikutuksista helmikuussa 2015 julkaistussa 

perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laaditussa kertomuksessaan. Näiden keskustelujen 

tuloksena vuoden 2016 vakausohjelmassa niiden rakenneuudistusten vaikutuksia, joiden osalta oli 

pyydetty joustoa, tarkistettiin alaspäin (verrattuna vuoden 2016 alustavaan 

talousarviosuunnitelmaan), kuten alaviitteessä 26 todettiin. Tämä on osoitus siitä, että komission 

työllä uudistusten vaikutusten analysoimiseksi ja viranomaisten esittämien arvioiden todentamiseksi 

on merkitystä. 

Mitä tulee rakenneuudistusten kasvuvaikutuksia koskevien arvioiden väitetysti suuntaa-antavaan 

luonteeseen, tämä heijastaa makrotaloudellisen mallintamisen luontaisia rajoituksia. Asetuksessa 

edellytetään, että komissio ottaa huomioon rakenneuudistusten vaikutuksista potentiaaliseen 

kasvuun aiheutuvan kestävyyden parantumisen, mutta tällainen mallintaminen on luontaisesti 

epävarmaa. 
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56.  Katso vastaukset kohtiin 45, 47 ja 48. 

57. Italian maanjäristyksiin liittyvät ennalta ehkäisevät menot olivat hyväksyttäviä voimakkaiden 

maanjäristysten toistumisen sekä hätätilanteiden hallinnan ja ennalta ehkäisevien menojen 

integroituneen luonteen vuoksi. Tämän tuloksena Italian hallituksen tähän tarkoitukseen vuonna 

2017 varaamat 3 miljardia euroa eli 0,18 prosenttia suhteessa BKT:hen katsottiin hyväksyttäviksi 

”epätavallisia tapahtumia koskevan lausekkeen” kannalta. Investointisuunnitelman 

talousarviovaikutukset on vahvistettava jälkikäteen Italian viranomaisten komissiolle etu- ja 

jälkikäteen toimittamien merkityksellisten tietojen perusteella. 

58. Komissio ei pidä tätä vaatimuskehyksen höllentämisenä, vaan jäsenvaltiotason 

finanssipoliittisen päätöksenteon ja toimintaympäristön tunnustamisena käytännössä. 

Jäsenvaltioille on kerrottava ennakolta, kuinka suuri vaadittu julkisen talouden sopeutus on, jotta ne 

voivat ottaa sen huomioon talousarviosuunnittelussaan. Tämä finanssipolitiikan keskipitkän 

aikavälin ennakkosuunnittelu ja -koordinointi on itse asiassa syy siihen, että vakaus- ja 

lähentymisohjelmaprosessi sisältyy EU-ohjausjaksoon. 

Jos rakenteellista rahoitusasemaa tarkistetaan siten, että etäisyys keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 

vähenee niin paljon, että alkuperäinen vaatimus merkitsisi keskipitkän aikavälin tavoitteen 

ylittymistä, vaatimus vapautetaan ja sitä tarkistetaan. On totta, että tämä toimintatapa on jossain 

määrin epäsymmetrinen, sillä jos rakenteellista rahoitusasemaa tarkistetaan alaspäin eli kauemmas 

keskipitkän aikavälin tavoitteesta kuin alun perin ennustettiin, jäsenvaltion vaatimusta ei kasvateta. 

Tämä johtuu siitä, että se rikkoisi luottamuksensuojaa, joka jäsenvaltiolla on sen julkisen talouden 

sopeutuksen tason suhteen, jota komissio vaati jäsenvaltion suunnitellessa ja hyväksyessä 

budjettistrategiansa. 

59. Vaatimuksen laskeminen sen perusteella, kuinka suuri etäisyys keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen on kyseisenä vuonna, on paitsi poliittisesti epärealistista myös käytännössä 

mahdotonta. 

Jos vuoden t–1 keväällä jäsenvaltion arvioidaan saavuttavan keskipitkän aikavälin tavoitteensa 

vuonna t–1, lisäsopeutus ei ole tarpeen vuonna t ja vuoden t sopeutus jäädytetään nollatasolle. Tämä 

antaa jäsenvaltioille tarvittavan varmuuden vaaditusta sopeutuksen tasosta, jotta ne voivat aloittaa 

talousarvion laatimiseen tavallisesti liittyvät hyvin laajat kansalliset menettelyt. Jos rakenteellisen 

rahoitusaseman tarkistukset tarkoittavat vuoden t keväällä sitä, että jäsenvaltion etäisyyden 

keskipitkän aikavälin tavoitteeseen arvioidaan olleen 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna t–1, 

on komission näkemyksen mukaan liian myöhäistä tarkistaa vaatimusta. Jäsenvaltio on jo 

hyväksynyt vuoden t talousarvion sillä perusteella, että komissio ilmoitti sille, ettei sopeutusta 

tarvita. Jos komissio määräisi suuremman vaatimuksen, tämä rikkoisi näin ollen jäsenvaltion 

luottamuksensuojaa sen julkisen talouden sopeutuksen tason suhteen, jonka mukaan sitä arvioidaan. 

Tällainen ennakoimattomuus heikentäisi vakavasti vakaus- ja kasvusopimuksen kehyksen 

uskottavuutta kansallisten poliitikkojen silmissä. 

On myös ongelmallista perustaa vaatimus ennustettuun etäisyyteen keskipitkän aikavälin 

tavoitteesta sinä vuonna, jona vaatimusta sovelletaan, koska tämä ennuste on itse riippuvainen 

vaatimuksesta. Joka tapauksessa päivitettyihin ennusteisiin perustuvat vuoden aikana tehtävät 

tarkistukset eivät antaisi jäsenvaltioille tietoa riittävän ajoissa näiden laatiessa 

finanssipolitiikkaansa. 

