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Tiivistelmä 
I Talouskriisin perimmäisten syiden korjaamiseksi komissio piti tarpeellisena, että 
sääntöperusteista finanssipolitiikan kehystä täydennetään sitovilla kansallisilla 
säännöksillä. Komissio ehdotti siksi kolmea säädöstä kansallisten julkisen talouden 
kehysten (eli finanssipolitiikan harjoittamistavan) vahvistamiseksi. Kaksi näistä 
kolmesta säädöksestä on hyväksytty – vuonna 2011 osana talouspolitiikan 
ohjauspakettia (ns. six pack) ja vuonna 2013 osana budjettikuripakettia (ns. two pack). 
Sen sijaan vuonna 2017 annettua direktiiviehdotusta koskeva lainsäädäntömenettely 
on vielä kesken. Lisäksi 25 jäsenvaltiota allekirjoitti vuonna 2012 hallitusten välisen 
sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta.  

II Säädöksissä edellytettiin, että jäsenvaltiot muun muassa perustavat 
riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita, hyväksyvät kansallisia finanssipoliittisia 
sääntöjä ja ottavat käyttöön monivuotisia sääntöperusteisia julkisen talouden 
kehyksiä. Hyvin suunnitellut riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot ovat 
yhteydessä finanssipoliittisten sääntöjen parempaan noudattamiseen sekä tarkempiin 
ja vähemmän puolueellisiin makrotaloutta ja julkista taloutta koskeviin ennusteisiin, 
kun taas julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten on tunnustettu yleisemmin 
ottaen edistävän vahvempaa julkisen talouden tuloksellisuutta, sillä ne osoittavat, 
sopivatko nykyiset poliittiset päätökset ja tulevat ohjelmat yhteen kestävien 
keskipitkän aikavälin talousarviomäärärahojen kanssa ja millä tavoin. 

III Tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, onko EU:n jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehysten vahvistamiseen tähdänneillä komission toimilla saavutettu aiotut 
tulokset. Siksi tarkastuksessa tutkittiin, 

a) olivatko kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat EU:n oikeudelliset 
vaatimukset vaikuttavia 

b) onko komission, riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja Euroopan 
finanssipoliittisen komitean välinen asianmukainen ja selkeä vuorovaikutus 
vahvistanut kansallisia julkisen talouden kehyksiä 

c) onko komissio arvioinut asianmukaisella tavalla, millä tavoin EU:n oikeudelliset 
vaatimukset on pantu täytäntöön ja miten niitä on sovellettu jäsenvaltioissa. 

IV EU:n lainsäädäntötoimet antoivat kimmokkeen kansallisten julkisen talouden 
kehysten vahvistamiselle. Tätä oikeudellista kehystä on kuitenkin vara parantaa. 
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Vaatimukset ovat monilta osin kevyempiä kuin kansainväliset standardit ja parhaat 
käytännöt. Tämä koskee erityisesti julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiin ja 
riippumattomiin finanssipolitiikan instituutioihin sovellettavia vaatimuksia. Komission 
vuonna 2017 ehdottamassa direktiivissä puututaan joihinkin – mutta ei kaikkiin – 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin puutteisiin. 

V Riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot arvioivat kansallisten 
finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista. Lisäksi jotkin riippumattomat 
finanssipolitiikan instituutiot – komission ohella – arvioivat myös sitä, noudattavatko 
jäsenvaltiot EU:n finanssipoliittisia sääntöjä. Tämä johtuu joko niiden omassa 
oikeusperustassa olevasta velvoitteesta tai siitä, että ne ovat itse vapaaehtoisesti 
päättäneet toimia niin. Komission käyttämä harkintavalta ja eräät muut tekijät 
synnyttävät riskin siitä, että komission ja riippumattomien finanssipolitiikan 
instituutioiden arviot, jotka koskevat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, 
poikkeavat toisistaan. Jos tämä riski toteutuisi, EU:n finanssipoliittisen kehyksen 
vaikuttavuus vähenisi. 

VI Vuonna 2015 julkaistussa niin kutsutussa viiden puheenjohtajan kertomuksessa 
ehdotettiin, että perustettaisiin Euroopan finanssipoliittinen komitea. Sen tehtävänä 
olisi laatia EU:n tasolla julkinen ja riippumaton tuloksellisuuden arviointi, jossa 
kansallisia talousarvioita ja niiden täytäntöönpanoa verrattaisiin EU:n 
finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Komitea perustettiin komission päätöksellä vuonna 
2015. Euroopan finanssipoliittisen komitean kokoonpano ja toimivaltuudet eivät 
vastanneet täysin komitealle edellä mainitussa kertomuksessa kaavailtuja tehtäviä. 
Lisäksi komitean tämänhetkistä institutionaalista rakennetta voitaisiin parantaa 
lisäämällä komitean riippumattomuutta. Komissio voi myös olla noudattamatta 
Euroopan finanssipoliittisen komitean ehdotuksia ja suosituksia antamatta toimistaan 
asianmukaista selitystä. 

VII Komissio on tähän mennessä saanut vain rajallisen varmuuden siitä, että 
kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat EU:n vaatimukset on pantu 
asianmukaisesti täytäntöön ja että niitä sovelletaan asianmukaisella tavalla. Arviointia 
siitä, ovatko kansalliset säädökset direktiivin 2011/85/EU vaatimusten mukaisia, ei ole 
vielä tehty. EU:n oikeudellisen kehyksen soveltamista koskevia arviointeja ei ole vielä 
tehty, tai ne on tehty täytäntöönpanon liian varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat 
merkityksellisiä.  
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VIII Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio  

a) lujittaa yhteistyötään riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa, 
jotta komission ja riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden arviot, jotka 
koskevat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, poikkeaisivat 
toisistaan mahdollisimman vähän 

b) tarkistaa vaatimuksia, jotka koskevat kansallisia julkisen talouden kehyksiä, ja 
tällöin ottaa huomioon myös kansainväliset standardit ja parhaat käytännöt 

c) vahvistaa Euroopan finanssipoliittista komiteaa 

d) ratkaisee tällä hetkellä esiintyvät, sääntöjen noudattamista koskevat ongelmat ja 
toimii niin, että varmuus kansallisten julkisen talouden kehysten asianmukaisesta 
toiminnasta lisääntyy. 
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Johdanto 

Taustaa 

01 Kun vuonna 2009 puhjennut valtionvelkakriisi uhkasi euroalueen vakautta, EU:n 
lainsäätäjät hyväksyivät useita säädöksiä EU:n finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän 
parantamiseksi. Säädösten tarkoituksena oli parantaa vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanoa ja vahvistaa kansallisia julkisen talouden kehyksiä1 (ks. kansallisten 
julkisen talouden kehysten osatekijät laatikossa 1). 

Laatikko 1 – Kansalliset julkisen talouden kehykset 

Kansalliset julkisen talouden kehykset ovat finanssipolitiikkojen taustalla olevia 
järjestelyjä, menettelyjä, sääntöjä ja instituutioita. 

Kansallisten julkisen talouden kehysten osatekijät

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

02 Taloustieteellisessä kirjallisuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että 
monivuotiset sääntöperusteiset julkisen talouden kehykset ovat yhteydessä 

                                                      
1 Eurooppa-neuvosto (2010), Report by the Task Force to the European Council on 

strengthening economic governance in the EU. 
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vahvempaan julkisen talouden tuloksellisuuteen2, sillä ne osoittavat, miten nykyiset 
poliittiset päätökset ja tulevat ohjelmat sopivat yhteen kestävien keskipitkän aikavälin 
talousarviomäärärahojen kanssa. Uskottavat julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehykset voivat myös auttaa hallituksia sovittamaan yhteen julkisen talouden 
kestävyyttä koskevat vaatimukset sen mahdollisuuden kanssa, että finanssipoliittisia 
keinoja käytetään taloudellisten ja rahoitushäiriöiden vaikutusten hillitsemiseen.3 

03 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan 
finanssipoliittinen itsemääräämisoikeus säilyy jäsenvaltioilla. Politiikkojen koordinointi 
on kuitenkin tarpeen, jotta vältytään kielteisiltä kerrannaisvaikutuksilta ja 
rahatalouden vakauteen kohdistuvilta uhkilta euroalueella. Komissio katsoi, että tämän 
koordinoinnin onnistumiseksi EU:n talousarviotavoitteet olisi sisällytettävä osaksi 
kansallista finanssipolitiikkaa.4 Vuonna 2005 Euroopan unionin neuvosto (jäljempänä 
’neuvosto’) katsoi, että paikallisten ohjausjärjestelmien olisi täydennettävä EU:n 
kehystä.5 Tuolloin ei kuitenkaan esitetty kaiken kattavaa analyysia i) silloisen EU:n 
kehyksen puutteista tai ii) kahden ohjausjärjestelmän tulevasta koordinoinnista. 
Lokakuussa 2009 neuvosto totesi jälleen, että kansallisia julkisen talouden kehyksiä 
olisi vahvistettava julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden tukemiseksi.6 

04 Komissio on kerännyt vuodesta 2006 alkaen asiaankuuluville kansallisille 
viranomaisille suunnattujen kyselytutkimusten avulla laadullista tietoa ja tietoaineistoa 
kansallisten julkisen talouden kehysten keskeisistä osatekijöistä (eli numeerisista 
finanssipoliittisista säännöistä, riippumattomista finanssipolitiikan instituutioista ja 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksistä). Näitä tietoja hyödynnetään 
komission finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokannassa ja käytetään näiden 
osatekijöiden vahvuutta ja laatua koskevien indeksien laskennassa. 

                                                      
2 Esimerkiksi: Debrun, X. ja muut (2008), Tied to the mast? National fiscal rules in the 

European Union, Economic Policy 23(54), s. 299–362. 

3 IMF (2013), Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies, 
toimintapoliittinen asiakirja. 

4 Ks. esimerkiksi Euroopan komissio (2004), Report on public finances in EMU 2004.  

5 Euroopan unionin neuvosto (2005), Ecofin Council report to the European Council of 22–
23 March 2005 on improving the implementation of the Stability and Growth Pact. 

6 Euroopan unionin neuvosto (2009), 2967th Economic and Financial Affairs Council 
conclusions on fiscal exit strategy. 
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Oikeudellinen kehys  

05 Poliittiset keskustelut johtivat siihen, että yhteisen oikeudellisen kehyksen 
laatimisen ensimmäisenä toimena hyväksyttiin direktiivi 2011/85/EU7. Se on yksi 
kuudesta lainsäädäntötoimesta, jotka tunnetaan six pack -lainsäädäntöpakettina. 
Direktiivissä 2011/85/EU vahvistetaan kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat 
vähimmäisvaatimukset seuraavasti (yleiskatsaus asiaankuuluvista säädöksistä ja niiden 
hyväksymiseen liittyvästä historiasta, ks. liite I): 

i) Jäsenvaltioiden finanssipolitiikan suunnittelun olisi perustuttava nimetyn 
instituution toimittamiin realistisiin makrotaloutta ja julkista taloutta koskeviin 
ennusteisiin.  

ii) Jäsenvaltioilla olisi oltava erityisiä finanssipoliittisia sääntöjä, joiden 
noudattamista riippumattomat elimet seuraavat.  

iii) Jäsenvaltioilla olisi oltava uskottava ja vaikuttava julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehys, johon kuuluu vähintään kolmen vuoden aikajänne 
finanssipolitiikan suunnittelussa.  

iv) Jäsenvaltioilla olisi oltava kattavat, yhdenmukaiset ja läpinäkyvät tilinpitoa ja 
tilastotietojen raportointia koskevat järjestelmät. 

06 Toinen vaihe oli maaliskuussa 2012 allekirjoitettu hallitustenvälinen sopimus 
talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta 
(jäljempänä ’vakaussopimus’) ja erityisesti finanssipoliittinen sopimus (III osasto). 
Finanssipoliittista sopimusta täydennettiin kesäkuussa 2012 annetulla komission 
tiedonannolla, jossa määriteltiin seitsemän yhteistä periaatetta8 (jäljempänä 
’komission yhteiset periaatteet’). Finanssipoliittiseen sopimukseen sitoutuneita 
sopimuspuolia ovat kaikki 19 euroalueen jäsenvaltiota sekä Bulgaria, Tanska ja 
Romania. Näiden maiden on sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöönsä talousarvion 
rakenteellista tasapainoa koskeva sääntö, otettava käyttöön automaattinen 
korjausmekanismi ja perustettava riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot (ks. 
laatikko 2). 

                                                      
7 Neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden 

julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (EUVL L 306, 23.11.2011). Tässä 
asiakirjassa säädöksestä käytetään nimitystä ’direktiivi 2011/85/EU’. 

8 Euroopan komissio (2012), COM(2012) 342 final, komission tiedonanto Kansallisia julkisen 
talouden korjausmekanismeja koskevat yhteiset periaatteet. 
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Laatikko 2 – Käsitteiden selitykset 

Rakenteellinen rahoitusasema: Julkisen talouden tosiasiallinen rahoitusasema 
ilman suhdannetekijöitä ja kertaluonteisia sekä muita väliaikaisia toimenpiteitä. 
Rakenteellinen rahoitusasema osoittaa rahoitusaseman perussuuntauksen. 

Tasapainoisen budjetin sääntö: Julkisen talouden rahoitusaseman on oltava 
tasapainoinen tai ylijäämäinen. Sekä vakaus- ja kasvusopimuksessa että 
vakaussopimuksessa katsotaan, että tätä sääntöä on noudatettu, jos julkisen 
talouden vuotuinen rakenteellinen rahoitusasema on sen keskipitkän aikavälin 
talousarviotavoitteen mukainen. Vakaus- ja kasvusopimuksessa määrätään, että 
euroalueen jäsenvaltioiden rakenteellisen rahoitusaseman alempi raja 
on 1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Finanssipoliittisessa sopimuksessa tätä 
vaatimusta edelleen tiukennetaan –0,5 prosenttiin (ei kuitenkaan sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, joilla on vähän velkaa ja matala kestävyysriski).  

Automaattinen korjausmekanismi: Korjaavien toimenpiteiden toteuttamista 
koskeva velvollisuus, joka tulee voimaan automaattisesti, jos havaitaan 
merkittäviä poikkeamia keskipitkän aikavälin talousarviotavoitteesta tai siihen 
tähtäävältä sopeuttamisuralta. 

07 Hyvin suunniteltujen riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden katsotaan 
yleisesti olevan yhteydessä suurempaan julkisen talouden tuloksellisuuteen9, 
finanssipoliittisten sääntöjen parempaan noudattamiseen10 sekä tarkempiin ja 
vähemmän puolueellisiin makrotaloutta ja julkista taloutta koskeviin ennusteisiin11. 

                                                      
9 Debrun, X. ja Kinda, T. (2014), Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on 

the rise — A new dataset, IMF:n työasiakirja 14/58. 

10 Beetsma, R. ja muut (2018), The rise of independent fiscal institutions: recent trends and 
performance, IMF:n työasiakirja 18/68. 

11 Jonung, L. ja Larch, M. (2006), Improving fiscal policy in the EU: the case for independent 
forecasts, Economic Policy 21(47), s. 492–534. 

IMF (2013), Case studies of fiscal councils — functions and impact. 
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08 Kolmas vaihe oli asetuksen 473/201312 hyväksyminen. Se on osa two 
pack -asetuksia, ja sen tarkoituksena oli muun muassa sisällyttää vakaussopimuksen 
säännökset osaksi EU:n lainsäädäntöä euroalueen jäsenvaltioiden osalta. 

09 Komissio on lisäksi antanut joulukuussa 2017 neuvostolle ehdotuksen 
direktiiviksi, jonka tarkoituksena on saattaa vakaussopimuksen sisältö osaksi EU:n 
lainsäädäntöä13 (jäljempänä ’vuoden 2017 direktiiviehdotus’). Tätä kertomusta 
laadittaessa hyväksymisprosessi neuvostossa oli kesken, sillä neuvosto odottaa six 
pack -lainsäädäntöpakettia ja two pack -asetuksia koskevaa komission arviointia, joka 
on määrä julkaista vuoden 2019 loppuun mennessä.14 Myöskään Euroopan 
parlamentti ei ole vielä antanut lausuntoaan ehdotuksesta. 

10 Komissio antoi vuonna 2015 päätöksen, jolla se perusti Euroopan 
finanssipoliittisen komitean15. Päätös perustui viiden puheenjohtajan kertomuksessa16 
esitettyyn suositukseen perustaa neuvoa-antava Euroopan finanssipoliittinen komitea 
EU:n ohjausjärjestelmän vahvistamiseksi. Komitea muun muassa koordinoisi ja 
täydentäisi kansallisia riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita ja tarjoaisi julkisia 
ja riippumattomia tuloksellisuuden arviointeja, joissa verrattaisiin talousarvioita ja 
niiden täytäntöönpanoa EU:n finanssipoliittisiin tavoitteisiin. 

                                                      
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 473/2013, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2013, julkista taloutta koskevien suunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä 
euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista 
koskevista yhteisistä säännöksistä (EUVL L 140, 27.5.2013). Tässä asiakirjassa säädöksestä 
käytetään nimitystä ’asetus (EU) N:o 473/2013’. 

13 Euroopan komissio (2017), COM(2017) 824 final, ehdotus neuvoston direktiiviksi 
jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
linjausta vahvistavista säännöksistä, s. 3. 

14 Talous- ja rahoituskomitea (2019), Draft supplementary EFC findings on the transposition of 
the Fiscal Compact, ecfin.cef.cpe(2019)1 812 588. 

15 Komission päätös (EU) 2015/1937, annettu 21 päivänä lokakuuta 2015, riippumattoman 
neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta ja komission päätös 
(EU) 2016/221, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, riippumattoman neuvoa-antavan 
Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1937 
muuttamisesta. 

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. & Schulz, M. (2015), Viiden 
puheenjohtajan kertomus: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely.  
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
11 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuosina 2016–2018 vakaus- ja 
kasvusopimuksen korjaavan osion17 ja ennaltaehkäisevän osion18 sekä makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn19. EU:n talouden ohjausjärjestelmää koskevan 
kuvan täydentämiseksi tilintarkastustuomioistuin päätti tarkastaa julkisen talouden 
vakauteen liittyvät järjestelyt. 

12 Tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, onko EU:n jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehysten vahvistamiseen tähdänneillä komission toimilla saavutettu aiotut 
tulokset, kun otetaan huomioon kolme keskeistä osatekijää eli i) finanssipoliittiset 
säännöt ja korjausmekanismi, ii) julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset ja iii) 
riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot (ks. laatikko 1). Siksi tarkastuksessa 
tutkittiin, 

a) ovatko kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat EU:n oikeudelliset 
vaatimukset vaikuttavia 

b) onko kansallisia julkisen talouden kehyksiä vahvistettu komission, 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja Euroopan finanssipoliittisen 
komitean välisen asianmukaisen ja selkeän vuorovaikutuksen avulla 

c) onko komissio arvioinut asianmukaisella tavalla, millä tavoin EU:n oikeudelliset 
vaatimukset on pantu täytäntöön ja miten niitä on sovellettu jäsenvaltioissa. 

13 Tilintarkastustuomioistuin keskittyi otoksessaan kahdeksaan jäsenvaltioon 
(Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Portugali ja Alankomaat)20. 
Tilintarkastustuomioistuin käsitteli kuitenkin analyysissaan tarpeen mukaan myös 

                                                      
17 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 10/2016 ”Lisäparannuksia 

tarvitaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi” (http://eca.europa.eu).  

18 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 18/2018 ”Onko vakaus- ja 
kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu?” (http://eca.europa.eu). 

19 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 03/2018 ”Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) tarkastus” (http://eca.europa.eu). 

20 Nämä euroalueen jäsenvaltiot valittiin seuraavista syistä: niillä oli paljon velkaa, niiden 
julkisen talouden kehykset olivat parantuneet merkittävästi tai ne olivat perustaneet 
riippumattoman finanssipolitiikan instituution jo kauan sitten. 
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muita jäsenvaltioita. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin analysoi Euroopan 
finanssipoliittisen komitean tehtäviä ja asemaa EU:n finanssipoliittisessa kehyksessä. 

14 Tilintarkastustuomioistuin muodosti tarkastuskriteerit seuraavien lähteiden 
perusteella: i) oikeudelliset asiakirjat, ii) komission asiakirjat ja vertailuarvot sekä iii) 
asiakirjat, joita EU:n eri toimielimet, muut kansainväliset organisaatiot tai tutkijat ovat 
julkaisseet, ja standardit, joita kyseiset toimijat ovat kehittäneet. Lisätietoja annetaan 
tämän kertomuksen eri osissa. 

15 Tilintarkastustuomioistuin keräsi tarkastusevidenssin  

a) arvioimalla komission ja Euroopan finanssipoliittisen komitean asiakirjoja 

b) arvioimalla kansainvälisten organisaatioiden (IMF, OECD, Maailmanpankki) sekä 
riippumattomien laitosten julkaisuja, ohjeita ja standardeja sekä akateemista 
kirjallisuutta 

c) järjestämällä EU:n riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille verkkokyselyn, 
johon vastasi 31 instituutiota 26 jäsenvaltiosta21 

d) haastattelemalla talouden ja rahoituksen pääosaston henkilöstöä 

e) haastattelemalla ministeriöiden, riippumattomien finanssipolitiikan 
instituutioiden, keskuspankkien ja ajatushautomoiden henkilöstöä niissä 
kahdeksassa jäsenvaltiossa, jotka kuuluivat tilintarkastustuomioistuimen 
otokseen; tarkoituksena oli kerätä näkemyksiä EU:n vaatimuksista ja niiden 
soveltamisesta. 

16 Tämän erityiskertomuksen tarkoituksena on antaa virikkeitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston keskusteluihin komission vuonna 2017 antamasta 
direktiiviehdotuksesta. Direktiivillä pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden 
finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta.  

                                                      
21 Viidessä jäsenvaltiossa 28:sta kaksi instituutiota jakavat riippumattoman finanssipolitiikan 

instituution tehtävät. 
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Huomautukset 

Vaikka EU:n oikeudelliset vaatimukset antoivat kimmokkeen 
kansallisten julkisen talouden kehysten parantamiselle, kyseisiä 
vaatimuksia on kuitenkin edelleen vara parantaa 

17 EU:n lainsäädäntötoimet (ks. kohdat 05–10) antoivat odotetusti kimmokkeen 
kansallisten julkisen talouden kehysten vahvistamiselle EU:n jäsenvaltioissa. Kuten 
kaaviossa 1 esitetään, kansallisten finanssipoliittisten sääntöjen ja riippumattomien 
finanssipolitiikan instituutioiden määrä on lisääntynyt merkittävästi direktiivin 
2011/85/EU hyväksymisen jälkeen. 

Kaavio 1 – Kansalliset finanssipoliittiset säännöt ja riippumattomat 
finanssipolitiikan instituutiot EU:n jäsenvaltioissa  

 
Huom.: Direktiivi 2011/85/EU hyväksyttiin vuonna 2011 (punainen viiva). 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

18 Kansallisten julkisen talouden kehysten eri osatekijöitä sääntelevä oikeudellinen 
kehys on kuitenkin nykyisellään pirstaloitunut (ks. kaavio 2). Nämä kehysten 
eri osatekijät ovat i) numeeriset finanssipoliittiset säännöt, ii) korjausmekanismi, iii) 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset, iv) riippumattomat finanssipoliittiset 
instituutiot ja v) talousarviomenettelyt. 
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Kaavio 2 – Oikeudellisen kehyksen pirstaloituneisuus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. * Joitakin säännöksiä ei sovelleta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 

19 Voimassa on samanaikaisesti useita eri säädöksiä, jotka poikkeavat toisistaan 
oikeudellisen luonteensa puolesta (EU:n lainsäädäntö ja hallitustenvälinen sopimus): 

o Säädösten täytäntöönpanokelpoisuuden aste vaihtelee (unionin tuomioistuin voi 
antaa tuomioita ainoastaan vakaussopimuksen saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; vakaussopimuksen soveltamisen osalta EU:n toimielimillä ei ole 
valtuuksia varmistaa, että lainsäädäntö, jolla sopimus on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, pannaan täytäntöön).  

o Tietyt säännökset sisältyvät asetuksiin, joita sovelletaan suoraan, kun taas toiset 
säännökset on annettu direktiivinä. Jäsenvaltioille suodaan aikaa saattaa 
direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja ne voivat vapaasti päättää, miten ne 
soveltavat direktiiviä. Tämä lisää kansallisten kehysten vaihtelevuutta. 

o Sovellettavuus vaihtelee tiettyjen jäsenvaltioiden osalta erityisesti riippuen siitä, 
kuuluvatko ne euroalueeseen.  

20 Komissio laati direktiivin 2011/85/EU hyvin nopeasti (kolmessa kuukaudessa). 
Komissio korosti, että direktiivi 2011/85/EU olisi nähtävä julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehysten ”vähimmäisvaatimuksina” eikä niinkään kehysten parhaina 
käytäntöinä tai edes toivottavina ominaisuuksina. Komissio totesi, että parhaiden 
käytäntöjen sisällyttäminen osaksi EU:n oikeudellista kehystä ei olisi ollut 
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sopusoinnussa jäsenvaltioiden merkittävästi toisistaan poikkeavien hallinnollisten ja 
institutionaalisten rakenteiden kanssa22. 

21 Kuten kohdassa 09 todettiin, vuoden 2017 direktiiviehdotuksen tarkoituksena oli
saattaa vakaussopimuksen sisältö osaksi EU:n lainsäädäntöä. Komissio valitsi 
sananmukaisen täytäntöönpanon sijaan lähestymistavan, jota se kutsuu 
”teleologiseksi”. Siinä keskitytään finanssipoliittisen sopimuksen taustalla olevaan 
tavoitteeseen eli julkisten velkojen lähentämiseen kohtuullisille tasoille. Vuoden 2017 
direktiiviehdotuksessa edellytetään käytännössä muun muassa sitä, että julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin tavoitteena on rakenteellinen rahoitusasema, jonka 
avulla varmistetaan, että SEUT-sopimuksessa säädettyä julkisen velan ja BKT:n välisen 
suhteen enimmäismäärää noudatetaan. Numeerista enimmäismäärää ei kuitenkaan 
aseteta.  

22 Euroopan keskuspankki (jäljempänä ’EKP’) totesi lausunnossaan, että ”ehdotetun
direktiivin säännökset poikkeavat kuitenkin huomattavasti finanssipoliittisen 
sopimuksen määräyksistä, mikä saattaa johtaa finanssipoliittisen sopimuksen 
määräysten heikentymiseen ”23. Lisäksi on pantava merkille, että vuoden 2017 
direktiiviehdotus annettiin, ennen kuin direktiivin 2011/85/EU osalta oli tehty 
asianmukaisuuden uudelleentarkastelu (suitability review) tai two pack -asetusten 
toiminta oli arvioitu.  

23 Tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko nykyisen oikeudellisen kehyksen
vaatimukset asianmukaisia ja korjattiinko vuoden 2017 direktiiviehdotuksella joitain 
havaituista puutteista. Tilintarkastus arvioi nämä asiat seuraavien kolmen näkökohdan 
osalta:  

a) korjausmekanismi

b) julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset

c) riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot.

Korjausmekanismia koskevien säännösten puutteet 

24 Direktiivissä 2011/85/EU otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön
korjausmekanismin käsite. Mekanismista todetaan, että kyseessä on seuraus sääntöjen 

22 Euroopan komissio (2012), Report on public finances in EMU 2011, s. 101. 

23 EKP (2018), CON/2018/25. 
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noudattamatta jättämisestä. Direktiivissä ei kuitenkaan tämän lisäksi vahvistettu 
erityisiä vaatimuksia mekanismin rakenteesta ja soveltamisesta. 

25 Vakaussopimuksessa edellytetään, että korjausmekanismi käynnistyy 
automaattisesti, jos havaitaan, että julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
poiketaan merkittävästi. Siinä ei vahvisteta suoraan erityisiä vaatimuksia mekanismin 
rakenteesta ja soveltamisesta vaan annetaan komission tehtäväksi laatia yhteiset 
periaatteet, joita jäsenvaltioiden olisi noudatettava kansallisia korjausmekanismeja 
suunnitellessaan. Komissio julkaisi nämä periaatteet kesäkuussa 2012. 

26 Vaikka periaatteet on vahvistettu poliittisella tasolla24, ne eivät ole sitovia, sillä ne 
on julkaistu komission tiedonannossa. Niillä ei näin ollen ole muuta oikeudellista 
vaikutusta kuin se, että ne muodostavat perustan mekanismeille, joita sopimuspuolten 
oli määrä ottaa käyttöön. Korjausmekanismin käynnistymisen osalta (periaate 3) 
komissio on ehdottanut, että korjausmekanismin käynnistyspisteet voisivat perustua 
joko EU:n tason tai maakohtaisiin kriteereihin tai molempiin. Kaksi kolmasosaa 
jäsenvaltioista on kuitenkin päättänyt seurata EU:n tason kriteerejä omien kansallisten 
kriteerien laatimisen sijaan. Tämän vuoksi näiden jäsenvaltioiden osalta on 
epätodennäköistä, että kansalliset korjausmekanismit käynnistyisivät aiemmin kuin 
vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion mukainen EU:n 
korjausmekanismi. 

27 Asetuksessa (EU) N:o 473/2013 säädetään tietyistä vaatimuksista, mukaan lukien 
siitä, että riippumattomien elinten olisi tarjottava tarvittaessa arviointeja 
korjausmekanismien käynnistymisestä ja täytäntöönpanosta. Asetus ei kuitenkaan 
vastaa täysin komission yhteisiä periaatteita, jotka julkaistiin puoli vuotta sen jälkeen, 
kun komission ehdotus asetukseksi (EU) N:o 473/2013 oli annettu. Asetuksessa ei 
esimerkiksi todeta, että  

o korjauksen olisi laajuudeltaan ja aikataulultaan vastattava kyseiselle jäsenvaltiolle 
vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti annettuja komission suosituksia 
(periaate 2) 

o käynnistäviä tekijöitä voivat olla EU:n tason tai maakohtaiset kriteerit (periaate 3) 

                                                      
24 Euroopan komissio (2017), C(2017) 1201 final, Report from the Commission presented 

under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union, s. 3. 
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o korjausten olisi oltava suurempia, jos poikkeamat julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä sopeuttamisurasta ovat suurempia 
(periaate 4). 

28 Myöskään vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa ei oteta täysin huomioon 
komission yhteisiä periaatteita. Siinä jätetään esimerkiksi mainitsematta, että 
korjausmekanismin käynnistyspisteet voisivat perustua joko EU:n tason tai 
maakohtaisiin kriteereihin tai molempiin.  

29 Vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa ei myöskään määritellä, kuten EKP on 
korostanut, ”havaittua merkittävää poikkeamaa” eli olosuhteita, joissa mekanismin on 
määrä käynnistyä, eikä siihen sisälly lisäohjeistusta poikkeaman laajuuden suhteen. 
Vaatimus siitä, että poikkeaman luonne ja koko olisi otettava huomioon, on 
epämääräinen ja voi johtaa korjaaviin toimenpiteisiin, jotka ovat hyvin laajoja mutta 
sisällöltään puutteellisia25. 

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevien säännösten 
puutteet 

30 Tilintarkastustuomioistuin vertaili direktiivin 2011/85/EU vaatimuksia 
standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin, joita IMF, OECD ja Maailmanpankki 
suosittelivat direktiivin 2011/85/EU laatimishetkellä. Kolmea näistä standardeista ja 
parhaista käytännöistä ei sisällytetty direktiiviin 2011/85/EU (ks. lihavoidut kohdat 
laatikossa 1). IMF:n ja OECD:n viimeisimpiin standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin 
verrattuna direktiivi 2011/85/EU on puutteellinen myös kahden muun kysymyksen 
osalta. Näin ollen kaikkiaan viittä 13 standardista ja parhaasta käytännöstä ei otettu 
huomioon direktiivissä 2011/85/EU. Näin tapahtui siitä huolimatta, että direktiivin 
2011/85/EU laatimishetkellä komission näkemykset näistä kysymyksistä (ks. liite II) 
vastasivat mainittujen kansainvälisten elinten näkemyksiä. 

                                                      
25 EKP (2018), CON/2018/25. 



19 

 

Taulukko 1 – IMF:n ja OECD:n standardien ja parhaiden käytäntöjen ja 
direktiivin 2011/85/EU vaatimusten väliset erot 

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksen erityispiirteet IMF/OECD Direktiivi 2011/85/EU 

Vähintään kolmen vuoden pituinen julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin kehys   

Julkisen talouden laaja kattavuus   
Täysi yhdenmukaistaminen julkisten 
finanssipoliittisten tavoitteiden ja makrotaloutta 
koskevien ennusteiden kanssa 

  

Nykyisten politiikkojen tulevia tulo- ja menoeriä 
koskevat ennusteet erillään uusien 
politiikkatoimenpiteiden julkistalouteen 
kohdistuvasta vaikutuksesta 

  

Verotukien arvioidut kustannukset   
Täysin integroitu talousarvion valmisteluprosessi 
pääomamenojen ja toistuvien menojen osalta   

Luotettavat ennakkoarviot menoista 
varainhoitovuoden jälkeisinä vuosina26   

Arviointi julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyydestä   

Yhtenäinen menettely julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin kehyksen ja vuotuisen 
talousarvion valmistelussa ja täysin integroitu 
dokumentointi 

  

Tulevaisuutta ennakoiva menojen valvonta 
(määrärahasiirrot, monivuotiset 
maksusitoumukset, puskurit jne.) 

  

Seuranta- ja vastuuvelvollisuusmekanismit   
Varainhoitovuoden jälkeisten vuosien ohjeelliset 
enimmäismäärät   

Yhdestä julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksestä seuraavaan siirretyt 
varainhoitovuoden jälkeisten vuosien 
menoarviot 

  

Selitys: : sisältyy, : sisältyy osittain, : ei sisälly 
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavien pohjalta: OECD (2004), The Legal Framework for 
Budget Systems; IMF (2007), Manual on Fiscal Transparency; IMF (2010), Lienert, I. ja Fainboim, I., 
Reforming Budget Systems Laws. 

31 IMF:n asiakirjan mukaan keskipitkän aikavälin menojen suunnittelun ja 
talousarvioprosessin puutteellinen yhdentäminen johtaa siihen, että keskipitkän 
aikavälin suunnittelu on tehotonta finanssipolitiikan rajoittajana27. Vaikka direktiivin 
2011/85/EU 10 artiklassa vaaditaan, että vuotuisen talousarviolainsäädännön on 
oltava yhdenmukainen julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksen säännösten 
kanssa tai siinä on selitettävä kaikki mahdolliset poikkeamat, direktiivissä ei vaadita 
keskipitkän aikavälin menojen suunnittelun ja talousarvioprosessin yhdentämistä28. 
Direktiivissä ei myöskään vaadita, että talousarvion liitteenä oleviin asiakirjoihin olisi 
sisällytettävä tuloihin, menoihin ja rahoitukseen liittyviä keskipitkän aikavälin 
ennusteita ja toteutumia samalta pohjalta kuin vuotuiseen talousarvioon29.  

32 IMF:n asiakirjan mukaan lisäksi seuraavat neljä tulevaisuuteen suuntautuvaa 
valvontamekanismia ovat tärkeitä: i) määrärahasiirtojen kasautumista, 
kokonaismäärää ja käyttämistä koskevat valvontatoimet; ii) säännöllinen seuranta sen 
toteamiseksi, että keskipitkän aikavälin päivitetyt menoennusteet ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen keskipitkän aikavälin suunnitelmien kanssa; iii) riittävä 
maksusitoumusten ja menosuunnitelmien välinen marginaali, jolla voidaan kattaa 
odottamattomia tapahtumia ilman että toimintapolitiikkoja täytyisi priorisoida 
uudelleen; ja iv) tiukat valvontatoimet, jotka koskevat ministeriöiden ja virastojen 
mahdollisuuksia tehdä monivuotisia maksusitoumuksia. Direktiivissä 2011/85/EU ei 
kuitenkaan säädetä tulevaisuuteen suuntautuvasta menojen valvonnasta keskipitkän 
aikavälin suunnitelmien noudattamisen varmistamiseksi, ei myöskään sen tilanteen 
varalta, että ulkoiset olosuhteet muuttuvat.  

33 Direktiiviin 2011/85/EU ei sisälly säännöksiä siitä, että kansallisten viranomaisten 
olisi laadittava raportteja, joissa talousarvion toteutumista verrattaisiin monivuotisiin 

                                                      
26 Kaikki nykyisen talousarvion/varainhoitovuoden jälkeiset vuodet. 

27 IMF (2013), Cangiano, G. ja muut, Public Financial Management and its emerging 
architecture, s. 161. 

28 OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems, laatikko III.4; IMF (2010), Lienert, I. 
ja Fainboim, I., Reforming Budget Systems Laws, laatikko 4 ja s. 12–13; IMF (2013), 
Cangiano, G. ja muut, Public Financial Management and its emerging architecture, s. 156; 
IMF (2014), Fiscal transparency code, periaatteet 2.1.3, 2.3.1 ja 2.3.2; Maailmanpankki 
(2013), Beyond the annual budget. The global experience with medium term expenditure 
frameworks, s. 58–59. 

29 IMF (2014), Fiscal transparency code, periaate 2.1.3. 
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suunnitelmiin ja kaikki poikkeamat monivuotisten suunnitelmien ja toteutuneiden 
menojen välillä esitettäisiin kattavasti ja läpinäkyvästi. Direktiiviin ei myöskään sisälly 
säännöksiä, joilla hallitukset tai talousarvion täytäntöönpanoon osallistuvat tahot 
saatettaisiin vastuuseen siitä, että monivuotisista suunnitelmista poiketaan ilman 
asianmukaista perustetta. 

34 Vuoden 2017 direktiiviehdotukseen sisältyy vaatimus sitovasta keskipitkän 
aikavälin menoja koskevasta säännöstä, joka vahvistetaan lainsäädäntökauden alussa. 
Tällainen sääntö lisäisi talousarviosuunnittelun vakautta ja vahvistaisi talousarvion ja 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksen välistä yhteyttä. Se voi kuitenkin 
vaarantaa julkisen talouden vakauden, jos menojen kasvu poikkeaa potentiaalisen 
tuotannon30 kasvusta. Vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa ei puututa mihinkään 
muihin taulukossa 1 mainittuihin puutteisiin31. 

Riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita koskevien säännösten 
puutteet 

35 Euroalueeseen kuuluvia jäsenvaltioita sitovassa asetuksessa (EU) N:o 473/2013 
määritellään tehtävät, joista riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden olisi 
vastattava, sekä toiminnan ominaispiirteet ja periaatteet. Viimeksi mainitut ovat 
sopusoinnussa komission yleisten periaatteiden kanssa. Ne lisättiin asetukseen 
lainsäädäntömenettelyn aikana, sillä yleiset periaatteet hyväksyttiin sen jälkeen kun 
komissio oli antanut asetusehdotuksensa.  

                                                      
30 Potentiaalinen tuotanto on teoreettinen käsite, joka kuvaa BKT:n tasoa tiettynä 

ajankohtana. Taso on yhdenmukainen vakaan inflaatioasteen kanssa. Se voi kasvaa ajan 
kuluessa vauhdilla, joka ei ole vakio. Tasoa ja kasvuvauhtia ei voida mitata suoraan, vaan ne 
on arvioitava. 

31 IMF ja OECD saattoivat hyvää talousarviohallintoa koskevat standardinsa ja parhaat 
käytäntönsä ajan tasalle vuosina 2014 (IMF) ja 2015 (OECD) talous- ja rahoituskriisistä 
saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi. Komissio ei kuitenkaan ottanut tätä ajan 
tasalle saattamista huomioon vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa. 
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36 Tilintarkastustuomioistuin vertaili riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita 
koskevia säännöksiä IMF:n32 ja OECD:n33 kansainvälisiin standardeihin ja parhaisiin 
käytäntöihin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n lainsäädännön vaatimukset 
ovat puutteellisia i) riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden johtokunnan 
jäsenten lukumäärän ja toimikauden pituuden osalta, ii) instituutioiden 
henkilöstöpolitiikkojen osalta, iii) instituutioiden talousarvioiden laatimisen osalta ja iv) 
ulkoisen arvioinnin tarpeen osalta. Tilanne on johtanut siihen, että riippumattomat 
finanssipolitiikan instituutiot poikkeavat toisistaan. Tämä käy ilmi liitteestä III, ja asia 
tuodaan esiin myös komission keskusteluasiakirjassa34. 