60. Asian selventämiseksi on lisättävä, että jäsenvaltioiden vaatimuksia ei tarkisteta ylöspäin sen 

vuoksi, että komissio arvioi suhdannetilanteen parantuneen. Kohtiin 58 ja 59 annettujen vastausten 

mukaisesti tämä johtuu siitä, että se rikkoisi jäsenvaltion luottamuksensuojaa vaaditun julkisen 

talouden sopeutuksen tason suhteen sen laatiessa kansallista finanssipolitiikkaansa. 
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61. Siirtyminen vuoden 1995 EKT:stä vuoden 2010 EKT:hen merkitsi sitä, että tietyn vuoden 

vaatimus oli voitu laskea EKT 95:n avulla, kun taas julkisen talouden vakauttamistoimet arvioitiin 

EKT 2010:n avulla. Tämä on väistämätöntä, ellei kaikkia jäsenvaltioiden vaatimuksia kumottaisi 

EKT 2010:n mukaisten uusien laskelmien perusteella. Vaatimuksen taustalla olevan 

sopeutuskaavion rakenteen vuoksi on joka tapauksessa epätodennäköistä, että vaatimusten laskenta 

EKT 2010:n perusteella olisi aiheuttanut muutoksia. 

Eri vuosina käytettyjen indikaattorien tai mittausten välillä ei ole epäjohdonmukaisuuksia. Jos 

esimerkiksi vuoden 2014 julkisen talouden vakauttamistoimet arvioitiin EKT 2010:n avulla, sekä 

vuoden 2014 että vuoden 2015 luvut lasketaan EKT 2010:n perusteella. 

66. Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen esittämä skenaario on vain havainnollistava, 

koska on luonnollisesti vaikeaa ekstrapoloida yksittäisten jäsenvaltioiden tulevia tuloksia 

historiallisen taantuman euroalueeseen kohdistuneen yhteenlasketun vaikutuksen perusteella.  

67. Kuten vastauksessa kohtaan 66 todetaan, simuloinnit ovat jokseenkin spekulatiivisia ja liittyvät 

hypoteettiseen tapaukseen, jota ei ole käytännössä tapahtunut, eikä niissä myöskään oteta huomioon 

mahdollista vaikutusta maakohtaisiin vähimmäisvertailuarvoihin, jotka eivät sallisi rakennerahasto- 

ja investointilausekkeiden myöntämistä useissa jäsenvaltioissa. 

68. Ks. komission harkintavallan käyttöä koskevat vastaukset kohtiin 33–35. 

69. Komission näkemyksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksessa ei anneta 

täydellistä kuvaa asiasta.  

Suunnitellessaan sekä sopeutuskaaviota että joustolausekkeiden mukaisia poikkeamia komissio 

suoritti ensinnäkin yleisellä tasolla laajan analyysin. Sopeutuskaavion yhteydessä tähän sisältyi 

tuotantokuilujen historiallisen jakauman tarkastelu. Poikkeamien yhteydessä komissio esitti 

jäsenvaltioille useita havainnollistavia simuloituja skenaarioita joustopoikkeamien suunnittelusta. 

Skenaariot perustuivat siihen, että otetaan käyttöön sopeutuksen viitearvo, joka on 0,5 prosenttia 

suhteessa BKT:hen (jolloin siis oletetaan, että poikkeamamarginaalia, jonka suuruus on 

0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen, ei käytetä). Monet näistä havainnollistavista simuloinneista on 

julkaistu Vade Mecum -käsikirjan liitteessä. 

Toiseksi, arvioidessaan yksittäisten jäsenvaltioiden hakemuksia joustolausekkeiden soveltamisesta 

komissio arvioi niiden etäisyyden keskipitkän aikavälin tavoitteesta varmistaakseen, että se on 

saavutettavissa ohjelmakauden loppuun mennessä olettaen, että vuotuinen sopeutus on 

vertailuarvon mukainen. 

70. Katso vastaukset kohtiin 66, 67 ja 69. 

72. On syytä huomauttaa, että komissio on johdonmukaisesti tuonut esiin tämän rakenteellista 

rahoitusasemaa koskevien ennusteiden tarkistamiseen liittyvän ongelman esittämällä sitä koskevia 

kaavioita vakaus- ja lähentymisohjelmien arvioinneissaan. 

75. Vaikka komissiolle ei ole annettu valtuuksia valvoa keskipitkän aikavälin tavoitteiden 

lähentymistavoitteiden noudattamista, se analysoi jäsenvaltioiden tarkistuksia arvioituihin aikoihin, 

joissa ne saavuttavat keskipitkän aikavälin tavoitteensa, ja esittää niistä huomautuksia, kuten 

voidaan nähdä komission yksiköiden valmisteluasiakirjoista ja kullakin valvontakierroksella 

julkaistuista alustavien talousarviosuunnitelmien arvioinneista. Näin ollen komissio pitää 

jäsenvaltioita tilivelvollisina, mutta ei voi toteuttaa menettelyllisiä toimenpiteitä nykyisen 

oikeuskehyksen nojalla. 

On epäselvää, miten sopeutuskaavio voitaisiin suunnitella sillä tavoin, että sillä varmistetaan 

ennalta, että kaikki jäsenvaltiot saavuttavat keskipitkän aikavälin tavoitteen ohjelman neljäntenä 

vuonna riippumatta siitä, kuinka kaukana ne tavoitteesta ovat, koska ennusteet siitä, missä 
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rakenteellinen rahoitusasema on kolmen vuoden jälkeen, ovat lähes varmasti virheellisiä (tämä on 

väistämättä luonteenomaista makrotaloudellisille ennusteille). Lisäksi jos jäsenvaltio oli ohjelman 

aikana hyvin kaukana keskipitkän aikavälin tavoitteestaan, eron kaventaminen saattaa edellyttää 

hyvin suuria julkisen talouden sopeutustoimia neljän vuoden aikana. Tämä voi osoittautua 

haitalliseksi. 

76. Komissio ja jäsenvaltiot ovat laajojen keskustelujen avulla päässeet yhteiseen sopimukseen 

sellaisen tarkkuustason määrittelemisestä, jota vakaus- ja kasvusopimuksen kehyksen kaikkien 

näkökohtien täytäntöönpano, kuten joustoa koskevan yhteisesti sovitun kannan laatiminen, 

edellyttää. Tämän työn tarkoituksena ei ole heikentää vakaus- ja kasvusopimuksen kehystä, vaan 

pikemminkin toteuttaa asetuksen laajat tavoitteet. 

77. Tällä huomautuksella ei ole merkitystä kasvu- ja vakaussopimuksen ennalta ehkäisevän osion 

tuloksellisuuden arvioinnin kannalta. Analysoitu otos sisältää analyysin kohteena olleena 

ajanjaksona liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin kuuluneiden jäsenvaltioiden (eli 

vuodesta 2009 eteenpäin Espanjan ja Ranskan) rakenteellisen rahoitusaseman ja perusjäämän 

kehityksen, mutta korjaavalla osiolla on erilliset säännöt. Komissio muistuttaa, että 

tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2016 erillisen erityiskertomuksen ”Lisäparannuksia 

tarvitaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi”, 

jossa komissio antoi viralliset vastauksensa. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_FI.pdf 

78. Komissio katsoo, että eteneminen kohti keskipitkän aikavälin tavoitteita on jatkunut viime 

vuosina, joskin pienemmässä mitassa kuin elpymisen alkuvaiheessa, jolloin kaksitoista jäsenvaltiota 

pääsi pois liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä. 

79. Komissio katsoo, että vuosien 2014 ja 2018 rakenteellisia rahoitusasemia koskevat arviot eivät 

ole täysin vertailukelpoisia, jotta voitaisiin arvioida niiden jäsenvaltioiden rakenteellisen 

rahoitusaseman edistystä, jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitettaan vuosina 

2014–2018. Vuoden 2014 rakenteellisia rahoitusasemia koskevat arviot perustuvat aikaisempiin 

tietoihin ja niihin sisältyvät vuonna 2014 toteutetut todelliset julkisen talouden toimenpiteet. 

Vuoden 2018 arviot perustuvat sitä vastoin komission ennusteeseen. Kyseisten jäsenvaltioiden 

odotetaan toteuttavan julkisen talouden toimenpiteitä kansallisten talousarvioprosessien puitteissa 

varmistaakseen, että vuoden 2018 talousarvio on vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen, ja tästä 

syystä vuoden 2018 tietojen jälkiarviointi osoittaa välttämättä erilaisia rakenteellisia rahoitusasemia 

kuin syksyllä 2017 ennustettiin. 

80. Komissio katsoo, että sen kannanotot euroalueen finanssipolitiikan virityksestä ovat 

tasapainoisia ja niissä otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion julkisen talouden tilanne. 

Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitettaan, odotetaan 

toteuttavan julkisen talouden toimenpiteitä noudattaakseen vakaus- ja kasvusopimusta, kun taas 

joidenkin keskipitkän aikavälin tavoitteensa ylittäneiden jäsenvaltioiden ehdotetaan käyttävän 

käytettävissään olevaa julkisen talouden liikkumavaraa talouskasvun tukemiseen. Tästä on 

osoituksena komission vuonna 2016 antama tiedonanto Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen 

finanssipolitiikan viritys, jossa todetaan nimenomaisesti, että ”liiallisia alijäämiä koskevassa 

menettelyssä olevien ja muiden sellaisten jäsenvaltioiden, joiden on edelleen varmistettava riittävä 

edistyminen kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta, olisi edelleen tehtävä näin niille annetun 

suosituksen mukaisesti”. 

81. Komissio korostaa, että vuoden 2017 toteutumatiedot, joihin noudattamisen lopullinen arviointi 

perustuu, osoittavat jäsenvaltioiden tulosten parantuneen huomattavasti, ja vaatimuksia 

noudattaneiden maiden määrä nelinkertaistui verrattuna vuoden 2017 kevään ennusteeseen 

perustuneisiin alkuperäisiin ennusteisiin. Lisäksi yhdistetyt luvut peittävät merkittäviä eroja 
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yksittäisten jäsenvaltioiden julkisten talouksien tilanteissa suhteessa keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen. 

Jäsenvaltioiden otoksesta on myös jätetty pois hyvin suoriutuvat jäsenvaltiot eli ne, jotka ovat 

saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitteensa. Koska keskipitkän aikavälin tavoitteensa 

saavuttaneet jäsenvaltiot noudattavat myös ennalta ehkäisevän osion säännöksiä, tämä antaa 

tarkemman kuvan vaatimusten yleisestä noudattamisesta kaikissa maissa. 

82. Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaan osioon kuuluvien jäsenvaltioiden julkisen talouden 

suorituskyky ei anna paikkansapitävää arviota vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän 

osion tuloksellisuudesta, koska näillä kahdella vakaus- ja kasvusopimuksen osiolla on erilliset 

säännöt. 

Ks. vastaus kohtaan 77 liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä koskevasta 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. 

83. Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota säännellään ennalta ehkäisevästä osiosta 

erillisellä asetuksella. Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion luontaisesti nimellinen luonne 

ja sen keskittyminen perussopimuksessa olevaan 3 prosentin kynnysarvoon suhteessa BKT:hen 

merkitsee sitä, että vaikka komissio pyrkii saamaan jäsenvaltiot tekemään rakenteellisia sopeutuksia 

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn suositusten mukaisesti, se ei pysty nopeuttamaan 

menettelyä, jos jäsenvaltio täyttää alijäämätavoitteet. 