37 Komissio35 piti jo vuonna 2004 tärkeänä sitä, että riippumaton instituutio joko 
laatii tai arvioi sekä makrotaloutta että julkista taloutta koskevat ennusteet niiden 
optimismiharhan vähentämiseksi ja mahdollisesti poistamiseksi kokonaan36. Tämä 
näkemys tuotiin esiin myöhemmin myös IMF:n37 ja OECD:n38 asiakirjoissa. Vaikka 
molemmat (makro- ja julkinen talous) sisältyivät komission ehdotukseen, hyväksytyssä 
asetuksessa (EU) N:o 473/2013 edellytetään ainoastaan, että riippumattomien 
finanssipolitiikan instituutioiden on joko laadittava tai hyväksyttävä makrotaloutta 
koskevat ennusteet mutta ei julkista taloutta koskevia ennusteita (eli ennustettuja 
budjetoituja tuloja ja menoja). 

38 Komission tausta-asiakirjassa vuodelta 2017 (ks. kohta 36) katsottiin muun 
muassa, että kun otetaan huomioon riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden 
tehtävät makrotaloutta koskevissa ennusteissa, kyseisille instituutioille voitaisiin antaa 
                                                      
32 IMF (2013), The functions and impact of fiscal councils: Tässä asiakirjassa esitellään tähän 

mennessä kattavin finanssipoliittisille neuvostoille suunnattu kyselytutkimus. Asiakirjassa 
on hyödynnetty myös muita asiakirjoja, kuten OECD:n vuoden 2012 alustavia periaatteita ja 
teosta Kopits, G. (2011), Independent fiscal institutions: Developing good practices, s 35–52. 

33 OECD:n periaatteet olivat saatavilla jo vuonna 2012, ja ne hyväksyttiin vuonna 2014. Ks. 
OECD (2014), Recommendation on Principles for IFIs. 

34 Euroopan komissio (2017), Jankovics, L. ja Sherwood, M., Independent fiscal institutions in 
the EU Member States: The early years, tausta-asiakirja 067. 

35 Euroopan komissio (2004), Jonung, L. ja Larch, M., Improving fiscal policy in the EU: the case 
for independent forecasts. 

36 Optimismiharhaksi kutsutaan käytäntöä, jossa tuotoksen ja tulojen kasvu yliarvioidaan 
samalla kun muut kuin harkinnanvaraiset menot aliarvioidaan. 

37 IMF (2007), Code of good practices on fiscal transparency, periaate 4.3.4. 

38 OECD (2014), Recommendation on Principles for IFIs, periaate 3.3. 
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keskeisempi asema julkista taloutta koskevien ennusteiden laatimisessa tai 
hyväksymisessä. Myös riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot ja muut 
tilintarkastustuomioistuimen tapaamat sidosryhmät korostivat tätä rajoitusta julkista 
taloutta koskevien ennusteiden osalta.  

39 EU:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkosto, joka on foorumi 
näkemysten ja asiantuntemuksen vaihtoa ja resurssien yhdistämistä varten, ehdotti 
vuonna 2016, että laadittaisiin luettelo riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita 
koskevista sellaisista vähimmäisvaatimuksista, jotka vastaavat OECD:n periaatteita. 
Lisäksi verkosto ehdotti tehokkaan järjestelmän perustamista vähimmäisvaatimusten 
noudattamisen turvaamiseksi39. Vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa ei kuitenkaan 
käsitellä vähimmäisvaatimuksia koskevia kysymyksiä: siihen on sisällytetty ainoastaan 
yksi uusi vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumattomat finanssipolitiikan laitokset noudattavat niitä varten asetuksessa 
(EU) N:o 473/2013 määriteltyjä periaatteita.  

40 EU:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkosto suhtautui edellä 
mainittuun uuteen vaatimukseen myönteisesti, mutta se pyysi kuitenkin 
täydentämään vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa määriteltyjä ehtoja 
vähimmäisvaatimusten selkeämmällä määritelmällä ja tehokkaalla vaatimusten 
noudattamisen turvaamisjärjestelmällä.40 Verkosto ehdotti tässä lausunnossa jopa, 
että ehdotuksessa voitaisiin lisäksi velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan tämän 
periaatteen kunnianhimoinen täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä 
määrittelemällä menettely ja vähimmäisvaatimukset. Verkosto toisti tammikuussa 
2019 kehotuksensa, jonka mukaan olisi luotava finanssipolitiikan instituutioiden 
rakennetta ja operatiivisia valmiuksia koskevat asianmukaiset standardit ja 
mahdollisesti sisällytettävä ne osaksi EU:n lainsäädäntöä. 

41 Lopuksi tilintarkastustuomioistuin toteaa, että riippumattomille finanssipolitiikan 
instituutioille kaavailtiin vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa mittavampia tehtäviä. 
Niiden olisi i) arvioitava kriittisesti sekä etu- että jälkikäteen, ovatko julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite ja keskipitkän aikavälin nettomenojen kehitysura 
asianmukaisia sekä ii) esitettävä korjausmekanismin käynnistämistä ja iii) seurattava 

                                                      
39 EU:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkosto (2016), Defining and 

enforcing minimum standards for IFIs. 

40 EU:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkoston lausunto vastauksena 
ehdotukseen neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä (2018). 



24 

sen soveltamista ja tuloksia. Lisäksi vuoden 2017 direktiiviehdotuksen tavoitteena oli 
sisällyttää ”noudata tai selitä” -periaate EU:n lainsäädäntöön. 

Arviointien epäjohdonmukaisuudesta ja heikoista rakenteista 
aiheutuu riskejä riippumattomille finanssipolitiikan 
instituutioille ja Euroopan finanssipoliittiselle komitealle 

42 EU:n lainsäädännössä edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat kansalliset
finanssipoliittiset säännöt. Lisäksi EU:n lainsäädännössä osoitetaan komissiolle ja 
riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille erilaisia seurantatehtäviä. Komissio 
arvioi, ovatko julkista taloutta koskevat suunnitelmat EU:n finanssipoliittisten 
sääntöjen mukaisia, kun taas riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot arvioivat 
kansallisten finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista. EU:n lainsäädännössä ei 
kuitenkaan säädetä kaksitasoisesta hallintorakenteesta, jossa komissio luottaisi 
seurantatehtävässään kansallisten riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden 
tekemään työhön. 

43 Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisen tarkoituksena oli vahvistaa
nykyistä talouden ohjausjärjestelmää (ks. kohta 10). Sen tehtäviin kuuluu muun 
muassa sen arvioiminen, kuinka EU:n finanssipoliittinen kehys on pantu täytäntöön ja 
onko euroalueen ja jäsenvaltioiden finanssipolitiikan viritys – sellaisena kuin se 
tosiasiassa ilmenee – asianmukaista. 

44 Tilintarkastustuomioistuin arvioi siksi,

a) antoivatko komissio ja riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot
yhdenmukaisia arvioita EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta

b) pystyikö Euroopan finanssipoliittinen komitea antamaan riippumattomia
lausuntoja.

Vaarana on, että komissio ja riippumattomat finanssipolitiikan 
instituutiot esittävät toisistaan poikkeavia arvioita EU:n 
finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta 

45 EU:n säädöksissä ei anneta tarkkoja ohjeita kansallisista finanssipoliittisista
säännöistä (esimerkiksi niiden määrästä, tyypistä tai rakenteesta), mutta niissä 
säädetään, että kansallisten sääntöjen olisi edistettävä tehokkaasti sellaisten 
alijäämäisyyttä ja velkaa koskevien viitearvojen noudattamista, jotka on määritelty 
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SEUT-sopimuksesta johtuvien velvoitteiden mukaisesti. Finanssipoliittisen sopimuksen 
osapuolet (ks. kohta 06) ovat käytännössä hyväksyneet sellaisia kansallisia 
finanssipoliittisia sääntöjä, joilla on läheinen kytkentä vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennaltaehkäisevän osion sääntöihin.  

46 Vakaussopimuksessa, samoin kuin vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennaltaehkäisevässä osiossa, edellytetään rahoitusasemaa, joka on ”tasapainoinen tai 
ylijäämäinen”, mikä tarkoittaa rakenteellista rahoitusasemaa, joka on vähintään 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen mukainen tai sopusoinnussa siihen 
tähtäävän sopeuttamisuran kanssa. Lisäksi kun arvioidaan edistymistä kohti 
keskipitkän aikavälin tavoitetta ja kyseisen tavoitteen saavuttamista, arvio on 
perustettava analyysiin siitä, onko vakaus- ja kasvusopimuksen menojen kasvun 
vertailuarvoa noudatettu. Toisin sanoen menojen ei pitäisi kasvaa potentiaalista 
tuotantoa nopeammin. Liitteessä IV vertaillaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion sääntöjä vakaussopimuksen sääntöihin.  

47 Lisäksi riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden tehtäväksi on annettu 
joissakin jäsenvaltioissa (esimerkiksi Italiassa ja Portugalissa) EU:n finanssipoliittisten 
sääntöjen noudattamisen arviointi. Osa riippumattomista finanssipolitiikan 
instituutioista, joilla ei ole tällaisia toimivaltuuksia (esimerkiksi Ranskassa), tekee näin 
vapaaehtoisesti. Riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita koskevassa 
tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että puolet näistä 
instituutioista seurasi EU:n numeeristen finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista. 

48 Kyselytutkimukseen osallistuneet riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot 
katsoivat, että vaikka ne arvioivatkin EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, 
tämä työ ei johtanut tehtävien päällekkäisyyteen komission kanssa vaan oli 
luonteeltaan pikemminkin täydentävää, sillä se saattoi edistää EU:n finanssipoliittisten 
sääntöjen omistajuutta kansallisella tasolla. Riippumattomien finanssipolitiikan 
instituutioiden vastaukset saivat vahvistuksensa tilintarkastustuomioistuimen 
haastatteluissa. Riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot, jotka seuraavat 
ainoastaan kansallisten finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, eivät kuitenkaan 
kannata sitä, että ne seuraisivat myös EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 
noudattamista. Yksi instituutioiden mainitsemista syistä tähän oli maineeseen liittyvä 
riski, jos arvioinnit poikkeavat toisistaan. 

49 Kun sekä komissio että riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot arvioivat 
EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, niiden päätelmät voivat todellakin 
poiketa toisistaan. Yksi syy tähän on se, että komissio – kuten 
tilintarkastustuomioistuin pani merkille jo erityiskertomuksessaan nro 18/2018 – 
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käyttää laajasti harkintavaltaansa41, kun se arvioi EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 
noudattamista (eli julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävän 
sopeuttamisuran noudattamista).  

50 Lisäksi vakaus- ja kasvusopimuksen tekemiseen liittyvän asetuksen mukaan 
jäsenvaltioiden vuotuisesta vertailuarvosta42 voidaan poiketa suhteellisen suurella 
marginaalilla, sillä asetuksessa sallitaan, että finanssipoliittisten sääntöjen 
noudattamista arvioitaessa voidaan ottaa huomioon useita tekijöitä. Tällaisia tekijöitä 
ovat esimerkiksi  

i) merkittävien rakenneuudistusten toteuttaminen  

ii) epätavalliset tapahtumat  

iii) julkisten investointien tarve  

iv) määrittelemättömät ”muut tekijät”. 

51 Näin ollen, vaikka jäsenvaltio poikkeaisi merkittävästi vaadituista 
finanssipoliittisista sopeutustoimistaan (eli julkisen talouden alijäämän 
pienentämisestä), komissio voi päättää lopulta olla ryhtymättä toimiin ja katsoa 
jäsenvaltion noudattavan EU:n finanssipoliittisia sääntöjä. 

52 Myös riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot mainitsivat 
tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn antamissaan vastauksissa nämä asiat puutteina, 
jotka voivat vaikuttaa niiden työhön. Noin 40 prosenttia vastanneista riippumattomista 
finanssipolitiikan instituutioista katsoi, että näiden asioiden vuoksi niiden arviointi 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen tai siihen tähtäävän sopeuttamisuran 
noudattamisesta voi poiketa komission arvioinnista (ks. kaavio 3). 

                                                      
41 Vuonna 2015 komissio julkaisi harkintavaltaansa koskevan tulkitsevan tiedonannon Vakaus- 

ja kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen 
(COM(2015) 12 final). Asiaa tarkasteltiin myöhemmin yhteisesti sovitussa kannassa, joka 
laadittiin marraskuussa 2015. Neuvosto vahvisti kannan helmikuussa 2016. 

42 Julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitetta kohti tapahtuvan nopean lähentymisen 
toteuttamiseksi vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetaan vertailuarvo, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden on sopeutettava rakenteellisia rahoitusasemiaan 0,5 prosenttia suhteessa 
BKT:hen vuodessa. 
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Kaavio 3 – Vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille tekemään 
kyselytutkimukseen 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus. 

53 Muita erojen syitä (ks. kohta 49)ovat riippumattomien finanssipolitiikan
instituutioiden omien i) potentiaalisen tuotannon laskentamenetelmien ja/tai ii) 
olettamusten ja datajoukkojen käyttö. Komissio on kuitenkin tehostanut yhteistyötään 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa ja tällöin selostanut omia 
menetelmiään, jotta tällaisilta eroilta vältyttäisiin. 

54 Lisäksi kun komissio tekee päätelmiä siitä, noudattavatko jäsenvaltiot EU:n
finanssipoliittisia sääntöjä, se voi ottaa huomioon kyseisten maiden hallitusten kanssa 
käymänsä keskustelut, joihin riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot eivät 
osallistu.  

55 Euroopan finanssipoliittinen komitea on jo tuonut esiin riippumattomien
finanssipolitiikan instituutioiden ja komission johtopäätösten välisen 
epäjohdonmukaisuuden vaaran43, ja tämä seikka on mainittu myös 
tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksessa. Riippumattomista finanssipolitiikan 

43 Euroopan finanssipoliittinen komitea (2018), vuosikertomus 2018, s. 42. 
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instituutioista 20 prosenttia ilmoitti havainneensa tällaisia eroja. Laatikossa 3 
esitetään esimerkkejä erilaisista johtopäätöksistä. 

Laatikko 3 – Esimerkkejä komission ja riippumattomien 
finanssipolitiikan instituutioiden erilaisista johtopäätöksistä 

Irlannin riippumaton finanssipolitiikan instituutio (Irish Fiscal Advisory Council – 
IFAC) mainitsi julkisen talouden arviointiraportissaan marraskuussa 2016, että 
Irlannin vuoden 2017 alustava talousarviosuunnitelma ei noudattanut paikallisen 
finanssipolitiikan vastuullisuutta koskevan lain ja EU:n ennaltaehkäisevän osion 
julkista taloutta koskevan säännön mukaisia vaatimuksia vuosina 2016 ja 201744. 
Komissio katsoi sen kuitenkin olevan pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksen 
säännösten mukainen.  

Ranska riippumaton finanssipolitiikan instituutio (Haut Conseil des finances 
publiques – HCFP) korosti Ranskan alustavaa talousarviosuunnitelmaa koskevassa 
arvioinnissaan syyskuussa 2018, että vuodeksi 2018 (0,1 prosenttiyksikköä 
BKT:sta) ja vuodeksi 2019 (0,3 prosenttiyksikköä BKT:sta) suunnitellut 
rakenteelliset sopeutustoimet, jotka toimitetaan komissiolle arvioitaviksi, eivät 
noudata vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion sääntöjä. Komission 
kanta tästä alustavasta talousarviosuunnitelmasta oli kuitenkin epäselvempi, sillä 
komission arvio kuului, että Ranskalla oli sääntöjen noudattamatta jättämisen 
riski. 

Euroopan finanssipoliittisen komitean perustaminen oli askel oikeaan 
suuntaan, mutta sen asemaa ja riippumattomuutta on vara lujittaa 

56 Euroopan finanssipoliittiselle komitealle suunniteltiin seuraavia tehtäviä viiden 
puheenjohtajan kertomuksessa: 

o Sen olisi koordinoitava kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen verkoston 
työtä ja noudatettava samantasoisia riippumattomuusvaatimuksia. 

o Sen tehtävä olisi neuvoa-antava, ei politiikkatoimia täytäntöön paneva. Sääntöjen 
noudattamisen valvonnan olisi säilyttävä Euroopan komission tehtävänä, ja 
komission olisi voitava poiketa Euroopan finanssipoliittisen komitean 
näkemyksistä, jos sillä on siihen perustellut syyt, joista se esittää selvityksen. 

o Sen olisi laadittava EU:n finanssipoliittisten sääntöjen valossa taloudellinen, ei 
niinkään oikeudellinen, arvio asianmukaisesta finanssipolitiikan virityksestä sekä 

                                                      
44 Irish Fiscal Advisory Council (2016), Fiscal assessment report, s. 67. 
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jäsenvaltioiden että euroalueen tasolla. Tämä olisi tehtävä vakaus- ja 
kasvusopimuksessa määritettyjen sääntöjen pohjalta. 

o Sen olisi voitava antaa lausuntoja tarpeen mukaan erityisesti vakausohjelmien 
arvioinnista sekä vuotuisista alustavista talousarviosuunnitelmista ja 
jäsenvaltioiden talousarvioiden toteuttamisesta. 

o Sen olisi laadittava jälkiarviointi ohjaus- ja hallintajärjestelmän toteutuksesta. 

57 Komissio jätti kuitenkin Euroopan finanssipoliittista komiteaa koskevassa 
päätöksessä pois suurimman osan näiden tehtävien kansallisesta ulottuvuudesta. 
Komissio ei varsinkaan antanut Euroopan finanssipoliittisen komitean tehtäväksi 
lausuntojen laatimista kansallisista vakaus- ja lähentymisohjelmista, alustavista 
talousarviosuunnitelmista tai kansallisten talousarvioiden täytäntöönpanosta. Lisäksi 
päätöksessä todetaan, että Euroopan finanssipoliittisen komitean olisi tehtävä 
ainoastaan yhteistyötä riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa niiden 
koordinoinnin sijasta. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että riippumattomat 
finanssipolitiikan instituutiot itse vastustivat Euroopan finanssipoliittisen komitean 
koordinointia, sillä niiden näkemyksen mukaan tämä olisi ollut vastoin pyrkimystä, 
jonka mukaan vastuunottoa kansallisella tasolla olisi lisättävä. Lisäksi se olisi 
vähentänyt instituutioiden riippumattomuutta. 

58 Euroryhmän puheenjohtaja katsoi marraskuussa 2015 pitämässään puheessa, 
että voisi olla hyödyllistä, jos kansallisilla finanssipoliittisilla neuvostoilla olisi 
eurooppalainen isosisko, joka toimisi komission ulkopuolella ja antaisi riippumattomia 
arvioita kansallisista talousarvioesityksistä. Näiden arvioiden pohjalta komissio antaisi 
(poliittisen) lausuntonsa. 

59 Lisäksi viiden puheenjohtajan kertomuksessa katsottiin, että Euroopan 
finanssipoliittisen komiteaan olisi sovellettava samantasoisia 
riippumattomuusvaatimuksia kuin kansallisiin riippumattomiin finanssipolitiikan 
instituutioihin asetuksen (EU) N:o 473/2013 mukaisesti.  

60 Euroopan finanssipoliittista komiteaa koskevan päätöksen 4 artiklan mukaan 
komitean jäsenten on oltava toimissaan riippumattomia. Euroopan finanssipoliittisen 
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komitean heikko oikeudellinen perusta ja niukat resurssit kuitenkin rajoittavat 
komitean riippumattomuutta45: 

a) Komissio nimittää johtokunnan puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Heidän 
tehtävänsä on osa-aikainen ja heidän toimikautensa lyhyt (kolme vuotta) ja kerran 
uusittavissa, eikä heidän erottamisestaan ole säädetty (esimerkiksi erottaminen 
ainoastaan kyvyttömyyden tai vakavan laiminlyönnin seurauksena). 

b) Koska Euroopan finanssipoliittinen komitea on perustettu komission päätöksellä, 
komissio voi muuttaa komiteaa koskevia sääntöjä. 

c) Euroopan finanssipoliittinen komitea ei ole taloudellisesti riippumaton, koska sillä 
ei ole omaa talousarviota eikä se voi päättää vapaasti henkilöresursseistaan. Sen 
määrärahat ovat osa komission varapuheenjohtajan kabinetin talousarviosta, joka 
koskee euroa ja työmarkkinavuoropuhelua, ja ne kattavat jäsenten (joilla on 
erityisneuvonantajan asema) palkat ja heidän työmatkakulunsa. Euroopan 
finanssipoliittisen komitean sihteeristö on komission pääsihteeristön alainen 
yksikkö. Näin ollen sen kustannukset (työmatkat, asiantuntijoiden kutsuminen, 
työpajojen järjestäminen jne.) katetaan pääsihteeristön toimintabudjetista.  

d) Euroopan finanssipoliittinen komitea on liitetty osaksi komission pääsihteeristöä, 
ja se sijaitsee fyysisesti pääsihteeristön toimitiloissa. Lisäksi komitean 
verkkosivustoa pitää yllä komissio. 

61 Yllämainittujen tekijöiden vuoksi Euroopan finanssipoliittisen komitean 
institutionaalinen rakenne on heikko. Tämän on todennut myös Euroopan 
keskuspankki, jonka mukaan komitean perustaminen komission päätöksen 
pohjalta osaksi komission organisatorista rakennetta ei ole sopusoinnussa sen 
kansallisia vastineita varten määriteltyjen standardien kanssa.46 Saman asian on tuonut 
esille myös IMF.47 

62 Lisäksi on todettava, että vaikka viiden puheenjohtajan kertomuksen mukaan 
Euroopan finanssipoliittisen komitean ”olisi voitava antaa lausuntoja tarpeen mukaan”, 
Euroopan finanssipoliittista komiteaa koskevassa päätöksessä viitataan ainoastaan 

                                                      
45 Euroopan finanssipoliittinen komitea koostuu johtokunnasta ja sihteeristöstä. Sihteeristö 

koostuu sihteeristön päälliköstä ja avustavista henkilöstön jäsenistä, joiden määrä on 
rajoitettu nykyisin viiteen taloustieteilijään ja yhteen avustajaan. 

46 EKP (2015), Economic Bulletin, Issue 7, Box 5: The creation of a European Fiscal Board. 

47 IMF (2016), 2016 Article IV consultation – euro-area policies, IMF:n maaraportti nro 16/219, 
s. 20.  
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vuosikertomuksen julkaisemiseen. Siinä ei mainita nimenomaisesti, että Euroopan 
finanssipoliittinen komitea voisi julkaista arviointeja reaaliaikaisesti tai antaa julkisia 
lausuntoja. Tällainen toiminta olisi joka tapauksessa vaikeaa komitean rajallisten 
resurssien vuoksi. 

63 Euroopan finanssipoliittinen komitea julkaisee käytännössä kahdenlaisia 
säännöllisiä raportteja: 1) komitean arvio euroalueelle soveltuvasta finanssipolitiikan 
virityksestä (julkaistaan kesäkuussa) ja 2) komitean vuosikertomus (julkaistaan vuoden 
lopussa). Komitea on äskettäin julkaissut myös arvion EU:n finanssipoliittisista 
säännöistä48.  

64 Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosina 2017 ja 2018 julkaistut neljä raporttia ja 
totesi, että niiden analyyttinen laatu oli hyvä. Tämän vahvistivat sidosryhmät, jotka 
tilintarkastustuomioistuin tapasi otokseen kuuluvissa jäsenvaltioissa. Samaan 
tulokseen tultiin tilintarkastustuomioistuimen riippumattomille finanssipolitiikan 
instituutioille tekemässä kyselytutkimuksessa. Tosiaankin 87 prosenttia instituutioista 
arvioi, että Euroopan finanssipoliittisen komitean raporttien analyysin laatu oli hyvä, 
kun taas 10 prosenttia kuvaili laatua keskinkertaiseksi ja vain 3 prosenttia heikoksi. 

65 Euroopan finanssipoliittinen komitea toimittaa vuosikertomuksessaan arvioinnin 
unionin finanssipoliittisen kehyksen täytäntöönpanosta. Lisäksi se tekee kertomuksen 
erillisessä osiossa ehdotuksia unionin finanssipoliittisen kehyksen tulevaa kehittämistä 
varten. Vuosikertomuksissa arvioitiin myös riippumattomiin finanssipolitiikan 
instituutioihin liittyviä valittuja tehokkuusnäkökohtia, kuten sitä, miten ne soveltavat 
”noudata tai selitä” -periaatetta, ja sitä, onko niiden oikeus saada tietoja taattu. 
Vuosikertomuksen kehittämisehdotuksia sisältävässä osiossa ei kuitenkaan käsitelty 
lainkaan sitä, miten riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden tilannetta 
voitaisiin parantaa. 

66 Euroopan finanssipoliittista komiteaa koskevassa päätöksessä ei myöskään 
täsmennetä, miten komitean ehdotuksia hyödynnetään komission sisäisessä 
päätöksentekoprosessissa. Komissio voi todellisuudessa jättää Euroopan 
finanssipoliittisen komitean ehdotukset huomiotta ilmoittamatta mitään syytä, koska – 
toisin kuin viiden puheenjohtajan kertomuksessa ehdotetaan – ”noudata tai 

                                                      
48 Lisäksi Euroopan finanssipoliittinen komitea julkaisi maaliskuussa 2018 lausunnon Tanskan 

finanssipoliittisen neuvoston tueksi. 
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selitä” -periaate ei sido sitä. Tästä asiasta ovat huomauttaneet sekä Euroopan 
keskuspankki49 että Euroopan oikeusasiamies50. 

67 Euroopan komission varapuheenjohtaja selitti Euroopan oikeusasiamiehelle 
antamassaan vastauksessa, että Euroopan finanssipoliittista komiteaa ja kansallisia 
riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita ei voida verrata tiukasti toisiinsa. 
Kansalliset riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot ovat vahtikoiria, jotka 
seuraavat, ovatko kansalliset politiikat finanssipoliittisten sääntöjen mukaisia. 
Euroopan finanssipoliittinen komitea ei seuraa EU:n talousarviota tai sen 
täytäntöönpanoa, vaan komitea on komission riippumaton neuvoa-antava elin. Siksi 
Euroopan komission varapuheenjohtajan vastauksessa todettiin, että ”noudata tai 
selitä” -periaatetta ei sovelleta tässä yhteydessä. 

68 Euroopan finanssipoliittisen komitean analyysin laatu ja sen esittämät kriittiset 
näkemykset osoittavat, että vaikka komitea on osa komissiota, se on kyennyt 
laatimaan riippumattomia lausuntoja. Tämä riippumattomuus perustuu kuitenkin 
ainoastaan henkilöihin, jotka tällä hetkellä ovat Euroopan finanssipoliittisen komitean 
jäseninä, eikä komitean institutionaaliseen rakenteeseen. 
Tilintarkastustuomioistuimen tekemästä kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden käsitykset Euroopan 
finanssipoliittisen komitean riippumattomuudesta vaihtelivat: 53 prosenttia 
instituutioista katsoi, että komitea on ”rajoitetusti riippumaton”, kun taas 
47 prosenttia piti komiteaa ”täysin riippumattomana”. 

Komissio on tähän mennessä saanut vain rajallisen varmuuden 
siitä, että kansalliset julkisen talouden kehykset on pantu 
asianmukaisesti täytäntöön ja että niitä sovelletaan 
asianmukaisella tavalla 

69 Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista ei 
ensivaiheessa säädetty asetuksella vaan direktiivillä. Näin ollen näiden vaatimusten 
täytäntöönpano kestää pidempään, ja jäsenvaltiot voivat päättää siitä, miten ne 
panevat vaatimukset täytäntöön.  

                                                      
49 EKP (2015), Economic Bulletin, Issue 7, Box 5: The creation of a European Fiscal Board. 

50 Euroopan oikeusasiamies (2016), Letter from the European Ombudsman to the President of 
the European Commission regarding Transparency of the European Fiscal Board.  
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70 Komissio totesi kuitenkin vuoden 2011 kertomuksessaan julkisesta taloudesta 
EMUssa (julkaistu vuonna 2012)51, että valitsemalla direktiivi vastattiin tarpeeseen 
löytää tasapaino jäsenvaltioiden vaatimuksissa. 

71 Tilintarkastustuomioistuin arvioi 

a) kykenikö komissio tekemään oikea-aikaisia päätelmiä siitä, onko kansallinen 
lainsäädäntö EU:n vaatimusten mukaista 

b) esitettiinkö komission arvioinnissa merkityksellisiä tietoja kansallisten julkisen 
talouden kehysten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. 

Sen toteaminen, oliko kansallinen lainsäädäntö EU:n vaatimusten 
mukaista, viivästyi, sillä komissio ei voinut vaikuttaa kaikkiin asiaan 
vaikuttaviin tekijöihin 

72 Määräaika direktiivin 2011/85/EU saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 
päättyi 31. joulukuuta 2013. Jäsenvaltioiden oli ilmoitettava kansallisista 
täytäntöönpanotoimistaan komissiolle. Jäsenvaltiot toteuttivat 323 kansallista 
täytäntöönpanotoimea, mutta niistä vain 67:stä (20 prosenttia) ilmoitettiin ajoissa (ks. 
kaavio 4). Jäsenvaltioiden oli sisällytettävä samanaikaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään direktiivin 2011/85/EU vaatimusten lisäksi myös asetuksesta 
(EU) N:o 473/2013 ja finanssipoliittisesta sopimuksesta johtuvat velvollisuudet. 

                                                      
51 Euroopan komissio (2012), Report on public finances in EMU 2011, s. 101. 
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Kaavio 4 – Kansallisista täytäntöönpanotoimista vuosittain annetut 
ilmoitukset 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

73 Koska kaikki jäsenvaltiot eivät saattaneet direktiiviä 2011/85/EU osaksi kansallista 
lainsäädäntöä määräaikaan mennessä, komissio käynnisti pian määräajan päättymisen 
jälkeen 17 rikkomusmenettelyä kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittamatta 
jättämisen vuoksi. Kuten taulukossa 2 esitetään, suurin osa näistä tapauksista (14) 
päätettiin vuoden kuluessa, mikä on komission tavoite52. Slovenian ja Tšekin pitkien 
lainsäädäntöprosessien vuoksi direktiivin 2011/85/EU saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saatiin valmiiksi Sloveniassa vasta vuonna 2018 ja Tšekissä vasta vuonna 
2019. Tämä viivästytti väistämättä sääntöjenmukaisuuden arviointiprosessin 
aloittamista kaikissa 17 jäsenvaltiossa, jotka olivat rikkomusmenettelyjen kohteina.  

                                                      
52 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2018), Yleiskatsaus: ”EU:n lainsäädännön 

soveltaminen käytännössä: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaiset Euroopan komission valvontatehtävät”, laatikko 4. 
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Taulukko 2 – Ilmoittamatta jättämistä koskevien rikkomusmenettelyjen 
tilanne (kesäkuu 2019) 

Rikkomusmenettelyn käynnistäminen 
täytäntöönpanotoimista 

ilmoittamatta jättämisen vuoksi 
27. tammikuuta 2014 

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, 
AT, SI, FI, UK 

Päätettiin heinäkuussa 2014 BE, DK, DE, EE, HR, IT, 
CY, LT, AT, FI, UK TAVOITTEEN 

MUKAISESTI 
Päätettiin marraskuussa 2014 EL, LU, MT 

Päätettiin heinäkuussa 2015 BG KAKSI KUUKAUTTA 
TAVOITETTA JÄLJESSÄ 

Kanne Euroopan unionin 
tuomioistuimelle heinäkuussa 2017 SI 

PITKÄT VIIVÄSTYKSET 
Käynnissä CZ 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

74 Komissio ei saanut päätökseen sääntöjenmukaisuuden arviointeja (compliance 
assessment) omassa tavoiteajassaan53. Nämä arvioinnit koostuvat tarkastuksesta, joka 
koskee direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä (transposition check), 
sekä tarkastuksesta, joka koskee täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuutta 
(conformity check). Tuloksellisuustavoitteet, jotka oli sisällytetty komission talouden ja 
rahoituksen pääosaston vuotuisiin hallintosuunnitelmiin kaudella 2014–2017, 
saavutettiin vain osittain.  

75 Niiden tarkastusten perusteella, jotka koskivat direktiivin saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja niiden tarkastusten perusteella, jotka koskivat 
täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuutta, komissio käynnisti niin kutsuttuja EU:n 
pilottimenettelyjä seuraavasti: 11 jäsenvaltion osalta elokuussa 2016, seitsemän 
jäsenvaltion osalta huhtikuussa 2017 ja vielä seitsemän muun jäsenvaltion osalta 
heinäkuussa 2019. Tämä oli ensimmäinen askel pyrkimyksissä ratkaista ongelmat, jotka 
koskivat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin pyrittiin 
mahdollisuuksien mukaan välttämään virallisia rikkomusmenettelyjä. Komissio ei ollut 

                                                      
53 Tarkastukset, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi 

saatava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa saattamista varten vahvistetusta 
määräajasta tai kansallisten täytäntöönpanotoimien ilmoittamispäivästä. 
Vaatimustenmukaisuustarkastukset olisi saatava päätökseen 16–24 kuukauden kuluessa 
kansallisten täytäntöönpanotoimien ilmoittamispäivästä. 
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vielä syyskuuhun 2019 mennessä päättänyt jäljelle jäävien kolmen jäsenvaltion osalta, 
käynnistääkö se pilottimenettelyt. 

76 EU:n pilottimenettelyjen jaksottamista (ks. taulukko 3) ei sanellut
täytäntöönpanosuunnitelma, vaan sen määrittelivät operatiiviset syyt eli ensimmäisen 
aallon osalta se, halusivatko jäsenvaltiot käydä niin kutsutut EU:n pilottivuoropuhelut 
komission kanssa englannin kielellä, ja toisen ja kolmannen aallon osalta komission 
sisäisen valmistautumisen taso. Sen vuoksi joidenkin sellaisten euroalueen 
jäsenvaltioiden arviointeja, joilla on paljon julkista velkaa eli joiden osalta vakaan 
rahoitusaseman saavuttaminen on tärkeämpää, ei tehty ensisijaisina (ks. kaavio 5). 

77 Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään
vuoteen 2014 mennessä. Tuolloin niillä seitsemällä euroalueen jäsenvaltiolla, joiden 
osalta komissio on käynnistänyt pilottimenettelyn vuonna 2019 (ks. kaavion 5 kolmas 
sarake), oli seuraava osuus EU:n/euroalueen BKT:stä ja julkisesta velasta: 77 prosenttia 
euroalueen BKT:sta (66 prosenttia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
BKT:stä, Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, ja 56 prosenttia kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKT:sta, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien) ja 
77 prosenttia euroalueen julkisesta velasta (72 prosenttia kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta julkisesta velasta, Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
lukuun ottamatta, ja 60 prosenttia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
julkisesta velasta, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien). 
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Kaavio 5 – Jäsenvaltioiden erittely EU:n pilottitoimien aaltojen 
mukaisesti 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

78 Ensimmäisessä ja toisessa aallossa käynnistetyt 18 EU:n pilottitapausta päätettiin 
huomattavalla viiveellä. Ne kestivät keskimäärin yli 65 viikkoa, mikä on selvästi 
enemmän kuin komission 20 viikon tavoite. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi näistä 
18 tapauksesta kolmessa erityisen pitkiä viiveitä ilmoitusten toimittamisessa (lähes 
vuosi tai enemmän). Näissä tapauksissa komissio oli odottanut, että jäsenvaltiot 
panevat täytäntöön vaaditut toimenpiteet. Nämä kolme menettelyä päätettiin lopulta 
kahden vuoden kuluessa niiden käynnistämisestä. Yhdessä tapauksessa komissio ei 
hyväksynyt jäsenvaltion vastauksia (Belgia). Komissio päätti pilottimenettelyn kaikkiaan 
11 jäsenvaltion osalta todettuaan, että nämä olivat toimineet vaatimusten mukaisesti. 
Seitsemässä muussa tapauksessa komissio hylkäsi jäsenvaltioiden vastaukset. Noista 
seitsemästä tapauksesta oli syyskuuhun 2019 mennessä päätetty neljä. Komissio jatkaa 
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epävirallisia keskustelujaan muiden jäsenvaltioiden kanssa (ks. taulukko 3), mutta se ei 
ole vielä käynnistänyt rikkomusmenettelyjä54. 

Taulukko 3 – EU:n pilottimenettelyjen kesto ja tilanne 

 
* Kesto laskettu 30. syyskuuta 2019 asti. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
54 Kun jossakin tapauksessa on käytetty EU:n pilottimenettelyä, mutta sillä ei enää 

todennäköisesti saavuteta odotettuja tuloksia oikea-aikaisesti, komission olisi 
käynnistettävä virallinen rikkomusmenettely. 

Jäsenvaltio Alkamisajankohta Päättymispäivä
EU:n 

pilottimenettelyn 
kesto (viikkoina)

EU:n 
pilottimenettelyn 
päättämisen tila

Asian käsittelyn 
lopettamispäivä

Hylkäämisen ja 
asian käsittelyn 

lopettamisen 
välillä kulunut aika 

(viikkoina)

Kokonaiskesto 
(viikkoina)

Bulgaria 14/06/2017 45 Vastaukset hylätty 11/04/2019 95 140

Tanska 10/04/2017 36
Vastaukset 
hyväksytty

36

Viro 01/09/2017 57 Vastaukset hylätty 08/11/2018 62 118

Suomi 29/05/2018 95
Vastaukset 
hyväksytty

95

Irlanti 02/03/2018 83
Vastaukset 
hyväksytty

83

Liettua 14/06/2017 45 Vastaukset hylätty 25/07/2019 110 155

Malta 13/04/2018
89

Vastaukset 
hyväksytty

89

Puola 14/06/2017 45 Vastaukset hylätty 165* + ?

Romania 15/06/2017 45 Vastaukset hylätty 165* + ?

Ruotsi 24/07/2017 51 Vastaukset hylätty 08/11/2018 67 118

Yhdistynyt 
kuningaskunta

06/04/2017 35
Vastaukset 
hyväksytty

35

Itävalta 20/07/2018 67
Vastaukset 
hyväksytty

67

Belgia 18/03/2019 102 Vastaukset hylätty 130* + ?

Kypros 20/07/2018 67
Vastaukset 
hyväksytty

67

Espanja 26/03/2019 103
Vastaukset 
hyväksytty

103

Unkari 06/12/2018 87
Vastaukset 
hyväksytty

87

Luxemburg 20/07/2018 67
Vastaukset 
hyväksytty

67

Latvia 13/03/2019 101
Vastaukset 
hyväksytty

101

Saksa
Kreikka
Ranska
Italia
Alankomaat
Portugali
Slovakia
Kroatia
Slovenia
Tšekki

2. aalto: 

5/4/2017

1. aalto: 

1/8/2016

Odottaa päätöstä
pilottimenettelyn 
käynnistämisestä

3. aalto: 

19/7/2019
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79 Komission oli käynnistettävä 17 rikkomusmenettelyä täytäntöönpanotoimista 
ilmoittamatta jättämisen vuoksi (ks. kohta 73), ja jäsenvaltioiden oli toteutettava 102 
uutta kansallista täytäntöönpanotoimea komission sääntöjenmukaisuustarkastusten 
perusteella vuosina 2015–2019 (ks. kaavio 4). Jälkikäteen todettuna voidaan sanoa, 
että tämä viittaa siihen, että komissio aliarvioi jäsenvaltioiden haasteet direktiivin 
2011/85/EU saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä eikä ryhtynyt ennakoiviin 
toimenpiteisiin, jotka olisivat auttaneet jäsenvaltioita direktiivin oikea-aikaisessa 
täytäntöönpanossa. Auttaakseen jäsenvaltioita EU:n lainsäädännön moitteettomassa 
täytäntöönpanossa komissio käyttää usein erilaisia sääntöjenmukaisuuden edistämistä 
koskevia työkaluja toimintapoliittisen syklin eri vaiheissa55. Direktiivin 2011/85/EU 
osalta komissio kuitenkin toteutti tällaisia toimia vain vähäisessä määrin. 

80 Komissio antoi jäsenvaltioille ohjeita julkisen talouden kehyksistä: EU:n 
pilottimenettelyjen aikana käytyjen keskustelujen lisäksi käytiin enimmäkseen 
epävirallisia keskusteluja (esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai kahdenvälisissä 
kokouksissa), joissa esimerkiksi käytiin läpi jäsenvaltioiden lainsäädäntöluonnoksia 
direktiivin 2011/85/EU saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän 
vahvistivat tilintarkastustuomioistuimen tapaamat sidosryhmät sekä 
tilintarkastustuomioistuimen riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille tekemä 
kyselytutkimus (ks. kaavio 6). On syytä panna merkille, että komissio tarjosi 
vähemmän tukea ja ohjeita kansallisten julkisen talouden kehysten tehokasta 
täytäntöönpanoa varten kuin se teki sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat 
EU:n vaatimuksia.  