Komissio perusteli liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä poistumisen määräaikojen jatkamisen 

vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 julkaisemaan erityiskertomukseen 

”Lisäparannuksia tarvitaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkaan täytäntöönpanon 

varmistamiseksi”. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_FI.pdf 

85. Korjaavan osion ansiosta jäsenvaltioiden on mahdollista noudattaa strategiaa, jossa saavutetaan 

vain alijäämätavoitteet parantuneen makrotaloudellisen tilanteen avulla toteuttamatta tarvittavia 

julkisen talouden toimia. On syytä huomauttaa, että komissio ja neuvosto määräävät liiallisia 

alijäämiä koskevan menettelyn suosituksissa julkisen talouden toimia, jotka ovat rakenteellisten 

lukujen perusteella johdonmukaisia ennalta ehkäisevän osion toimien kanssa. Ei kuitenkaan ole 

mahdollista käynnistää menettelyä koskevia toimenpiteitä, jos jäsenvaltio saavuttaa 

alijäämätavoitteensa. Korjaavan osion pakottava luonne on nimellinen, koska se perustuu 

perussopimukseen kirjattuun julkistalouden alijäämän kynnysarvoon, joka on 3 prosenttia suhteessa 

BKT:hen. Komissio katsoo, että korjaavan ja ennalta ehkäisevän osion toimien esittäminen 

keskiarvoina ei tästä syystä heijasta paikkansapitävästi jäsenvaltioita tosiasiallisesti sitovaa 

vaatimusta. 

88. Viimeisimmät tiedot osoittavat Portugalin rakenteellisen rahoitusaseman parantuneen 

huomattavasti viime vuosina, 2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuosina 2013–2017, ja sen etäisyys 

keskipitkän aikavälin tavoitteesta on nyt 1,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. 

89. Ranska ja Espanja kuuluivat korjaavan osion piiriin lähes koko kyseessä olevan ajanjakson, 

mikä tarkoittaa, ettei sopeutuskaavion vaatimuksilla ollut menettelyn kannalta merkitystä. 

90. Komissio katsoo, että korjaavan osion mukainen sopeutusnopeus ei anna tietoa vakaus- ja 

kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion tuloksellisuudesta, sillä sitä ohjataan eri välineillä. 

92. Ks. liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn määräaikojen jatkamista koskeva vastaus kohtaan 

83. 

98. Viron rakenteellisen rahoitusaseman heikentyminen vuonna 2017 ei ole rikkonut ennalta 

ehkäisevän osion vaatimuksia. 
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99. Komissio katsoo, että se on käyttänyt joustoa, harkintamarginaali mukaan luettuna, 

oikeasuhteisesti, asianmukaisesti ja taloudellisesti perustellusti. Vielä suhteellisen äskettäin 

Euroopan elpymisen epätavalliset piirteet olivat peruste varovaisuuteen julkisen talouden 

vakauttamisessa. Etenkin inflaatiopaineen puuttuminen, euroalueen suuri vaihtotaseen ylijäämä 

sekä eräiden jäsenvaltioiden yhä korkea työttömyys viittasivat siihen, että talous toimi yhä 

vajaateholla. Näiden huolenaiheiden sekä lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden vuoksi 

komissio katsoi, että finanssipolitiikan sääntöjen maltillisella soveltamisella pyrittäisiin 

varmistamaan, etteivät liian suuret julkisen talouden mukautustoimet vaaranna monien 

jäsenvaltioiden yhä haurasta elpymistä. Näin ollen komissio käytti joustoa jäsenvaltioiden 

suostumuksella julkisen talouden vaatimusten mukauttamiseksi suhdannetilanteeseen. 

102. Komissio myöntää, että sen viimeisimmässä ennusteiden tarkkuutta koskevassa arvioinnissa 

havaittiin näyttöä vinoumasta joissain tapauksissa käytettäessä tiettyä menetelmää. Se korostaa 

kuitenkin arvioinnissa todettavan, että komission talousennusteet ovat tarkempia kuin markkinoiden 

ennusteet ja verrattavissa muiden kansainvälisten toimielinten ennusteisiin. Lisäksi komission 

velkaennusteiden tarkkuus riippuu myös useista muista tekijöistä, kuten perusjäämää koskevasta 

ennusteesta ja virta-varanto-korjauseristä.  

103. Ennusteiden tarkkuuden säännöllisten arviointien tarkoituksena on institutionaalinen 

oppiminen, ja komissio pyrkii jatkuvasti parantamaan ennusteidensa tarkkuutta. Viime vuosina on 

toteutettu huomattavia ponnistuksia uusien kvantitatiivisten ennustevälineiden kehittämiseksi. 

Äskettäisessä ennustepalvelujen ulkoisessa arvioinnissa (raportti tulossa) päätellään, että ennusteet 

ovat laadukkaita ja ennustusprosessit tehokkaita. 

108.  

Ensimmäinen luetelmakohta: Komission näkemykset tästä asiasta esitetään huomautuksiin 58 ja 59 

annetuissa vastauksissa tarpeesta kunnioittaa jäsenvaltioiden luottamuksensuojaa. 

Ensin mainitussa tapauksessa, kun sopeutusvaatimus johdetaan sopeutuskaaviosta, se perustuu 

vuoden t–1 kevään ennusteen tuotantokuilua vuonna t koskevaan ennusteeseen ja se vapautetaan 

vain, jos taloudessa alkavat erittäin huonot tai poikkeuksellisen huonot ajat. Jälkimmäisessä 

tapauksessa vuoden t menojen kasvun viitearvo perustuu vuoden t–1 kevään ennusteeseen eikä sitä 

päivitetä myöhempiä ennusteita varten. 

Ks. kohtaan 60 annettu vastaus käytännön ongelmista asettaa etäisyys keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen kuluvan vuoden ennusteen perusteella. 

Toinen luetelmakohta: Investointien tasoittamista neljän vuoden aikana ei täsmennetä asetuksessa. 