                                                      
55 Täytäntöönpanosuunnitelmat, ohjeet, selittävät asiakirjat, verkostot, asiantuntijaryhmät, 

työpajat, pakettikokoukset ja tulostaulut ovat sääntöjenmukaisuuden edistämistä koskevia 
työkaluja. 
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Kaavio 6 – Vastaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kyselytutkimukseen komission tarjoamista ohjeista ja tuesta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus. 

Komission tähän mennessä tekemien arviointien informaatioarvo on 
rajallinen, mikä johtuu ajoituksesta tai toimivaltanäkökohdista 

81 Tilintarkastustuomioistuin analysoi direktiivin 2011/85/EU, vakaussopimuksen ja 
asetuksen (EU) N:o 473/2013 mukaiset komission arvioinnit. 

Direktiivin 2011/85/EU soveltamista koskeva arviointi 

82 Sen jälkeen kun komissio on arvioinut, onko direktiivi 2011/85/EU saatettu 
asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, komission on seurattava ja arvioitava 
direktiivin soveltamista.  

83 Komissio ei ole vielä käynnistänyt direktiivin 2011/85/EU soveltamisen arviointia 
jäsennellyllä ja järjestelmällisellä tavalla. Komissio suunnittelee tekevänsä niin56, kun 
se saa arvioitua sen, miten kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin 2011/85/EU 
vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöään (ks. taulukko 3).  

84 Komissio ei ollut lokakuuhun 2019 mennessä laatinut strategiaa, jossa olisi 
määritelty jäsenvaltioiden menetelmät, kriteerit, välitavoitteet ja tuotokset ja jolla 

                                                      
56 Jotkin soveltamisen arviointia koskevat näkökohdat sisältyivät jo täytäntöönpanon 

arviointiin. 
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varmistettaisiin direktiivin 2011/85/EU soveltamisen asianmukainen ja oikea-aikainen 
seuranta. 

85 Joissakin tapauksissa, direktiivin 2011/85/EU täytäntöönpanosta huolimatta, 
jäsenvaltioiden (esimerkiksi Italian ja Espanjan) julkisen talouden tuloksellisuus ei ole 
parantunut vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisesti. Komissio ei ole 
kuitenkaan vielä käyttänyt valvontavaltuuksiaan57 ja tehnyt arviointia, jossa se olisi 
keskittynyt kansallisten julkisen talouden kehysten keskeisten tekijöiden 
toiminnalliseen suorituskykyyn. Tällaista lähestymistapaa käyttää esimerkiksi IMF 
finanssipolitiikan läpinäkyvyyttä koskevassa arvioinnissaan. 

86 Komissio voi myös käyttää julkisia menoja ja taloudellista vastuuvelvollisuutta 
koskevan PEFA-ohjelman menetelmiä. Komission kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto on kehittänyt PEFA-menetelmät yhdessä IMF:n ja 
Maailmanpankin kanssa. Näin ollen komissiolla olisi talon sisäistä tietämystä, jota 
tarvitaan PEFA-arviointien suorittamisessa. 

87 Sen lisäksi että komission oli tehtävä direktiivin 2011/85/EU osalta 
sääntöjenmukaisuutta ja soveltamista koskeva arviointi, komission oli direktiivin 
mukaan tehtävä asianmukaisuuden uudelleentarkastelu (suitability review) 
vuoden 2018 joulukuun puoleen väliin mennessä.  

88 Asianmukaisuuden uudelleentarkastelua koskeva vaatimus ei sisältynyt komission 
alustavaan ehdotukseen, mutta se lisättiin lainsäädäntöprosessin aikana. Vaikka 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset ovat kansallisten julkisen talouden 
kehysten ja direktiivin 2011/85/EU keskeinen tekijä, ne eivät sisälly nimenomaisesti 
asianmukaisuuden uudelleentarkastelun soveltamisalaan. Tilintarkastustuomioistuin 
panee kuitenkin merkille, että komissio aikoo uudelleentarkastelussaan kattaa myös 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset. 

89 Vaikka direktiivin 2011/85/EU asianmukaisuuden uudelleentarkastelulle asetettu 
määräaika oli umpeutunut joulukuussa 2018, komissio ei ollut vielä lokakuussa 2019 
julkaissut kyseistä asiakirjaa.  

90 Komissio totesi kuitenkin tammikuussa 2019 tehdyn taloustieteellisen 
tutkimuksen perusteella, että EU:n finanssipoliittisten sääntöjen kansallinen 

                                                      
57 Euroopan komissio (2012), Report on public finances in EMU 2011, s. 101. 
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omistajuus on vahvistunut viime vuosina vahvempien kansallisten finanssipolitiikan 
kehysten luomisen myötä. Tämä on tapahtunut EU:n tasolla käynnistettyjen 
lainsäädäntöaloitteiden seurauksena58. Taloustieteellisessä tutkimuksessa selvitettiin, 
oliko olemassa ekonometrisiä merkkejä siitä, että julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehysten laadun (jota mitataan julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksiä koskevalla indeksillä, ks. kohta 04) ja suhdannekorjattujen perusjäämien 
välillä olisi yhteys. Tämän vahvan yhteyden tulkitaan ilmentävän positiivista vaikutusta 
finanssipolitiikan kurinalaisuuteen, joka toteutuu jäsenvaltioiden sitoutumisen 
tuloksena. 

91 Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehystä koskevassa indeksissä arvioidaan 
kansallisten julkisen talouden kehysten laatua 11 kriteerin perusteella (ks. taulukko 4). 
Yhtä direktiivin 2011/85/EU vaatimuksista ei ole sisällytetty mihinkään kriteeriin, ja 
kuusi käytetyistä kriteereistä ei liity direktiivin 2011/85/EU vaatimuksiin, vaan muihin 
näkökohtiin, joiden kattamista komissio pitää toivottavana. 

Taulukko 4 – Direktiivin 2011/85/EU julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehyksiä koskevien vaatimusten ja julkisen talouden 

                                                      
58 Euroopan komissio (2019), Report on public finances in EMU 2018, s. 138. 
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keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevan indeksin kriteerien vertailu sekä 
vanhojen että uusien (hienosäädettyjen) menetelmien osalta 

 
Selitys.:: ei sisälly. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

92 Vaikka tällainen analyysi on arvokas, sitä ei silti voida pitää direktiivin 2011/85/EU 
asianmukaisuuden uudelleentarkasteluna julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksiä koskevien vaatimusten osalta seuraavista syistä:  

o Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi, jota tässä 
analyysissä käytetään, perustuu finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokantaan 
(ks. kohta 04), johon syötetään pääasiassa kansallisten viranomaisten toimittamia 
tietoja. Siihen ei syötetä tietoja, jotka on saatu komission tekemistä, kansallisten 
julkisen talouden kehysten toimintaa koskevista itsenäisistä arvioinneista. 

o Indeksin pisteytyksessä käytetyt kriteerit ja direktiivin 2011/85/EU vaatimukset 
ovat vain osittain päällekkäisiä (ks. kohta 91). 

Direktiivi 2011/85/EU Vuoden 2017 julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehyksiä koskeva indeksi: kriteerit

Enimmäispisteet per 
kriteeri uudessa 

indeksissä

Vakioidut enimmäispisteet, 
jotka voidaan antaa 

direktiivin 2011/85/EU 
kattamalle kriteerille

9 artiklan 2 kohdan a 
alakohta

C1a – Kansallisiin keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittisiin suunnitelmiin sisältyvien 

tavoitteiden/raja-arvojen kattaminen 
3

13 artikla C1b – Koordinointi ennen tavoitteiden asettamista 1

10 artikla
C2a – Kansalliset keskipitkän aikavälin 

finanssipoliittiset suunnitelmat ja vuotuinen 
talousarvio: sidonnaisuus

4


C2b – Asetetut tavoitteet/raja-arvot, jotka on 

asetettu etukäteen keskipitkän aikavälin 
suunnitelmissa

1


C2c – Hyvin määritellyt korjaavat toimet, jos 

suunnitelmista poiketaan 1


C3 – Kansallinen parlamentti osallistuu kansallisten 

keskipitkän aikavälin finanssipoliittisten 
suunnitelmien valmisteluun

3 0


C4 – Riippumaton finanssipolitiikan instituutio 

osallistuu kansallisten keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittisten suunnitelmien valmisteluun

4 0

9 artiklan 2 kohdan b 
alakohta C5a – Meno- ja tuloennusteiden erittely 1


C5b – Tulo- ja menoennusteiden sekä niiden 

osatekijöiden selitykset
1

9 artiklan 2 kohdan c 
alakohta

C5c – Uudistusten vaikutusten kvantifiointi 
suunnitelman aikajänteen aikana

1


C5d – Vaihtoehtoisista makroskenaarioista 

johtuvien, julkiseen talouteen liittyvien 
vaikutusten yksityiskohtaiset selitykset 

1

9 artiklan 2 kohdan d 
alakohta – uusien 

politiikkojen arvioitu 
vaikutus velan pitkän 

aikavälin kestävyyteen

  

1
0,43
57 %Direktiivin 2011/85/EU ulkopuolelle kuuluvien kriteerien perusteella osoitettujen pisteiden osuus

0,2

0,13

0,1

Mahdollinen kokonaispistemäärä
Direktiivin 2011/85/EU kattamien kriteerien mahdolliset kokonaispisteet
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o Parempi tulos julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevassa 
indeksissä voi kuvastaa ainoastaan julkista taloutta koskevan uudistuksen 
hyväksymistä, vaikka uudistusta ei olisi vielä pantu täytäntöön, eli indeksi voi 
osoittaa pelkästään suunnittelun vaatimustenmukaisuuden todellisen 
toimivuuden sijaan (ks. laatikko 4). 

o Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi kattaa vuodet 
2006–2015. Vuosi 2015 edeltää kuitenkin EU:n pilottimenettelyjen 
käynnistämisvuotta, mikä tarkoittaa sitä, että indeksi ei voi mitenkään kuvastaa 
komission arviota direktiivin 2011/85/EU saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä tai kyseisen direktiivin soveltamisesta. 

o Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi osoittaa 
euroalueen jäsenvaltioissa tapahtuneen parannuksia (pisteiden nousua) vuonna 
2011 tai sitä aiempina vuosina. Poikkeuksena tästä hienoista kasvua toteutui 
Ranskassa vuonna 2012, Saksassa vuonna 2013, Suomessa vuonna 2015 ja 
Luxemburgissa vuonna 2014. Vuonna 2011 ja aiempina vuosina tapahtuneet 
parannukset eivät voi kuitenkaan kuvastaa vasta 13. joulukuuta 2011 voimaan 
tulleen direktiivin 2011/85/EU vaikutusta. Parannuksia tapahtui myös 
rahoitustukiohjelmaan kuuluvissa jäsenvaltioissa (Kypros, Kreikka, Irlanti, Latvia, 
Espanja ja Portugali), kuten myös euroalueen jäseneksi liittymässä olevassa 
jäsenvaltiossa (Liettua). Vaikka komission analyysissa otetaankin huomioon se, 
että rahoitustukiohjelmilla on vaikutusta, siinä ei ole eroteltu toisistaan yhtäältä 
direktiivin 2011/85/EU vaikutuksia ja toisaalta rahoitustukiohjelman 
velvollisuuksien tai jäsenvaltion euroalueen jäseneksi liittymistä koskevien 
pyrkimysten vaikutuksia. 
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Laatikko 4 – Esimerkkejä julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehyksiä koskevan indeksin pisteiden noususta, joka liittyy julkista 
taloutta koskevien uudistusten hyväksymiseen eikä niiden 
todelliseen toimintaan  

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli päivittänyt joidenkin 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluvien jäsenvaltioiden (Italia, Latvia ja 
Luxemburg) julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevan indeksin 
heti sen jälkeen, kun ne olivat hyväksyneet julkista taloutta koskevia uudistuksia 
(Italia vuonna 2009, Latvia vuonna 2013 ja Luxemburg vuonna 2014), vaikka 
näiden uudistusten täytäntöönpano (ja siten niiden vaikutus) tapahtui asteittain, 
eikä sitä saatettu päätökseen vuoteen 2015 mennessä. 

Italian tapauksessa säädettiin uusi kirjanpitolaki vuonna 2009, mutta ajan mittaan 
tarvittiin ja hyväksyttiin monia johdetun oikeuden säädöksiä. 
Täytäntöönpanoprosessi on yhä käynnissä (valtiovarainministeriön raporttien 
perusteella).  

Luxemburgin ja Latvian tapauksissa komissio havaitsi EU:n pilottimenettelyjen 
aikana puutteita hyväksyttyjen uudistusten ja direktiivin 2011/85/EU vaatimusten 
välillä. Ne viivästyttivät pilottimenettelyjen päätökseen saattamista. Kansallisten 
viranomaisten oli korjattava nämä puutteet lainsäädännöllisillä tai hallinnollisilla 
muutoksilla, jotka tehtiin – ja joiden vaikutus näkyi siten – vasta ekonometrisen 
analyysin raja-ajankohdan jälkeen. 

Finanssipoliittisen sopimuksen arviointi 

93 Vakaussopimuksen mukaan komission on esiteltävä ”sopivana ajankohtana” 
kertomus, jossa arvioidaan, ovatko jäsenvaltioiden hyväksymät kansalliset säännökset 
finanssipoliittisen sopimuksen mukaisia (ks. kohta 06). Komissio antoi kertomuksensa 
22. helmikuuta 2017 jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella59. Komission 
arvioinnissa keskitytään komission toimivaltuuksien mukaisesti siihen, ovatko 
kansalliset säännökset EU-oikeuden mukaisia. Komissio ei saanut toimivaltuuksia 
arvioida, oliko uudet kansalliset säännöt, joilla finanssipoliittinen sopimus oli saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, pantu täytäntöön tehokkaasti.  

                                                      
59 Euroopan komissio (2017), C(2017) 1201 final, Report from the Commission presented 

under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union. 
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94 Kertomuksen perusteella voidaan tehdä seuraavat keskeiset päätelmät: 

o Kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet sitovan tasapainoisen talousarvion 
säännön – tosin vain osa niistä on säätänyt sen perustuslaillisella tasolla. 

o Jäsenvaltiot eroavat toisistaan siinä, miten ne määrittelevät poikkeusolosuhteet, 
jotka oikeuttavat poikkeamaan tilapäisesti niiden julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta. 

o Jäsenvaltiot eroavat toisistaan siinä, missä määrin korjausmekanismi on 
automaattinen ja kuinka paljon korjaavia toimia edellytetään. 

o Kaikissa jäsenvaltioissa on hyväksytty riippumattomien finanssipolitiikan 
instituutioiden perustamista koskevia säädöksiä, mutta komissio on jossain 
määrin huolissaan riippumattomuutta suojaavista toimista joidenkin näiden 
instituutioiden osalta. 

o Monet jäsenvaltiot eivät ole vielä ottaneet ”noudata tai selitä” -periaatetta osaksi 
oikeudellista kehystään, mutta ne ovat sitoutuneet soveltamaan sitä 
asianmukaisesti (periaatteen mukaan hallituksen on perusteltava se, että se ei 
noudata riippumattoman finanssipolitiikan instituution arviointeja). 

95 Komission kokonaisarviointi oli myönteinen, vaikka finanssipoliittisen sopimuksen 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli hidasta ja puutteellista. Komission 
myönteinen arviointi 16 jäsenvaltion vaatimusten noudattamisesta oli ehdollinen ja 
edellytti, että kyseiset jäsenvaltiot panisivat täytäntöön tekemänsä sitoumukset. Kuten 
EKP on huomauttanut60, sitoumukset eivät kuitenkaan riitä korvaamaan oikeudellisia 
säännöksiä, sillä sitoumukset eivät ole täytäntöönpanokelpoisia. Näin ollen komission 
arviointi ei ollut täydellinen, ja komissio heikensi vaatimuksia hyväksymällä 
sitoumukset. 

Asetuksen (EU) N:o 473/2013 täytäntöönpanon arviointi 

96 Komissio teki ensimmäisen arvioinnin asetuksesta (EU) N:o 473/2013 
marraskuussa 2014, kun se tarkasteli talouden ohjausjärjestelmää six 
pack -lainsäädäntöpaketin ja two pack -asetusten osalta. Arvioinnin päätelmät eivät 
kuitenkaan olleet lopullisia, sillä arviointi tehtiin liian pian asetuksen (EU) N:o 473/2013 

                                                      
60 EKP (2017), Economic Bulletin 4, laatikko 8: The fiscal compact: the Commission’s review 

and the way forward. 
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voimaantulon jälkeen. Seuraava arviointi on määrä tehdä vuoden 2019 loppuun 
mennessä. 

97 Komissio seuraa kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevan kansallisen 
lainsäädännön kehitystä ja näiden kehysten soveltamista myös talouspolitiikan 
EU-ohjausjakson61 yhteydessä. Tämä seuranta on kuitenkin rajallista: komissio arvioi, 
lähestyvätkö jäsenvaltioiden rahoitusasemat niiden julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteita (ks. kohta 46), mutta komissio ei arvioi yksityiskohtaisesti taustalla 
olevien kansallisten julkisen talouden kehysten toimintaa. Kaaviossa 7 on lisätietoja eri 
vaiheista. 

Kaavio 7 – Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskeva komission 
arviointi talouspolitiikan EU-ohjausjakson eri vaiheissa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

                                                      
61 Talouspolitiikan koordinoinnin vuotuinen sykli EU:n tasolla. Menettely kattaa myös 

finanssipolitiikat, kuten vakaus- ja kasvusopimuksessa on määritelty. 

• Komission suosituksen (toukokuu) jälkeen hyväksytyt neuvoston suositukset (heinäkuu).
• Maakohtaisia suosituksia on annettu sekä oikeudellisesta että institutionaalisesta kehyksestä useimmissa maakohtaisissa suosituksissa ja kansallisten 

julkisen talouden kehysten soveltamisesta joissakin maakohtaisissa suosituksissa.
• Suurin osa jäsenvaltioista sai kansallisiin julkisen talouden kehyksiin liittyviä maakohtaisia suosituksia heinäkuussa 2014 sen jälkeen, kun määräaika 

direktiivin 2011/85/EU saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli päättynyt ja asetus (EU) N:o 473/2013 oli tullut voimaan.

Komission lausunto alustavista talousarviosuunnitelmista ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjat
• Euroalueen jäsenvaltioille.
• Vakaus- ja kasvusopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisen arviointi tulevan vuoden osalta –erityisesti julkisen talouden keskipitkän aikavälin 

tavoitteen tai siihen tähtäävän sopeuttamisuran noudattamisen arviointi.
• Komissio määrittelee, onko kansallinen riippumaton finanssipolitiikan instituutio laatinut tai hyväksynyt alustavien talousarviosuunnitelmien taustalla 

olevat makrotaloutta koskevat ennusteet.

Komission maaraportit

• Kaikki jäsenvaltiot.
• Raporttiin kuuluu oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen arviointi sekä jossain määrin kansallisten julkisen talouden kehysten soveltamisen arviointi 

finanssipoliittista kehystä koskevassa osiossa, joka useimmiten kuuluu raporttiin.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirjat vakaus- ja lähentymisohjelmista
• Euroalueen jäsenvaltioiden vakausohjelmat ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden lähentymisohjelmat.
• Päätelmät jäsenvaltioiden menneestä, suunnitellusta ja ennustetusta finanssipoliittisesta suorituskyvystä EU:n ja jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin sääntöihin nähden.
• Komissio määrittelee euroalueen jäsenvaltioiden osalta, voidaanko vakausohjelmaa pitää kansallisena keskipitkän aikavälin finanssipoliittisena suunnitelmana (asetuksen 

(EU) N:o 473/2013 4 artiklan 1 kohta).
• Komissio määrittelee, onko kansallinen ri ippumaton finanssipolitiikan instituutio laatinut tai hyväksynyt alustavien talousarviosuunnitelmien taustalla olevat 

makrotaloutta koskevat ennusteet.