Tästä huolimatta tällaisesta tasoittamisesta on keskusteltu ja sovittu täysimääräisesti jäsenvaltioiden 

kanssa Ecofin-komiteoissa. Tästä syystä se kuvaillaan käytännesäännöissä, joissa todetaan, että 

investointimenojen mahdollisesti hyvin suuren vaihtelun vuoksi erityisesti pienissä jäsenvaltioissa 

yhteenlasketut julkiset menot olisi mukautettava käyttämällä investointimenojen keskiarvoa neljän 

vuoden ajalta. Näin ollen tasoittaminen on otettu käyttöön, jotta pieniä valtioita, joiden BKT henkeä 

kohden on pienempi, ei rangaista julkisissa investoinneissa esiintyvien huippujen vuoksi. Tämä on 

ongelma etenkin eräille uusille jäsenvaltioille, joissa EU:n rakennerahastot muodostavat 

huomattavan osan kokonaisinvestoinneista, sillä tällaisten varojen nostoissa voi esiintyä suuria 

vaihteluja yksittäisinä vuosina. 

117. Komissio katsoo, että siirtyminen vuosina 2014 ja 2015 tapahtui johdonmukaisesti. Komissio 

teki jäsenvaltioiden täydellä suostumuksella käytäntöä koskevan poliittisen päätöksen 

varmistaakseen siirtymän aikana niiden finanssipoliittisten tavoitteiden johdonmukaisuuden, joiden 

perusteella jäsenvaltioita arvioitiin. Tällaisella järjestelyllä varmistettiin, että tammikuussa 2015 

joustoa koskevassa tiedonannossa julkaistun sopeutuskaavion käyttöönotto ei asettaisi tiettyjä 
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jäsenvaltioita epäedulliseen asemaan muuttamalla vuodeksi 2015 asetettua finanssipoliittista 

vaatimusta siirtymän aikana. 

121. Vuoden 2018 maakohtaisilla suosituksilla oli tarkoitus saavuttaa molemmat tavoitteet, sekä 

meneillään olevan elpymisen vahvistaminen että julkisen talouden kestävyyden varmistaminen, 

samalla kun ne pyrittiin pitämään lyhyinä ja yksinkertaisina ja siten yleisön kannalta 

ymmärrettävämpinä. Tämä johti siihen, että aikaisemman käytännön vastaisesti julkista taloutta 

koskeviin maakohtaisiin suosituksiin ei sisältynyt vuonna 2018 vaadittavaa sopeutusta koskevia 

suosituksia. Ks. lähemmin vastaus kohtaan 33. Viime kädessä johdanto-osan kappaleet ja itse 

maakohtainen suositus ovat oikeusvoimaltaan tasavertaisia. 

124. Komissio katsoo, että ohjeistus on selkeää ja se on muotoiltu asianmukaisesti kullekin 

jäsenvaltiolle tämän julkisen talouden tilanteen mukaan. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

127. Ennalta ehkäisevän osion tehtävänä on saada aikaan kestävä julkinen talous ja samalla 

mahdollistaa finanssipolitiikan muuttaminen taloudellisten olosuhteiden mukaan. Keskipitkän 

aikavälin tavoitteella toteutetaan tämä tarve tasapainottaa keskipitkään tai pitkään aikaväliin 

perustuva maltillinen finanssipolitiikka helpottaen samalla automaattisten vakauttajien toimintaa. 

Tästä syystä sen varmistaminen, että jäsenvaltiot etenevät vakaasti kohti keskipitkän aikavälin 

tavoitteitaan, on erittäin tärkeä komission ja neuvoston tehtävä, jotta velkakestävyyteen ja 

makrotalouden vakauttamiseen saadaan aikaan tarvittavia parannuksia. 

129. Komissio käyttää harkintavaltaansa täysin lainsäätäjien sopiman oikeuskehyksen mukaisesti ja 

avoimesti kuullen täysimääräisesti jäsenvaltioita asianomaisten komiteoiden välityksellä. Komissio 

on vahvasti eri mieltä tilintarkastustuomioistuimen päätelmästä, jonka mukaan komissio on 

käyttänyt harkintavaltaansa sopeutusvaatimusten lieventämiseksi. Harkintavaltaa on käytetty 

asetuksen mukaisesti, jossa tunnustetaan keskipitkän aikavälin kestävyyden laajempi konteksti, 

johon sisältyy esimerkiksi tarve välttää haitalliset julkisen talouden sopeutustoimet, 

rakenneuudistusten ja investointien rooli potentiaalisen kasvun lisäämisessä sekä tarve ottaa 

huomioon tapahtumat, jotka eivät ole valtion hallittavissa. 

130. Sopeutuskaavio ja joustolausekkeiden käyttöönotto esitettiin komission vuonna 2015 

antamassa tiedonannossa. Asetuksen erityiset säännökset ovat kuitenkin peräisin vuoden 2005 

uudistuksesta. 

Tästä huolimatta sopeutuskaavion sopeutusvaatimukset ja joustolausekkeet asetettiin ja niitä 

sovellettiin täysin oikeuskehyksen mukaisesti ja avoimesti sekä kuullen täysimääräisesti 

jäsenvaltioita asianomaisten komiteoiden välityksellä. 

131. Harkintavalta otettiin käyttöön asianmukaisen finanssipolitiikan määrittämiseksi tapauksissa, 

joissa yhteenlasketut kasvuasteet eivät välttämättä näytä elpymisen mahdollisesti haurasta luonnetta 

yksittäisissä jäsenvaltioissa, kun otetaan myös huomioon liian laajamittaisen julkisen talouden 

vakauttamisen mahdollinen haitallinen vaikutus tällaisiin talouksiin. 

132. Eteneminen kohti keskipitkän aikavälin tavoitteita jatkuu kuluvina vuosina, joskin 

pienemmässä mitassa kuin elpymisen alkuvaiheessa. 

133. Komissio katsoo, että vakaus- ja kasvusopimuksen kehyksen nykyiset soveltamissäännöt, jotka 

on vahvistettu yhteisellä sopimuksella jäsenvaltioiden kanssa laajojen keskustelujen jälkeen, eivät 

heikennä vakaus- ja kasvusopimuksen kehystä, vaan niillä toteutetaan asetuksen laajoja tavoitteita. 