Neuvoston maakohtaiset suositukset 

Marraskuu 
N

Helmikuu 
N+1

Huhtikuu 
N+1

Heinäkuu 
N+1
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Päätelmät ja suositukset 
98 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, onko EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden 
kehysten vahvistamista koskevilla komission toimilla saavutettu aiotut tulokset. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että komissio sai aikaan parannuksia kansallisissa 
julkisen talouden kehyksissä ehdottamalla direktiiviä 2011/85/EU ja asetusta 
(EU) N:o 437/2013, jotka on hyväksytty, ja antamalla vuoden 2017 
direktiiviehdotuksen, jonka osalta lainsäädäntöprosessi on vielä kesken (kohta 17). 

99 Komissio ei ole kuitenkaan selventänyt, miten se aikoo minimoida eroavaisuudet, 
joita saattaa syntyä silloin kun sekä komissio että kansalliset riippumattomat 
finanssipolitiikan instituutiot tahollaan arvioivat, onko EU:n finanssipoliittisten sääntöjä 
noudatettu.  

100 Komissio ja riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot ovat päätyneet 
joissakin tilanteissa erilaisiin tuloksiin. Yksi syy tähän on se, että kun komissio arvioi, 
onko EU:n sääntöjä noudatettu, se käyttää täysimääräisesti EU:n lainsäädännössä sille 
annettua harkintavaltaa samoin kuin oikeutta tulkita tuon harkintavallan laajuutta. 
Tämä koskee erityisesti ns. poikkeuksellisia olosuhteita. Tällaisten olosuhteiden 
perusteella on hyväksytty sopeuttamisvaatimuksien keventäminen sellaisten 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteitaan (kohdat 45–55). 

Suositus 1 – Komission ja riippumattomien finanssipolitiikan 
instituutioiden toteuttama sääntöjenmukaisuuden arviointi 

Sen varmistamiseksi, että riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot voivat täyttää 
tehtävänsä vaikuttavalla tavalla, ja jotta minimoitaisiin eroavaisuudet komission ja 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden arvioissa, jotka koskevat EU:n 
finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, komission olisi vahvistettava 
yhteistyötään riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa.  

Tavoiteajankohta: vuodesta 2020 lähtien. 

101 Jotkin EU:n oikeudellisen kehyksen vaatimukset, jotka koskevat julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä ja riippumattomia finanssipolitiikan 
instituutioita, ovat puutteellisia verrattuna IMF:n ja OECD:n vahvistamiin 
kansainvälisiin standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin. Tällöin on useinkin jätetty 
huomiotta näkemykset, joita on esitetty komission itsensä julkaisemissa talousalan 
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asiakirjoissa. Vuoden 2017 direktiiviehdotus – mikäli se hyväksytään – korjaisi näitä 
puutteita vain osin (kohdat 18–41). 

Suositus 2 – Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevien 
vaatimusten tarkistaminen 

Julkisen talouden kehysten vahvistamiseksi edelleen komission olisi tarkistettava 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiin ja riippumattomiin finanssipolitiikan 
instituutioihin liittyviä vaatimuksia ja otettava tällöin huomioon myös kansainväliset 
standardit ja parhaat käytännöt. Komission olisi ehdotettava asiamukaisia toimia 
kyseisten vaatimusten laajuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Komission olisi 
perustettava nämä ehdotuksensa tässä erityiskertomuksessa esitettyihin 
huomautuksiin sekä tuloksiin, jotka se saa uudelleentarkasteltuaan direktiivin 
2011/85/EU asianmukaisuutta sekä tehtyään kyseisen direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o 473/2013 osalta sääntöjenmukaisuuden ja soveltamisen arvioinnin. 

Tavoiteajankohta: vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut arviointinsa six 
pack- ja two pack -säädöksistä (jotka sisältävät direktiivin 2011/85/EU ja asetuksen 
(EU) N:o 473/2013). 

102 Euroopan finanssipoliittisen komitean tämänhetkinen institutionaalinen 
rakenne rajoittaa komitean vaikuttavuutta. Lisäksi ”noudata tai selitä” -periaate ei 
koske komissiota (kohdat 56–68). 

Suositus 3 – Euroopan finanssipoliittisen komitean 
vahvistaminen 

Komission olisi vahvistettava edelleen EU:n finanssipoliittisten sääntöjen valvontaa ja 
lujitettava komission työn riippumatonta arviointia siltä osin kuin on kyse kansallisen 
ulottuvuuden huomioon ottamisesta. Tästä syystä komission olisi 

a) tarkistettava Euroopan finanssipoliittisen komitean toimivaltuuksia ja 
institutionaalista rakennetta; komission olisi julkaistava johtopäätöksensä, 
mukaan lukien syyt, joiden vuoksi mitään muutoksia ei ehdoteta 

b) sovellettava ”noudata tai selitä” -periaatetta, jonka mukaan komission olisi 
perusteltava julkisesti se, että se päättää olla noudattamatta Euroopan 
finanssipoliittisen komitean arviointeja. 
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Tavoiteajankohta: vuoden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut arviointinsa six 
pack- ja two pack -säädöksistä (jotka sisältävät direktiivin 2011/85/EU ja asetuksen 
(EU) N:o 473/2013). 

103 Komissio ei ole vielä saanut valmiiksi arviointiaan siitä, noudatetaanko 
kansallisissa lainsäädännöissä direktiivin 2011/85/EU vaatimuksia. Arviointiin kuuluvat 
tarkastukset, jotka koskevat direktiivin saattamista kansallisen lainsäädännön osaksi, ja 
tarkastukset, jotka koskevat täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuutta. Ks. 
kohdat 72–80. 

104 Komissio ei ole vielä tehnyt EU:n oikeudellisen kehyksen (direktiivi 2011/85/EU 
ja asetus (EU) N:o 473/2013) soveltamista koskevia arviointeja tai se on tehnyt ne 
täytäntöönpanon liian varhaisessa vaiheessa, jotta ne olisivat merkityksellisiä 
(kohdat 84–92 ja 96). 

105 Komission tällä hetkellä toteuttama seuranta, joka koskee kansallisten julkisen 
talouden kehysten kehitystä, perustuu muun muassa finanssipolitiikan 
ohjausjärjestelmän tietokantaan. Siihen syötetään jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, 
jotka keskittyvät enemmänkin institutionaaliseen rakenteeseen kuin kehysten 
todelliseen toimivuuteen (kohta 92). 

Suositus 4 – Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevan 
valvonnan vahvistaminen 

Sen arvioimiseksi, onko säädöksissä (direktiivi 2011/85/EU ja asetus 
(EU) N:o 473/2013) asetetut tavoitteet saavutettu, ja kun otetaan huomioon, että 
niiden hyväksymisestä on kulunut 6–8 vuotta, komission olisi 

a) saatettava viipymättä loppuun sääntöjenmukaisuuden arviointi 

b) tehtävä ja julkaistava mahdollisimman pian kattava direktiivin 2011/85/EU 
asianmukaisuuden uudelleentarkastelu 

c) tarkistettava finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokannan kyselylomakkeita 
tai selvitettävä, millä muulla sopivalla välineellä voidaan pyytää säännöllisesti 
kattavia tietoja kansallisten julkisen talouden kehysten todellisesta toiminnasta 
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d) seurattava säännöllisesti kansallisten julkisen talouden kehysten toimintaa 
sellaisten jäsenneltyjen menetelmien avulla, jotka keskittyvät kehysten keskeisten 
tekijöiden toiminnalliseen suorituskykyyn. Komission olisi toteutettava 
jatkotoimia kaikkien esiin tulleiden merkittävien puutteiden osalta. 

Tavoiteajankohta: kohta a vuoden 2020 puoleenväliin mennessä, kohta b 
vuoden 2019 loppuun mennessä, kohta c vuoden 2020 loppuun mennessä ja kohta d 
vuodesta 2021 lähtien. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex 
Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
15. lokakuuta 2019. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – Asiaankuuluvan oikeusperustan ja julkaisujen aikajana 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

14. joulukuuta 2019
Asetuk sen (EU)  N:o 473 /2013 sovelta mista koskeva n toisen 
kertomuksen sekä di rek ti ivi n 2011/85/EU a sia nm ukai suutta  

kosk ev an uudel leentark aste lun mä ärä aik a pä ättyny t

Heinä kuu 2017
Kes kustelua sia kirja  rii ppuma ttomi sta f inanssi pol itiika n 

instituuti oi sta  EU:n jä senv al ti oi ssa 
ja  niiden ensi mmä isistä  vuosista

31. touk okuuta  2017
Pohdinta-a siak irja  tal ous- ja  raha liiton sy ventä misestä

6. joulukuuta 2017
Joul uk uun 6 päi vä n pa ketti, muka a n lukien ehdotus neuv oston direktiiv iksi  jä senv altioiden
 f inanssipolitii ka n va stuull isuudesta ja julki sen ta louden kesk ipitkä n aik av äl in linja uksesta

1. ma al iskuuta 2017
Va lkoinen kirj a Euroopa n tuleva isuudesta

22. hel mik uuta  2017
Va ka uss opim uk sen 8 a rtik la n muka inen k ertomus ta lous - ja  raha liitosta

24. kesä kuuta 2015
Viiden puheenj ohta ja n kertomus: Euroopan 

tal ous- ja  raha liiton vi imeiste ly

21. loka kuuta 2015
T iedonanto Euroopan ta lous - ja  

raha liiton vi imeiste lem iseksi

30. ma rrask uuta  2014
T alouden ohja usta k oskeva  tark aste lu: Si x-pac kin 

ja  T wo -pac kin sov elta mista  kosk ev a k ertomus

28. joulukuuta 2015
Kes kustelua sia kirja  EU:n jä senv al ti oi den k esk ipitkä n 

a ika vä lin julk isen talouden kehy ksi stä

21. touk okuuta  2013
Two -Pac k,

muka a n lukien Euroopan pa rl amentin ja  neuv os ton 
a setus (EU) N:o  473 /2013 a lusta vi en 
tal ousa rviosuunni te lm ien s euranta a

 ja  a rv iointia sek ä euroal ueen jäs enva ltioiden 
lii all isen ali jää mä n tila nteen korjaa mi sen 

va rmista mista  kosk ev ista yhteisi stä sä ä nnöksi stä

31. touk okuuta  2013
Two -Pac kin v oi maa ntul o

14. joulukuuta 2012
Di rektii vin 2011/85/EU k esk ei sten sä ännösten 

täy täntöönpanoa  kosk ev an edistymi sen v äl iraportti

2. ma al iskuuta 2012
Sopim us ta lous- ja  raha liiton 

va ka udesta, yhteensovi tta misesta 
sekä  ohjauk sesta  ja  hal linnasta, muka a n lukien osasto I II,

f inanssipolii ttinen sopimus

16. ma rrask uuta  2011
Si x-Pac k,

muka a n lukien neuv os ton direkt iivi  2011/85/EU 
jä senv al ti oi den julk isen talouden k ehy ksiä  k os kevista  va atim uk sista

13. joulukuuta 2011
Si x-Pac kin v oi maa ntul o

19. loka kuuta 2016
Komissio ni mittää  Euroopan 

f inanssipolii ttis en k om itea n jä senet

14. joulukuuta 2018
Di rektii vin 2011/85/EU a sia nm ukai suuden uudelleenta rka stelun

 mä ärä ai ka  pää tty ny t (a siak irja a ei julka istu)

1. tam mik uuta 2013
Va ka uss opim uk sen voima antulo

Perussopimusten ja johdetun oikeuden voimaantulo

Selitys

Perussopimukset ja johdettu oikeus

Komission kertomukset ja as iakirjat

Hallitusten välinen sopimus ja sen voimaantulo

Tehdyt tai suunnitellut uudelleentarkastelut

Jäsenten nimittäminen

Asianmukaisuuden uudelleentarkastelua ei ole ju lkaistu
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Liite II – Komission näkemys julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehyksestä 
i) Yhtenäinen menettely julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksen ja vuotuisen 
talousarvion valmistelussa ja täysin integroitu dokumentointi. 

01 Komissio pani jo vuonna 2011 merkille ongelman, joka liittyy siihen, että vaikka 
vakaus- ja lähentymisohjelmat jo esitellään monivuotisesta näkökulmasta, näiden 
toimintapoliittisten asiakirjojen poliittinen merkitys talousarviostrategioita koskevassa 
paikallisessa keskustelussa on säilynyt rajallisena huolimatta siitä, että jäsenvaltioiden 
on laadittava talousarvionsa vakaus- ja lähentymisohjelmia koskevien sitoumustensa 
mukaisesti62. Lisäksi komissio totesi vuonna 2012 antamassaan direktiivin 2011/85/EU 
täytäntöönpanon edistymistä koskevassa välikertomuksessaan, että julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin kehyksen sisällyttäminen vuotuiseen budjettikierrokseen ja täysin 
integroidut asiakirjat ovat keskeisiä tekijöitä, joita on ”pohdittava huolellisesti”63. 

ii) Tulevaisuuteen suuntautuva menojen valvonta, jonka avulla varmistetaan 
keskipitkän aikavälin suunnitelmien noudattaminen.  

02 Komissio huomautti määrärahojen siirtämistä koskevien järjestelyjen osalta 
tarpeesta asettaa raja-arvot käyttämättä jääneille määrärahoille, jotka voidaan siirtää 
talousarvion seuraaville vuosille, sillä muussa tapauksessa tällaiset järjestelyt voivat 
jossain määrin heikentää kehyksen kurinalaisuutta ja ennustuskykyä64. Lisäksi komissio 
pitää monivuotisen kehyksen tarpeellisena osana sitä, että määritellään asianmukaiset 
säännöt, jotka liittyvät ennakoimattomia menoja koskeviin varauksiin ja niiden 
käyttöön65. 

                                                      
62 Euroopan komissio (2012), Report on public finances in EMU 2011, s. 105. 

63 Euroopan komissio (2012), COM(2012) 761 final, Komission kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – Välikertomus jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä 
koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU täytäntöönpanon 
edistymisestä, sivu 6. 

64 Euroopan komissio (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the 
Member States, tausta-asiakirja 021, s. 6. 

65 Euroopan komissio (2012), Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on 
priority countries (Addendum to occasional paper 91), Occasional Paper 113, s. 15. 
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iii) Tilivelvollisuusmekanismit66 

03 Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa myös, että monivuotisen talousarvion 
toteuttamisen seurantaa koskevien säännösten puuttuminen on ristiriidassa komission 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksen keskeisiä vaatimuksia koskevan 
kannan kanssa. Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevan indeksin 
laskennassa käytettävissä komission menetelmissä onkin todettu vuodesta 2006 
alkaen, että monivuotisen talousarvion tavoitteiden seuranta ja täytäntöönpanon 
valvonta on yksi viidestä ulottuvuudesta arvioitaessa julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kehysten laatua jäsenvaltioissa.67 Lisäksi komissio myönsi jo vuonna 2007, 
että puutteellinen seuranta on ongelma, jota esiintyy eri puolella EU:ta.68 Lisäksi 
komissio toisti vuonna 2010, että suunnitellulta julkisen talouden sopeuttamisuralta 
tehtävien poikkeamien analyysi sekä seuranta- ja korjausmekanismit ovat keskeisiä 
tekijöitä julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten suunnittelussa.69 

                                                      
66 IMF (2010), Lienert, I. ja Fainboim, I., Reforming Budget Systems Laws, laatikot 3 ja 4. 

67 Euroopan komissio (2007), Report on public finances in EMU 2007, laatikko III.4.1; Euroopan 
komissio (2015), Sherwood, M., Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member 
States, tausta-asiakirja 021, laatikko A1.1. 

68 Euroopan komissio (2007), Report on public finances in EMU 2007, s. 158.  

69 Euroopan komissio (2010), Report on public finances in EMU 2010, laatikko II.3.3. 
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Liite III – Riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden monimuotoisuus 

  Johtokunnan jäsenet Henkilöresurssit 
Riippumattoman 
finanssipolitiikan 

instituution rakenne 

Riippumattoman finanssipolitiikan instituution 
budjetti 

Ulkopuolinen 
arviointi 

  Määrä 
Toimikauden 

pituus 
(vuosina) 

Toimikausi uusittavissa Määrä 
(FTE*) 

Johdolla täysi 
vapaus 

palkata ja 
erottaa 

työntekijöitä 

Erillinen tai osaksi liitetty Lähde 
Määrä 

vuonna 2017 
(milj. euroa) 

Ranska 
Julkisen talouden 
korkean tason 
neuvosto 

11 5 KYLLÄ Kerran 3/4 KYLLÄ Liitetty osaksi kansallista 
tarkastusvirastoa 

Kansallisen tarkastusviraston 
talousarvion alaohjelma 0,8 Ei sov. 

Kreikka 
Helleenien 
finanssipoliittinen 
neuvosto 

5 4/6 KYLLÄ Kerran 13 EI Erillinen Neljännesvuosittaiset siirrot 
valtion talousarviosta 1,1 

Tekninen 
arviointi 

4 vuoden välein 

Italia 
Parlamentin 
budjettivirasto 
(UPB) 

3 6 EI Ei sov. 24 KYLLÄ Liitetty osaksi 
parlamenttia 

Parlamentin ylä- ja alahuone 
tarjoavat saman verran 

rahoitusta 
6 Ei sov. 

Latvia 
Finanssipoliittisesta 
kurinalaisuudesta 
vastaava neuvosto 

6 6 KYLLÄ Kaksi 
kertaa 2 EI Erillinen Valtiovarainministeriön 

talousarvion alaohjelma 0,19 Ei sov. 

Luxemburg 

Julkisen talouden 
kansallinen 
neuvosto 

7 4 KYLLÄ Ei 
rajoitettu 2 EI Liitetty osaksi 

valtiovarainministeriötä 
Valtiovarainministeriön 
talousarvion alaohjelma 0,1 Ei sov. 

Kansallinen 
tilastokeskus 
(STATEC) 

Ei sov. Ei sov. Ei sov. Ei sov. 160 KYLLÄ Liitetty osaksi 
talousministeriötä 

Talousministeriön talousarvion 
alaohjelma 22,7 Ei sov. 

Alankomaat 

Alankomaiden 
talouspoliittinen 
suunnittelulaitos 
(CPB) 

3 7 EI Ei sov. 117 KYLLÄ Liitetty osaksi 
valtiovarainministeriötä 

80 % kertasuoritus 
valtiovarainministeriöltä ja 20 % 

hankeperusteinen rahoitus 
ministeriöiltä 

15,4 

Tutkijoiden ja 
asiakkaiden 

vertaisarviointi 
5 vuoden välein 

Valtioneuvoston 
neuvontaosasto 22 Elinikäinen Ei sov. Ei sov. 3 KYLLÄ Liitetty osaksi 

valtioneuvostoa Oma luku valtion talousarviossa 0,32 Ei sov. 

Portugali Julkisen talouden 
neuvosto (CFP) 5 7 

EI Ei sov. 

18 KYLLÄ Erillinen Vuotuinen siirto valtion 
budjetista 2,6 

OECD:n 
arviointi tehty 
vuonna 2019 

KYLLÄ (toimivaan 
johtoon 

kuulumattomat 
jäsenet) 

Kerran 
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Espanja 

Finanssipoliittisesta 
vastuusta vastaava 
riippumaton 
viranomainen 
(AiReF) 

4 6 EI Ei sov. 35 KYLLÄ Liitetty osaksi 
valtiovarainministeriötä 

Valtion yleiseen talousarviolakiin 
perustuva talousarvio + 
julkisyhteisöiltä AiReFin 

valvonnasta peritty maksu. 

5,07 
OECD:n 

arviointi tehty 
vuonna 2017 

* FTE (full-time equivalent): kokoaikavastaava. 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
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Liite IV – Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion 
ja finanssipoliittisen sopimuksen finanssipoliittiset säännöt 

 Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevä osio Finanssipoliittinen sopimus 

Tavoite 

Vaatimus lähes tasapainoisesta tai 
ylijäämäisestä rahoitusasemasta, mikä 
tarkoittaa rakenteellista 
rahoitusasemaa, joka on julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen mukainen tai sen ylittävä 

Sopimusosapuolen julkisen talouden 
rahoitusaseman on oltava 
tasapainoinen tai ylijäämäinen (eli 
rakenteellinen rahoitusasema on yhtä 
suuri tai suurempi kuin julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin tavoite) 

Eritelmä 

Maakohtainen julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tavoite, jonka 
raja-arvo on -1 % BKT:sta euroalueen 
jäsenvaltiolle 

Maakohtainen julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tavoite 
(sellaisena kuin se on määriteltynä 
vakaus- ja kasvusopimuksessa), jonka 
raja-arvo on -0,5 % BKT:sta 
euroalueen jäsenvaltioille (tai -1 %, jos 
velka suhteessa BKT:hen on 
”huomattavasti alle 60 % ja jos 
julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen liittyvät riskit ovat 
vähäiset”) 

Menojen vertailuarvo: sellaisten 
menojen kasvu, joista on vähennetty 
päätösperäiset toimenpiteet, on yhtä 
suuri tai pienempi kuin keskipitkän 
aikavälin potentiaalinen BKT 

 

Sopeuttamisura 

0,5 % BKT:sta vertailuarvona 
(enemmän hyvinä aikoina, vähemmän 
huonoina aikoina) 

Sopimusosapuolten on varmistettava 
nopea lähentyminen kohti julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitettaan. Komissio ehdottaa 
tällaisen lähentymisen aikataulua 
ottamalla huomioon maakohtaiset 
kestävyysriskit. 