134. Komissio huomauttaa ensinnäkin, että vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota 

säännellään ennalta ehkäisevästä osiosta erillisellä asetuksella. Komissio katsoo myös, että korjaava 

osio on yleisesti ottaen toiminut hyvin viime vuosina, mitä osoittaa se, että niiden jäsenvaltioiden 
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määrä, joihin sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, laski 24:stä vain 3:een vuosina 

2011–2017. 

Tästä huolimatta vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion luontaisesti nimellinen luonne ja sen 

keskittyminen perussopimuksessa olevaan 3 prosentin kynnysarvoon suhteessa BKT:hen merkitsee 

sitä, että vaikka komissio pyrkii saamaan jäsenvaltiot tekemään rakenteellisia sopeutuksia liiallisia 

alijäämiä koskevan menettelyn suositusten mukaisesti, se ei pysty nopeuttamaan menettelyä, jos 

jäsenvaltio täyttää alijäämätavoitteet. Komission pyrkimykset tämän tilanteen korjaamiseksi eivät 

saaneet jäsenvaltioilta tukea. 

Ks. liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn määräaikojen jatkamista koskeva vastaus kohtaan 83. 

135. Komissio ja jäsenvaltiot ovat käyneet laajoja keskusteluja saadakseen aikaan tarvittavan 

yhteisymmärryksen vakaus- ja kasvuohjelmakehyksen kaikkien näkökohtien täytäntöönpanon 

edellyttämän tarkkuustason määrittämiseksi. Tällaisten sääntöjen tarkoituksena on toteuttaa 

asetuksen laajat tavoitteet, eivätkä ne estä komissiota ja jäsenvaltioita sopimasta vakaus- ja 

kasvusopimuksen kehykseen mahdollisesti tarvittavista lisämukautuksista. 

Vaikka komissio vastaa jäsenvaltioiden ennalta ehkäisevän osion noudattamisen arvioinnista, 

sääntöjen täytäntöönpano kuuluu komission ja neuvoston jaettuun toimivaltaan. Komissio ei usko, 

että toimiminen jäsenvaltioita kuulematta olisi hyödyllistä tai lisäisi kehyksen uskottavuutta pitkällä 

aikavälillä. Finanssipoliittisen kehyksen suunnittelu on luontaisesti monenvälistä, ja jäsenvaltioiden 

kuuleminen on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan sitoutuminen sääntöihin, mikä edistää viime 

kädessä sekä noudattamista että täytäntöönpanoa. 

Suositus 1 

a) Komissio ei hyväksy ensimmäistä suositusta, sillä asetuksessa (EY) N:o 1466/97 säädetään 

nimenomaisesti, että suurin sallittu poikkeama on 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen, eikä komissio 

voi määrätä asetuksen kanssa ristiriitaisia rajoituksia esimerkiksi merkityksettömien poikkeamien 

kasautumisesta. Komissio on huolissaan siitä, että mahdollinen sopeutuskaavion järjestelmällinen 

muuttaminen tällä tavoin voitaisiin nähdä asetuksessa säädetyn marginaalin kiertämisenä. 

Asetuksessa säädetään 0,25 prosentin poikkeamasta, jotta otetaan huomioon rakenteellista 

rahoitusasemaa koskevien laskelmien vaikeus ja finanssipolitiikan suunnittelun ja täytäntöönpanon 

luontainen epävarmuus. Nämä tekijät saattavat johtaa siihen, että jäsenvaltio poikkeaa hieman 

tavoitteestaan sellaisten seikkojen vuoksi, jotka eivät ole valtion hallittavissa. 

b) Komissio ei hyväksy suositusta. Jo sopeutuskaavion muuttujien luokittelussa asetetaan tiukempia 

vaatimuksia velkaantuneemmille jäsenvaltioille. Lainsäädännössä ei kuitenkaan säädetä ennalta 

ehkäisevän osion vaatimusten yhdenmukaistamisesta velan supistumisen vertailuarvon kanssa. 

Lisäksi lainsäädännössä vaaditaan nimenomaisesti komissiota ottamaan huomioon merkitykselliset 

tekijät arvioidessaan velan supistumisen vertailuarvon noudattamista, jota ei näin ollen voida pitää 

ehdottomana sääntönä. 

c) Komissio hyväksyy suosituksen osittain, erityisesti siltä osin kuin siinä kehotetaan 

tarkastelemaan sopeutuskaavion tuloksellisuutta, sillä komissio suorittaa parhaillaan jäsenvaltioiden 

kanssa yhteisesti sovitussa kannassa edellytettyä joustojärjestelyjen laajempaa uudelleentarkastelua. 

Komissio ei voi ennakoida tämän prosessin tulosta. 

138. Komissio torjuu painokkaasti tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, jonka mukaan 

rakenneuudistuslausekkeen käyttö ylittää asetuksen mukaisen tavoitteen. 

Ensinnäkin, asetuksen säännökset, joiden nojalla komissio soveltaa tätä joustovaraa, ovat olleet 

olemassa jo kauan ja ne ovat peräisin pääasiassa vuonna 2005 tehdystä lainsäädäntöuudistuksesta. 
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Toiseksi, vaikka rakenneuudistuslausekkeen mukainen väliaikainen poikkeama ei liity suorasti 

uudistuksen todellisiin talousarviokuluihin, asetuksessakaan ei säädetä tällaisesta yhteydestä 

varsinkaan siksi, että tällaisia kuluja voisi olla vaikea mitata ja/tai niiden suora vaikutus julkiseen 

talouteen saattaa olla vähäinen. Saattaa olla olemassa hyvin hyödyllisiä rakenneuudistuksia, jotka 

eivät aiheuta merkittäviä talousarviokuluja, mutta joihin silti liittyy huomattavia taloudellisia tai 

poliittisia kustannuksia, kuten työmarkkinoiden tai oikeuslaitoksen uudistukset. Tällaisissa 

tapauksissa väliaikaisen poikkeaman liittäminen suorasti talousarviokuluihin mitätöisi 

tosiasiallisesti lausekkeen tarkoituksena olevan kannustavan vaikutuksen. 