Mahdolliset poikkeamat julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai tähän tavoitteeseen 
tähtäävältä sopeuttamisuralta 
seuraavissa tapauksissa:  

Sopimusosapuolet voivat poiketa 
tilapäisesti julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteistaan tai 
siihen tähtäävältä 
sopeuttamisuraltaan vain 
”poikkeuksellisissa olosuhteissa”: 

— toteutetaan merkittäviä 
rakenneuudistuksia, joilla on 
todellisia vaikutuksia julkisen 
talouden pitkän aikavälin 
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 Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevä osio Finanssipoliittinen sopimus 

kestävyyteen – painopisteenä 
eläkeuudistus 

— epätavallinen tapahtuma, johon 
kyseessä oleva jäsenvaltio ei voi 
vaikuttaa ja jolla on merkittävä 
vaikutus sen rahoitusasemaan 

— epätavallinen tapahtuma, johon 
kyseessä oleva sopimusosapuoli 
ei voi vaikuttaa ja jolla on 
merkittävä vaikutus julkisen 
talouden rahoitusasemaan 

— euroalueen tai koko unionin 
talouden vakavat 
taantumajaksot edellyttäen, että 
tämä ei vaaranna julkisen 
talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä 

— tarkistetussa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa määritellyt 
talouden vakavat 
taantumajaksot edellyttäen, 
että kyseessä olevan 
sopimusosapuolen tilapäinen 
poikkeama ei vaaranna julkisen 
talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä. 

Täytäntöönpanon 
valvonnan 
toimenpiteet 

Menettely merkittävän poikkeaman 
korjaamiseksi 

Automaattinen korjausmekanismi 
(komission ehdottamien yhteisten 
periaatteiden perusteella) 

Kokonaisarviointi 

Vakaus- ja kasvusopimuksen käsikirja 
(vuoden 2018 painos, s. 23): 
Ennaltaehkäisevän osion vaatimusten 
noudattaminen arvioidaan 
käyttämällä kahden pilarin 
lähestymistapaa. Rakenteellisen 
rahoitusaseman arviointia, joka 
muodostaa yhden pilarin, 
täydennetään kokonaismenojen, 
joista on vähennetty 
harkinnanvaraiset tulopuolen 
toimenpiteet, kasvuvauhdin 
analyysilla, joka muodostaa toisen 
pilarin. 

Vakaussopimuksen 3 artiklan 
1 kohdan b alakohta 
 
”Edistymistä keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisessa ja 
tavoitteen noudattamista arvioidaan 
tarkistetun vakaus- ja 
kasvusopimuksen kanssa 
yhdenmukaisesti siten, että perustana 
käytetään rakenteelliseen 
rahoitusasemaan pohjautuvaa 
kokonaisarviota, johon sisältyy 
analyysi menoista, joista on 
vähennetty harkinnanvaraiset 
tulopuolen toimenpiteet.” 
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Akronyymit ja lyhenteet 
BKT: Bruttokansantuote 

Ecofin-neuvosto: Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 

EKP: Euroopan keskuspankki 

IMF: Kansainvälinen valuuttarahasto 

Neuvosto: EU:n neuvosto 

OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 

PEFA: Julkiset menot ja taloudellinen vastuu 

SEUT: Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 

Vakaussopimus: Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta 
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Sanasto 
Alustava talousarviosuunnitelma: Asiakirja, joka euroalueen hallitusten on 
toimitettava vuosittain komissiolle ja joka toimii finanssipolitiikan koordinoinnin 
perustana. 

Automaattinen korjausmekanismi: Korjaavien toimenpiteiden toteuttamista koskeva 
velvollisuus, joka tulee voimaan automaattisesti, jos havaitaan merkittäviä poikkeamia 
keskipitkän aikavälin talousarviotavoitteesta tai siihen tähtäävältä sopeuttamisuralta. 

Direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva tarkastus: Sen 
arviointi, ovatko kansalliset täytäntöönpanotoimet täsmällisiä ja yhteensopivia 
suhteessa direktiivin säännöksiin. 

EU:n pilottimenettelyt: Komission ja jäsenvaltion välinen epävirallinen vuoropuhelu 
mahdollisesta EU:n lainsäädännön noudattamatta jättämisestä ennen virallisen 
rikkomusmenettelyn käynnistämistä. 

EU:n riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden verkosto: Vuonna 2015 
perustettu foorumi näkemysten ja asiantuntemuksen vaihtoa sekä resurssien 
yhdistämistä varten. Avoin kaikille EU:ssa toimiville riippumattomille finanssipolitiikkaa 
valvoville elimille. Foorumin puheenjohtajana toimii yksi riippumattomista 
finanssipolitiikan instituutioista.  

EU:n verkosto riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille: Komission 
myötävaikutuksella toimiva, vuonna 2013 perustettu EU:n kansallisten 
riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja Euroopan finanssipoliittisen 
komitean ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii komissio.  

Euroopan finanssipoliittinen komitea: Komissiota neuvova elin, joka on vastuussa 
EU:n finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanon arvioinnista, finanssipoliittiseen 
kehykseen tehtävien muutosten ehdottamisesta ja taloudellisten arviointien 
suorittamisesta. 

Finanssipoliittinen sopimus: Talousarviota koskevan kurinalaisuuden vahvistamisesta 
tehty sopimus. Siihen on liittynyt 22 sopimusosapuolta niistä 25:stä 
sopimusosapuolesta, jotka ovat allekirjoittaneet hallitustenvälisen sopimuksen talous- 
ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta.  

Finanssipoliittinen sääntö: Pysyvä finanssipolitiikkaa koskeva rajoitus. Tämä 
ilmoitetaan usein julkisen talouden tuloksia osoittavaan indikaattoriin liittyvänä 
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numeerisena raja-arvona tai kyseisen indikaattorin tavoitteena, joka esitetään 
suhteessa bruttokansantuotteeseen.  

Finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokanta: Komission työkalu, joka sisältää 
tietoja jäsenvaltioiden finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän kehysten keskeisistä 
osatekijöistä, kuten kansallisista finanssipoliittisista säännöistä, riippumattomista 
finanssipoliittisista instituutioista ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksistä. 

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys: Finanssipoliittiset järjestelyt, joilla 
ulotetaan finanssipoliittinen päätöksenteko vuotuista budjettiaikataulua pidemmälle. 

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite: Vakaus- ja kasvusopimuksessa 
asetettu maakohtainen finanssipoliittinen tavoite, jonka taso on –1 prosenttia 
suhteessa BKT:hen useimmille jäsenvaltioille. Euroalueen jäsenvaltioihin sovellettava 
taso on jossakin määrin tiukempi eli –0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, paitsi jos 
niiden velkasuhde on alhainen. 

Julkisen talouden tuloksellisuus: Talousarviota koskevan kurinalaisuuden 
ylläpitäminen makrotaloudellisen vakauden ja kestävän kasvun edistämiseksi. 

Kansallinen julkisen talouden kehys: Julkista taloutta koskevien politiikkojen taustalla 
olevat järjestelyt, menettelyt, säännöt ja instituutiot. 

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely: Tämän menettelyn tavoitteena on 
havaita, ehkäistä ja korjata mahdollisesti vahingollista makrotalouden epätasapainoa, 
joka voi vaikuttaa tietyn jäsenvaltion, euroalueen tai jopa koko unionin talouden 
vakauteen. 

Menosääntö: Absoluuttisten menojen tai menojen kasvuvauhdin pitkäkestoinen raja-
arvo. 

Perusjäämä: Julkisen talouden rahoitusasema ilman julkisyhteisöjen velan 
korkomenoja. 

Potentiaalinen tuotanto: Teoreettinen käsite tuotannon (bruttokansantuotteen) 
tasosta, joka on yhdenmukainen vakaan inflaatioasteen kanssa, tiettynä ajankohtana. 
Se voi kasvaa ajan kuluessa vauhdilla, joka ei ole vakio. Tasoa ja kasvuvauhtia ei voida 
mitata suoraan, vaan ne on arvioitava. 

Rakenteellinen rahoitusasema: Julkisen talouden tosiasiallinen rahoitusasema ilman 
suhdannetekijöitä ja kertaluonteisia sekä muita väliaikaisia toimenpiteitä. 
Rakenteellinen rahoitusasema osoittaa rahoitusaseman perussuuntauksen.  
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Riippumaton finanssipolitiikan instituutio: Julkinen elin, joka edistää vakaata 
finanssipolitiikkaa ja kestävää julkista taloutta suorittamalla erilaisia tehtäviä, mukaan 
lukien makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet ja finanssipolitiikan 
vaatimustenmukaisuuden arviointi. 

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä: EU:n direktiivin täytäntöön panevien 
kansallisten säännösten hyväksyminen, julkaiseminen ja voimaan saattaminen 
annettuun määräaikaan mennessä. 

Six pack -lainsäädäntöpaketti: Marraskuussa 2011 hyväksytty EU:n talouspolitiikan 
ohjauspaketti, joka koostuu kuudesta lainsäädäntötoimesta (viisi asetusta ja direktiivi 
2011/85/EU). 

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta: Vuonna 2012 hyväksytty hallitustenvälinen sopimus, jossa säädetään 
talousarviota koskevaa kurinalaisuutta ja talouspolitiikan koordinointia edistävät 
säännöt sopimusosapuolten välillä ja parannetaan euroalueen hallintaa. 

Soveltaminen: Toimi, jolla EU:n lainsäädäntö ja kansalliset lait saatetaan voimaan. 

Sääntöjenmukaisuuden arviointi: Arviointi EU:n direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon vaatimustenmukaisuudesta. 

Talouspoliittinen komitea: Ecofin-neuvostoa ja komissiota neuvova elin, joka auttaa 
edistämään yhteisymmärrystä talouspolitiikan perusteista (mukaan lukien työpaikat ja 
kasvu) sekä julkisen talouden kestävyydestä. 

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso: Vuosittainen jakso, joka muodostaa kehyksen EU:n 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen ja erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksessa 
määriteltyjen finanssipolitiikkojen koordinoinnille ja edistymisen seurannalle. 

Tasapainoisen budjetin sääntö: Julkisen talouden rahoitusaseman on oltava 
tasapainoinen tai ylijäämäinen. Sekä vakaus- ja kasvusopimuksen että talous- ja 
rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn 
sopimuksen mukaan tätä sääntöä katsotaan noudatetun, jos julkisen talouden 
vuotuinen rakenteellinen rahoitusasema on sen keskipitkän aikavälin 
talousarviotavoitteen mukainen. 

Two pack -asetukset: EU:n toukokuussa 2013 hyväksymä kahden lainsäädäntötoimen 
(asetukset 472 ja 473) paketti, jonka tavoitteena on vahvistaa euroalueen talouden 
ohjausjärjestelmää. 
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Vaatimustenmukaisuustarkastus: Alustava tarkastus, jossa tarkastetaan, kattavatko 
kansalliset täytäntöönpanotoimet kaikki tarvittavat direktiivin säännökset. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osio: 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 BKT:hen. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava osio: Liiallisia alijäämiä koskeva menettely, 
jonka neuvosto käynnistää komission suosituksesta, jos jonkin EU:n jäsenvaltion 
julkisen talouden alijäämä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksesta annetussa 
asetuksessa asetetun enimmäismäärän. Menettelyyn kuuluu useita vaiheita, jotka 
saattavat johtaa seuraamuksiin ja joilla kannustetaan jäsenvaltiota saamaan julkisen 
talouden alijäämänsä kuriin. Menettely on talous- ja rahaliiton sujuvan toiminnan 
edellytys. 

Vakaus- ja kasvusopimus: Vuonna 1997 hyväksytyt säännöt, joiden tarkoituksena on 
suojella talous- ja rahaliiton vakautta varmistamalla, että jäsenvaltiot harjoittavat 
vakaata julkista taloutta ja koordinoivat finanssipolitiikkojaan. 

Vakaus- ja lähentymisohjelmat: Jäsenvaltioiden velvollisuutena on toimittaa vakaus- ja 
kasvusopimuksen nojalla vuosittain asiakirja, jossa ne määrittelevät finanssipoliittiset 
suunnitelmansa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Komissio ja valtiovarainministerit 
arvioivat näiden ohjelmien avulla, ovatko maat edistyneet julkisen taloutensa 
keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisessa. Euroalueen maat toimittavat 
”vakausohjelmia”, kun taas euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot toimittavat 
”lähentymisohjelmia”. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN 

”ERITYISKERTOMUS NRO XX/2019: KANSALLISIIN JULKISEN TALOUDEN 

KEHYKSIIN LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA ON TIUKENNETTAVA EDELLEEN,  

JA KEHYSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTAA ON PARANNETTAVA” 

TIIVISTELMÄ  

I Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen julkisen talouden vakautta koskevaan 

tuloksellisuuden tarkastukseen. Komissio on ollut johtava toimija unionin pyrkimyksissä parantaa 

finanssipolitiikan ohjausjärjestelmää sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. Hyödyntäen laajaa 

tietämystään kansallisista julkisen talouden kehyksistä komissio teki talouskriisin aikana 

lainsäädäntöehdotuksia jäsenvaltioiden finanssipolitiikan kehyksiä koskevista keskeisistä 

vaatimuksista, joilla oli tarkoitus parantaa jäsenvaltioiden julkisen talouden hallinnointia ja edistää 

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista. On kuitenkin syytä huomata, että komission 

ehdotukset laadittiin lyhyessä ajassa kriisin aiheuttamassa paineessa ja lainsäätäjät hyväksyivät ne 

pitkittyneiden keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen. Komission myöhemmissä toimissa keskityttiin 

sovitun kehyksen täytäntöönpanoon, ja niitä olisi näin ollen arvioitava tässä valossa. 

II Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat EU:n vaatimukset ulottuvat riippumattomia 

finanssipolitiikan instituutioita, finanssipoliittisia sääntöjä ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin 

kehyksiä pidemmälle. Oleellisia vaatimuksia asetetaan muun muassa talousarvioita varten tehtävien 

ennusteiden, julkisen talouden tilastojen ja tilinpidon, julkisen talouden avoimuuden ja euroalueen 

jäsenvaltioiden yhteisen talousarvioaikataulun suhteen. 

III Vaikka komissio on tuloksellisuustarkastuksen vastaanottajatoimielin, jäsenvaltioiden rooli ja 

panos on otettava asianmukaisesti huomioon. Ensinnäkin jäsenvaltiot hyväksyivät asiaa koskevaan 

EU:n lainsäädäntöön kirjatut kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset ja 

allekirjoittivat hallitustenvälisellä tasolla hallitustenvälisen sopimuksen vakaudesta, 

yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimus) sekä siihen kuuluvan 

finanssipoliittisen sopimuksen. Toiseksi, jäsenvaltioiden velvollisuutena on saattaa kansallisia 

julkisen talouden kehyksiä koskevat ylikansalliset vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

soveltaa niitä. Se, miten jäsenvaltiot panevat vaatimukset täytäntöön, on ollut sovitun kehyksen 

vaikuttavuuden kannalta ratkaiseva tekijä. 

Komissio on täysin sitoutunut tukemaan edelleen kansallisten julkisen talouden kehysten 

vahvistamista kaikkialla EU:ssa sille perussopimuksissa myönnettyjen valtuuksien rajoissa. Tätä 

varten komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tarkastuksen havainnot ja hyödyntää jäsenvaltioiden 

vahvistettujen julkisen talouden kehysten toiminnasta saatuja kokemuksia sekä asiaa koskevia 

kansainvälisiä käytäntöjä. 

IV Nykyisillä säännöksillä otettiin käyttöön monia erilaisia perusvaatimuksia jäsenvaltioiden 

finanssipoliittisten kehysten keskeisissä osissa. Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiin 

sovellettavat perusvaatimukset ja riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden 

perustamiskriteerit ovat suurelta osin yhdenmukaisia asiaa koskevan kirjallisuuden ja kansainvälisten 

käytäntöjen kanssa; joissain suhteissa unioni on itse asiassa standardien asettaja. Tästä huolimatta 

komissio ei väitä, etteikö kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevissa EU:n vaatimuksissa olisi 
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parantamisen varaa (kuten sen vuonna 2017 tekemä direktiiviehdotus osoitti) tai ettei vaatimusten 

soveltamista jäsenvaltioissa voitaisi kehittää. 

Komissio muistuttaa, että vuoden 2017 direktiiviehdotuksella pyritään sisällyttämään 

vakaussopimuksen sisältö EU:n lainsäädäntöön. Näin ollen sen soveltamisala rajoittuu niihin 

kansallisten julkisen talouden kehysten piirteisiin, jotka komissio katsoi tämän sisällyttämisen 

kannalta merkittäviksi. 

V Riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja komission arviot sääntöjen noudattamisesta 

saattavat todella poiketa toisistaan useista syistä. Vaikka vakaus- ja kasvusopimuksen taustalla 

olevilla oikeudellisilla teksteillä komissiolle annettu harkintavalta voi osaltaan aiheuttaa tällaisia 

eroja, komissio painottaa, että se suorittaa arviointinsa EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 

noudattamisesta tinkimättömästi ja avoimesti hyödyntäen asianmukaisesti sääntöjen sallimaa 

joustovaraa yhteisesti sovitun ja neuvoston helmikuussa 2016 hyväksymän kannan mukaisesti.  

Komissio katsoo, että epäjohdonmukaisuuksien riskiä voidaan ja sitä tulisi pienentää tai käsitellä 

tehokkaasti. Komission ja riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden väliset säännölliset 

keskustelut ja tietojenvaihto – joita komissio jo toteuttaa – ovat tehokkaimpia riskiä lieventäviä 

toimenpiteitä. 

VI Euroopan finanssipoliittisen komitean oli alusta (eli viiden puheenjohtajan kertomuksesta) lähtien 

tarkoitus olla elin, joka antaa riippumattomasti neuvoja EU:n finanssipolitiikan ohjausjärjestelmästä. 

Sen oikeusperustassa (eli komission päätöksessä (EU) 2015/1937) vahvistetaan tämä peruste 

määrittelemällä komitean toimeksianto seuraavasti: ”Finanssipoliittinen komitea osallistuu neuvoa-

antavassa roolissa komission tehtäviin, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 121, 126 ja 136 artiklassa määrättyä finanssipolitiikan monenvälistä valvontaa 

euroalueen osalta.” Tämä toimeksianto on konkretisoitu edelleen useiksi erilaisiksi tehtäviksi ja 

vastuiksi. Euroopan finanssipoliittisen komitean oikeudellisella säännöstöllä ja sille osoitetuilla 

resursseilla pyrittiin tämän mukaisesti varmistamaan, että komitea pystyy kaikilta osin täyttämään 

tehtävänsä ja antamaan riippumattomia arvioita ja neuvoja. 

Komissio ottaa huomioon kaikki saatavilla olevat seikat, joita pidetään hyödyllisinä sen tietoon 

perustuvan päätöksenteon kannalta. Tähän sisältyvät soveltuvin osin neuvoa-antavan Euroopan 

finanssipoliittisen komitean antamat panokset. ”Noudata tai selitä” -periaatteen soveltamisen osalta 

Euroopan finanssipoliittista komiteaa ja riippumattomia kansallisia finanssipoliittisia neuvostoja ei 

kuitenkaan voida verrata tiukasti toisiinsa. 

VII Komissio on suorittanut perusteellisia tarkastuksia direktiivin 2011/85/EU saattamisesta osaksi 

kansallista lainsäädäntöä varmistaakseen, että direktiivin sisältämät vaatimukset sisällytetään 

asianmukaisesti jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiin. Koska 

vaatimuksenmukaisuustarkastukset ovat lähes valmiit jäsenvaltioista kahden kolmasosan osalta ja 

käynnissä loppuosan osalta, nykyistä enemmän huomiota kiinnitetään sen seurantaan, miten 

jäsenvaltiot panevat direktiivin vaatimukset täytäntöön. 