On tärkeää muistaa, että komission omaksumasta lähestymistavasta keskusteltiin laajasti 

jäsenvaltioiden kanssa, minkä tuloksena vuoden 2016 alussa julkaistiin vakaus- ja 

kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta. 

139. Keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai sopeuttamisurasta myönnettävän väliaikaisen

poikkeaman teknisen muodon vuoksi menot kasvavat suhteessa perustasoon (eli menojen

kehitykseen ilman väliaikaista poikkeamaa) jokaisena vuonna keskipitkän aikavälin tavoitteen

saavuttamiseen asti. Poikkeaman muodosta sovittiin neuvoston kanssa, jotta vältettiin pysäytyksistä

ja käynnistyksistä muodostuva julkisen talouden sopeutuksen toimintamalli ja varmistettiin

jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu sen mukaan, kuinka kaukana ne ovat keskipitkän aikavälin

tavoitteestaan. Ellei lauseketta yhdistetä uudistukseen liittyviin suoriin kustannuksiin, tarvittava

korvaus menojen palauttamiseksi alkuperäiselle kehitysuralleen lausekkeen soveltamisen jälkeisenä

vuonna edellyttäisi julkisen talouden lisäsopeutusta jäsenvaltion kyseisen vuoden normaalin

vaatimuksen lisäksi. Tämä heikentäisi huomattavasti sellaisten rakenneuudistusten kannustinta,

joihin ei liity huomattavia julkiselle taloudelle aiheutuvia kustannuksia mutta jotka silti edellyttävät

kannustinta, joka voidaan antaa lauseketta käyttämällä.

140. Komission ja neuvoston sopimalle ja joustoa koskevassa yhteisesti sovitussa kannassa

esitetylle lähestymistavalle on vahvat perustelut. Lauseke on tarkoitettu sellaisia julkisia

investointeja varten, jotka voidaan katsoa rakenneuudistusten kanssa taloudellisesti samanarvoisiksi

sikäli, että ne vaikuttavat myönteisesti potentiaaliseen kasvuun ja julkisen talouden kestävyyteen, ja

jotka siten liittyvät tiettyihin EU:n yhteisrahoittamiin hankkeisiin. Hyväksymisehdolla, jonka

mukaan nimelliset investoinnit eivät saisi supistua, on tarkoitus varmistaa, että EU:n rahoittamia

investointeja ei käytetä korvaamaan kansallisesti rahoitettuja investointeja.

141. Komissio katsoo varmistavansa, että vain epätavallisia tapahtumia koskevaan lausekkeeseen

suorasti liittyvät menot ovat hyväksyttäviä. Komission vastauksessa kohtaan 57 esitetään laaja

esimerkki yhdestä konkreettisesta tapauksesta.

Suositus 2 

a) Komissio ei hyväksy tätä suositusta, koska se katsoo, että vaadittu mukautus heikentäisi

rakennemuutoslausekkeen tuloksellisuutta. Rakenneuudistuslausekkeen mukainen väliaikainen

poikkeama ei liity suorasti uudistuksen todellisiin talousarviokuluihin, koska jotkin hyvin

hyödylliset rakenneuudistukset eivät aiheuta merkittäviä talousarviokuluja, vaikka niihin liittyy

huomattavia taloudellisia tai poliittisia kustannuksia. Tällaisissa tapauksissa väliaikaisen

poikkeaman liittäminen suorasti talousarviokuluihin mitätöisi tosiasiallisesti lausekkeen

tarkoituksena olevan kannustavan vaikutuksen.

Koska lisäksi poikkeama ei perustu kertaluonteisiin menoihin, suositeltu vaatimus menojen 

palauttamisesta alkuperäiselle kehitysuralleen lausekkeen soveltamisen jälkeisenä vuonna 

edellyttäisi julkisen talouden lisäsopeutusta jäsenvaltion kyseisen vuoden normaalin vaatimuksen 

lisäksi. Poikkeaman muodosta sovittiin neuvoston kanssa, jotta vältettiin pysäytyksistä ja 

käynnistyksistä muodostuva julkisen talouden sopeutuksen toimintamalli. 
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b) Komissio ei hyväksy suositusta lausekkeen käytön lopettamisesta nykymuodossaan, koska se 

katsoo investointilausekkeen olevan merkittävä osa vuonna 2015 käyttöön otettua joustopakettia, 

jonka tarkoituksena oli tukea kasvua EU:ssa julkisen talouden kannalta kestävästi eli kannustamalla 

kasvua edistäviä julkisia investointeja. Tästä huolimatta lauseketta tarkastellaan parhaillaan 

uudelleen osana yhteisesti sovitussa kannassa edellytettyä joustojärjestelyjen laajempaa 

uudelleentarkastelua. Komissio raportoi uudelleentarkastelun tuloksista talous- ja 

rahoituskomitealle kesäkuussa 2018, mutta ei voi ennakoida tämän työn tuloksia. 

c) Komissio hyväksyy suosituksen. 

142. Komissio antoi viralliset vastaukset liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn määräaikojen 

jatkamisesta tietyissä tapauksissa tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 julkaiseman 

erityiskertomuksen ”Lisäparannuksia tarvitaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkaan 

täytäntöönpanon varmistamiseksi” yhteydessä. 

Komissio ja neuvosto suosittelevat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin kuuluville 

jäsenvaltioille, että nämä toteuttavat rakenteellisia sopeutuksia ennalta ehkäisevän osion 

vaatimusten mukaisesti. Asetuksella ei kuitenkaan anneta komissiolle ja neuvostolle välineitä 

valvoa rakenteellisen sopeutuksen vaaditun tason saavuttamista vakaus- ja kasvusopimuksen 

korjaavan osion piiriin kuuluvissa jäsenvaltioissa tilanteissa, joissa suositellut alijäämätavoitteet 

saavutetaan talouskasvun ansiosta saavuttamatta kyseisiä rakenteellisia sopeutustavoitteita. 

Suositus 3 

Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

Komissio on aiemmin esittänyt vaihtoehtoja, joilla pyrittiin varmistamaan, että vaadittu 

rakenteellisen sopeutuksen taso saavutetaan korjaavalla osiolla, etenkin kaavailemalla liiallisia 

alijäämiä koskevan menettelyn suosituksen tarkistamista, jos taloudessa tapahtuu myönteisiä 

yllätyksiä verrattuna alkuperäisen suosituksen perustana olleeseen skenaarioon, mutta jäsenvaltiot 

eivät ole kannattaneet tätä ehdotusta. Komissio on valmis pohtimaan uudelleen tätä kysymystä ja 

luomaan kannatusta ehdotuksille jäsenvaltioiden keskuudessa. Komissio ei kuitenkaan tässä 

vaiheessa voi sitoutua esittämään asiasta muistiota talous- ja rahoituskomitealle. 

143. Komissio pyrkii jatkuvasti parantamaan kaiken vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän 

aineiston ymmärrettävyyttä ja avoimuutta, ja se on valmis keskustelemaan vakaus- ja 

lähentymisohjelmien mallien mahdollisista parannuksista jäsenvaltioiden kanssa. 

Komissio on samaa mieltä siitä, että julkisen talouden toimenpiteiden arvioinnin avoimuudessa on 

ollut parantamisen varaa, ja tätä varten se kävi vuoden 2017 aikana intensiivisiä keskusteluja 

jäsenvaltioiden kanssa tällaisten toimenpiteiden arviointien tarkkuuden ja avoimuuden 

parantamiseksi. 

Arviointiensa tulosten esittämisen suhteen komissio pyrkii jatkuvasti parantamaan tiedotusta 

suositustensa perusteluista, ja se harkitsee tilintarkastustuomioistuimen asiaa koskevia ehdotuksia. 

Suositus 4 

a) Komissio hyväksyy suosituksen. Komissio on vuodesta 2017 lähtien tehdyt yhteistyötä 

jäsenvaltioiden kanssa sellaisen prosessin kehittämiseksi, jolla pyritään parantamaan julkisen 

talouden toimenpiteiden arvioinnin tarkkuutta ja avoimuutta, ja se on valmis muuttamaan 

käytännesääntöjä niin, että niissä otetaan huomioon mahdolliset tästä prosessista johtuvat tarvittavat 

muutokset, jos jäsenvaltiot suostuvat tähän. On kuitenkin tärkeää, että tällaisissa muutoksissa 

erotetaan toisistaan luonteeltaan erilaiset tulo- ja menopuolen toimenpiteet. 

b) Komissio hyväksyy suosituksen. 
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c) Komissio hyväksyy suosituksen. 

d) Komissio hyväksyy suosituksen. 

144. Komissio katsoo, että jäädyttämisen käyttö heijastaa tarvetta ankkuroida ennalta julkisen 

talouden sopeutuksen vaadittu taso, jotta helpotetaan jäsenvaltioiden finanssipolitiikan keskipitkän 

aikavälin suunnittelua ja kunnioitetaan niiden luottamuksensuojaa tässä suhteessa. 

Vaikka investointien tasaamista neljän vuoden aikana ei täsmennetä asetuksessa, siitä on 

keskusteltu ja sovittu täysimääräisesti jäsenvaltioiden kanssa Ecofin-komiteoissa. Tästä syystä se 

kuvaillaan selkeästi käytännesäännöissä, joissa todetaan, että investointimenojen mahdollisesti 

hyvin suuren vaihtelun vuoksi erityisesti pienissä jäsenvaltioissa yhteenlasketut julkiset menot olisi 

mukautettava käyttämällä investointimenojen keskiarvoa neljän vuoden ajalta. 

145. Komissio katsoo, että sopeutusvaatimusten symmetrinen vapauttaminen ei kunnioittaisi 

jäsenvaltioiden luottamuksensuojaa, joka koskee sitä, että ne arvioidaan sen julkisen talouden 

sopeutuksen tason perusteella, jota komissio vaati jäsenvaltion suunnitellessa ja hyväksyessä 

budjettistrategiansa. 

Suositus 5 

a) Komissio ei hyväksy tätä suositusta, koska sen täytäntöönpano rikkoisi jäsenvaltioiden 

luottamuksensuojaa, joka koskee sitä, että ne arvioidaan talousarvion laadintaprosessin aikana 

asetetun julkisen talouden sopeutustavoitteen perusteella. Vaatimukset perustuvat joka tapauksessa 

edullisimpaan eri vuosien tietosarjaan vain laskettaessa etäisyyttä keskipitkän aikavälin tavoitteesta, 

kun taas sopeutuskaavion vaatimukset päivitetään vain harvoissa hyvin perustelluissa tilanteissa 

vaatimusten vapauttamista koskevien periaatteiden perusteella. 

b) Komissio ei hyväksy tätä suositusta, koska investointien tasaus otettiin käyttöön, jotta voitiin 

vastata ulkoisista tekijöistä johtuvan julkisten investointien vaihtelun eräissä jäsenvaltioissa 

muodostamaan kiireelliseen ongelmaan. Tästä mallista on keskusteltu ja sovittu jäsenvaltioiden 

kanssa Ecofin-komiteoissa, ja se on näin ollen kuvailtu selkeästi käytännesäännöissä. 

c) Komissio ei hyväksy tätä suositusta, koska sen täytäntöönpano rikkoisi jäsenvaltioiden 

luottamuksensuojaa, joka koskee sitä, että ne arvioidaan talousarvion laatimisen aikana asetetun 

julkisen talouden sopeutustavoitteen perusteella. 

Suositus 6 

a) Komissio hyväksyy suosituksen. 

b) Komissio hyväksyy suosituksen. 
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