Yleisemmällä tasolla komissio seuraa myös tiiviisti kansallisten julkisen talouden kehysten kehitystä 

muiden säännöllisten prosessien, kuten eurooppalaisen ohjausjakson, talous- ja rahoitusasioiden 

neuvoston valmistelukomiteoissa tehtävien vertaisarviointien ja finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän 

tietokannan vuosittaisten päivitysten, avulla. 
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EU:n lainsäädäntökehyksen sanelemien arviointien osalta komissio korostaa, että direktiivissä 

2011/85/EU ja asetuksessa (EU) N:o 473/2013 on erityisiä uudelleentarkastelulausekkeita. Six 

pack -lainsäädäntöpaketin ja two pack -asetusten uudelleentarkastelu tarjoaa mahdollisuuden tutkia 

perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti, mitä kansallisiin julkisen talouden kehyksiin sovellettavilla eri 

vaatimuksilla on tähän asti saatu aikaan. 

VIII Ks. komission vastaukset suosituksiin. 

JOHDANTO 

01 Komissio huomauttaa talous- ja rahoitusasioiden neuvoston todenneen jo maaliskuussa 2005, että 

kansallisten julkisen talouden kehysten olisi tuettava vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteita ja 

täydennettävä EU:n finanssipoliittista säännöstöä (ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston selvitys 

22.–23. maaliskuuta 2005 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen 

täytäntöönpanon tehostamisesta). Neuvosto hyväksyi toukokuussa 2010 kansallisia finanssipolitiikan 

kehyksiä koskevat päätelmät, joissa se korosti kimmoisien ja tehokkaiden kansallisten 

finanssipolitiikan kehysten merkitystä vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon ja julkisen 

talouden kestävyyden kannalta. Nämä kaavaillut hyödyt olivat perusteena komission päätökselle 

sisällyttää six pack -lainsäädäntöpakettiin direktiiviehdotus kansallisiin julkisen talouden kehyksiin 

sovellettavista vaatimuksista. 

02 Oman analyysinsa perusteella komissio yhtyy täysin laajaan yksimielisyyteen siitä, että vahvat 

julkisen talouden kehykset ovat tärkeitä julkisen talouden vahvan tuloksellisuuden 

mahdollistamiseksi. 

03 Vaikka 3 kohdassa tarkoitettua tyhjentävää analyysia ei laadittu, EU:n ja jäsenvaltioiden 

finanssipolitiikan kehysten eri osioita tarkasteltiin perusteellisesti eri asiakirjoissa (varsinkin julkista 

taloutta EMUssa käsittelevässä vuosikertomuksessa). Komissio on tehnyt ajan mittaan – myös ennen 

kriisiä – analyyseja, jotka vahvistavat kaksitasoisen (eli EU:n ja kansallisen tason käsittävän) 

lähestymistavan merkityksen finanssipolitiikan ohjausjärjestelmässä keinona auttaa jäsenvaltioita 

täyttämään EU:n talousarviovelvoitteet. Tässä työssä korostettiin myös vakaus- ja kasvusopimuksen 

tuolloisia täytäntöönpanon haasteita ja kansallisten julkisen talouden kehysten tärkeimpiä puutteita 

finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokannan avulla kerättyjen tietojen perusteella. 

Laatikko 2 – Käsitteiden selitykset Komissio korostaa, että automaattinen korjausmekanismi on 

vakaussopimuksesta johtuva velvoite. 

08 Vakaussopimukseen liittyvien säännösten lisäksi asetus (EU) N:o 473/2013 sisältää muita 

kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevia merkittäviä vaatimuksia, kuten vuotuisten 

talousarvioiden ja kansallisen keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen suunnittelun perustana olevien 

makrotalouden ennusteiden riippumattoman laatimisen/vahvistamisen sekä yhteisen 

talousarvioaikataulun i) vuotuisten talousarvioesitysten esittämiselle ja hyväksymiselle sekä ii) 

kansallisten keskipitkän aikavälin finanssipoliittisten suunnitelmien esittämiselle. 

09 Komission ehdotus oli vastaus vakaussopimuksen sopimuspuolten ilmaisemaan 

(vakaussopimuksen 16 artiklaan kirjattuun) haluun sisällyttää vakaussopimus osaksi EU:n 

lainsäädäntöä ja Euroopan parlamentin tätä koskeviin kehotuksiin. 

HUOMAUTUKSET 

18 Nykyiset kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat ylikansalliset vaatimukset laadittiin 

asteittain kriisin kehittyessä, ja ne oli annettava erilaisten säädösten muodossa objektiivisista syistä. 

Kriisin julkiselle taloudelle aiheuttamien erityisten haasteiden vuoksi euroalueen jäsenvaltiot 
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tiedostivat, että myös kansallisten julkisen talouden kehysten osalta on tarpeen hyväksyä kaikkiin 

jäsenvaltioihin sovellettavia säännöksiä pidemmälle meneviä erityisiä toimenpiteitä. 

19 Toinen luetelmakohta: Komission mielestä kansallisten julkisen talouden kehysten ominaisuuksista 

ei tulisi määrätä kattavasti ylikansallisella tasolla. Komissio kiinnittää huomiota vuoden 2011 

kertomukseensa julkisesta taloudesta EMUssa (s. 101), jonka mukaan direktiivin 2011/85/EU 

vähimmäisvaatimusten ylittäminen ei olisi ollut sopusoinnussa jäsenvaltioiden merkittävästi toisistaan 

poikkeavien hallinnollisten ja institutionaalisten rakenteiden kanssa. Vähimmäisvaatimusten 

valinnalla pyrittiin soveltamaan hyvää päätöksentekoa edistävistä ominaisuuksista saatuja kokemuksia 

ja antamaan jäsenvaltioille samalla harkintavalta soveltaa niitä asianmukaisella tavalla.  

Säädökset, joilla kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat ylikansalliset vaatimukset otettiin 

käyttöön, laadittiin peräkkäin, ja säädösmuodon – eli direktiivin tai asetuksen, jotka poikkeavat 

toisistaan määräävyyden suhteen – valinta perustui laatimisajankohtana merkityksellisiin sisältöä ja 

tarkoitusta koskeviin näkökohtiin.  

Komissio katsoo, että kansallisten julkisen talouden kehysten heterogeenisyyttä olisi pidettävä 

keinona ottaa huomioon perustavanlaatuinen tavoite lisätä kansallista omistajuutta. 

21 Vuoden 2017 direktiiviehdotuksen soveltamisala on todellakin laaja. Rakenteellista 

rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen lisäksi suunniteltuun kehykseen sisältyisi 

seuraavaa: i) asetetaan koko vaalikauden ajaksi tämän keskipitkän aikavälin tavoitteen mukainen 

keskipitkän aikavälin kehitysura julkisille nettomenoille, ii) asetetaan velvollisuus noudattaa tätä 

julkisten nettomenojen keskipitkän aikavälin kehitysuraa vuotuisissa talousarvioissa ja iii) otetaan 

käyttöön korjausmekanismi, jolla poikkeamia käsitellään keskipitkällä aikavälillä. 

Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan myös riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden laajaa 

osallistumista finanssipoliittiseen päätöksentekoon ja julkisen talouden kehityksen seuraamiseen. 

Vaikka keskipitkän aikavälin tavoitteelle ei täsmennetä nimenomaista numeerista rajoitusta, 

numeeristen sääntöjen kehyksellä olisi direktiiviehdotuksen mukaan edistettävä tuloksellisesti SEUT-

sopimukseen pohjautuvien finanssipoliittisten velvoitteiden, kuten vakaus- ja kasvusopimuksessa 

määrätyn keskipitkän aikavälin tavoitteen, noudattamista. Yleisemmin voidaan katsoa, että 

keskipitkän aikavälin tavoitteen numeerisen rajoitteen puuttuminen tasapainotetaan 

direktiiviehdotuksen lähestymistavalla, jossa luodaan vahvempi perusta julkisen talouden 

kurinalaisuudelle sitovalla menojen keskipitkän aikavälin kehitysuralla ja riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden vahvemmalla roolilla. 

22 Komissio myöntää, että direktiiviehdotus poikkeaa finanssipoliittisen sopimuksen kirjaimellisista 

määräyksistä, sillä siinä ehdotetaan samojen tavoitteiden saavuttamiseksi eri – mutta komission 

näkemyksen mukaan parempia – välineitä. Komissio ei kuitenkaan yhdy lainattuun EKP:n 

lausuntoon, jonka mukaan direktiiviehdotuksen säännökset saattavat johtaa finanssipoliittisen 

sopimuksen määräysten heikentymiseen.  

Ehdotuksen ajoituksen suhteen komissio muistuttaa vakaussopimuksen 16 artiklassa asetetusta 

määräajasta, jonka mukaan sopimuspuolten on toteutettava toimia sopimuksen sisällön 

sisällyttämiseksi EU:n lainsäädäntöön ”enintään viiden vuoden kuluessa voimaantulosta”. Tekemällä 

ehdotuksen joulukuussa 2017 eli hyvissä ajoin ennen six pack -lainsäädäntöpakettia ja two 

pack -asetuksia komissio pyrki antamaan sopimuspuolille mahdollisuuden täyttää sitoumuksensa 
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finanssipoliittisen sopimuksen sisällyttämisestä EU:n lainsäädäntöön (mikä vastaa myös komission 

pitkäaikaista kantaa). 

27 Koska yhteiset periaatteet hyväksyttiin sen jälkeen, kun komissio oli tehnyt ehdotuksen asetukseksi 

(EU) N:o 473/2013, uusien ja oleellisten kansallisia korjausmekanismeja (joita ei mainittu 

alkuperäisessä asetusluonnoksessa) koskevien säännösten lisääminen olisi edellyttänyt komission 

ehdotuksen huomattavaa muuttamista. Komissio uskoo, että tällaiset muutokset olisivat vaikuttaneet 

kielteisesti asetuksen hyväksymiseen.  

Asian ratkaisemiseksi komissio ehdotti korjausmekanismien pääominaisuuksien sisällyttämistä EU:n 

lainsäädäntöön ensimmäisen yhteisten periaatteiden jälkeisen sääntelymahdollisuuden yhteydessä eli 

vuoden 2017 direktiiviehdotuksen avulla. 

28 Vuoden 2017 direktiiviehdotuksessa esitetään korjausmekanismien keskeiset piirteet yhteisissä 

periaatteissa kaavailtujen osatekijöiden pohjalta – ks. 3 artiklan 2 kohdan b alakohta, 3 artiklan 

3 kohta, 3 artiklan 4 kohdan c alakohta sekä 5 ja 6 artikla. Joissain suhteissa direktiiviehdotus menee 

itse asiassa jonkin verran näitä seikkoja pidemmälle, sillä siinä esimerkiksi i) todetaan, että 

korjausmekanismin olisi erityisesti kompensoitava poikkeamat julkisten menojen keskipitkän 

aikavälin kehitysuralta, ja ii) säädetään, että riippumattomien elinten on kehotettava 

talousarvioviranomaisia käynnistämään korjausmekanismi. 

29 Komissio myöntää, ettei direktiiviehdotus sisällä termin ”havaittu merkittävä poikkeama” 

määritelmää. Vaikka oletusarvoisesti ymmärretään, että direktiiviehdotuksessa käytetty termi voisi 

olla sama kuin tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimusta koskevissa asetuksissa määritelty käsite tai 

että se voisi noudattaa sitä läheisesti, se voisi mahdollisesti myös olla tästä käsitteestä poikkeava. 

Komissio katsoo, että poikkeaman luonnetta ja suuruutta koskevan säännöksen sanamuoto on 

asianmukainen direktiiviä ajatellen. 

30 Yhteinen vastaus 30 kohtaan ja taulukkoon 1: 

Komissio seuraa tiiviisti julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten nykyistä ja jatkuvaa 

analyysia ja tekee itse tutkimustyötä tällä alalla. Tässä yhteydessä standardit ja parhaat käytännöt 

otetaan asianmukaisesti huomioon aina lainsäädäntöehdotuksia käynnistettäessä. Vaikka direktiivi 

2011/85/EU laadittiin hyvin lyhyessä ajassa, se perustui komission aiempaan analyysiin, johon sisältyi 

myös asiaa koskevasta talousalan kirjallisuudesta peräisin olevia käsitteitä. On myös tärkeää huomata, 

että vaikka kirjallisuudessa on hyvin paljon erilaisia keskipitkän aikavälin finanssipoliittiseen 

suunnitteluun liittyviä käsitteitä ja ominaisuuksia, ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä 

kansainvälisiä parhaita käytäntöjä. 

Vaikka komissio myöntää taulukossa 1 ”eroina” esitettyjen seikkojen tärkeyden, se katsoo, että 

kaikkia niitä ei välttämättä tulisi pitää julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevina 

oikeudellisesti sitovina EU:n standardeina. Laatiessaan lainsäädäntöehdotuksia komission on 

harkittava huolellisesti monia näkökohtia, kuten oikeaa tasapainoa suunniteltujen vaatimusten 

toivottavuuden ja sen välillä, onko ne mahdollista muuntaa kaikkiin jäsenvaltioihin vai ainoastaan 

euroalueen jäsenvaltioihin sovellettaviksi EU:n lainsäädännön vaatimuksiksi. 

Komissio korostaa myös tarvetta erottaa toisistaan julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehykset 

komission lähestymistavassa (joka määritellään direktiivin 2 artiklan e alakohdassa) ja IMF:n, 

Maailmanpankin ja OECD:n käyttämissä erilaisissa malleissa. Direktiivissä 2011/85/EU keskityttiin 
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tiettyyn keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen suunnittelun välineen malliin (eli julkisen talouden 

keskipitkän aikavälin kehyksiin) sekä siihen liittyviin perusperiaatteisiin ja osatekijöihin, joita 

pidettiin keskeisen tärkeinä tavoitteen saavuttamiseksi eli EU:n finanssipoliittisen kehyksen 

noudattamisen edistämiseksi. Tämä selittää sen, että direktiivistä puuttuu joitakin edellä mainittujen 

kansainvälisten organisaatioiden käyttämiä standardeja ja parhaita käytäntöjä (kuten määrärahasiirrot, 

maksusitoumukset ja puskurit). 

31 Komissio on tietoinen siitä, että keskipitkän aikavälin suunnittelu ja vuotuisen talousarvion 

valmistelu olisi tehtävä keskenään johdonmukaisesti. Direktiivissä 2011/85/EU ja etenkin sen 

10 artiklassa vaaditaan selväsanaisesti tällaista johdonmukaisuutta. 

32 Vaikka komissio myöntää, että periaate menojen valvonnan varmistamisesta julkisen talouden 

keskipitkän aikavälin kehyksissä on tärkeä, se katsoo, että useimmat mainituista 

valvontamekanismeista olisivat olleet liian erityisiä/normatiivisia, jotta ne olisi voitu sisällyttää 

direktiiviin kaikkia jäsenvaltioita koskevina yhteisinä vaatimuksina. 

33 Direktiivissä 2011/85/EU ei säädetä vastuumekanismista siltä varalta, että monivuotisista 

suunnitelmista poiketaan ennakolta tai jälkikäteen. Finanssipoliittisella sopimuksella perustetaan 

kuitenkin korjausmekanismeja, joilla on tarkoitus puuttua sellaisiin poikkeamiin keskipitkän aikavälin 

finanssipoliittisista suunnitelmista, joita pidettäisiin havaittuina merkittävinä poikkeamina keskipitkän 

aikavälin tavoitteesta tai sitä kohti vievältä sopeuttamisuralta. Myös kansallisten riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden asiaan liittyvät lausunnot käynnistäisivät ”noudata tai 

selitä” -periaatteen soveltamisen ja heikentäisivät talousarvioviranomaisten mainetta. 

34 Vuoden 2017 direktiiviehdotuksella pyrittiin nimenomaisesti vahvistamaan jäsenvaltioiden 

finanssipolitiikan keskipitkän aikavälin linjausta ehdottamalla useita keskeisiä vaatimuksia julkisen 

talouden keskipitkän aikavälin kehysten vahvistamiseksi (ks. komission vastaus 21 kohtaan). 

Komissio korostaa sitä, että näillä säännöksillä on suuri potentiaali vahvistaa julkisen talouden 

keskipitkän aikavälin kehyksiä huolimatta siitä, että ne eivät vastaa täsmälleen taulukossa 1 

yksilöityjä ”eroja”. 

Menojen kasvun suhteen jäsenvaltiot ovat vakaus- ja kasvusopimuksen nojalla myös velvollisia 

noudattamaan EU:n menojen vertailuarvoa, joka kytkee toisiinsa menojen kasvun ja potentiaalisen 

tuotoksen kehityksen. 

35 Komissio oli edelläkävijä ehdottaessaan kansallisten riippumattomien finanssipolitiikan 

instituutioiden perustamista tukevia periaatteita kesäkuussa 2012 antamassaan tiedonannossa 

kansallisia julkisen talouden korjausmekanismeja koskevista yhteisistä periaatteista. Lainsäätäjät 

hyväksyivät sittemmin nämä periaatteet, sillä ne sisällytettiin kaikilta osin asetukseen 

(EU) N:o 473/2013. Yhteisten periaatteiden täsmennyksissä säädetään finanssipolitiikan alalla 

toimivien riippumattomien ja toimivaltaisten elinten perustamisen tai nimeämisen keskeisistä 

piirteistä.  

36 Komissio katsoo, että OECD:n ja IMF:n esittämät kansallisia riippumattomia finanssipolitiikan 

instituutioita koskevat periaatteet ja toivottavat ominaisuudet vastaavat itse asiassa pitkälti EU:n tason 

vaatimuksia, vaikka ne ovat hieman tarkkapiirteisempiä ja toiminnallisempia. Erot selittyvät sillä, että 

tällaisia periaatteita/ominaisuuksia on tarkoitus käyttää ohjeina eikä oikeudellisesti sitovina 

vaatimuksina. Lisäksi kaikki ihanteellisen riippumattoman finanssipolitiikan instituution 
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ominaispiirteet eivät välttämättä sovellu sisällytettäviksi EU:n lainsäädäntöön kaikkia jäsenvaltioita 

koskevina vaatimuksina erityisesti toissijaisuusperiaatteeseen liittyvistä syistä. Tästä syystä komission 

tarkoituksena ei ollut saada aikaan yhdenmukaisia riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita 

(esimerkiksi asettamalla erityisiä vaatimuksia johtokunnan jäsenten lukumäärän ja toimikauden 

pituuden tai instituution toiminnan rahoitustavan osalta), eikä tämä olisi ollut kyseisenä ajankohtana 

jäsenvaltioiden tahdon mukaista. 

On myös syytä korostaa, että jäsenvaltiot kannattivat sitä, että yhteisten periaatteiden puitteissa niillä 

säilyi huomattava vapaus suunnitella omat riippumattomat finanssipolitiikan instituutionsa. Tässä 

yhteydessä olisi myös otettava huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa riippumattomia 

finanssipolitiikan instituutioita oli olemassa jo ennen ylikansallista lainsäädäntöä ja että joitakin 

rakenteeltaan vaihtelevia riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita toimi menestyksellisesti 

erilaisissa kansallisissa ympäristöissä.  

39 Komissio korostaa, että vuoden 2017 direktiiviehdotuksen sisältämien, riippumattomiin 

finanssipolitiikan instituutioihin liittyvien parannusten soveltamisala on laajempi kuin tässä kohdassa 

annetaan ymmärtää. Sen lisäksi, että ehdotuksella annetaan riippumattomille finanssipolitiikan 

instituutioille lisävaltuuksia keskeisten finanssipoliittisten muuttujien asettamisen ja seurannan 

suhteen ja sisällytetään ”noudata tai selitä” -periaate EU:n lainsäädäntöön, sillä parannetaan 

merkittävästi riippumattomuutta koskevia takeita ja annetaan mahdollisuus laajentaa kaikki nämä 

riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden vaatimukset koskemaan euroalueeseen 

kuulumattomia jäsenvaltioita. 

Konkreettisemmin ilmaistuna riippumattomuutta koskevia vaatimuksia vahvistettiin seuraavasti: 

varojen kuvaukseen lisättiin vahvistava adjektiivi (”vakaat”) ja tiedonsaantioikeutta täsmennettiin 

(”laajasti ja oikea-aikaisesti”); näillä parannuksilla pyrittiin ottamaan huomioon riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden muun muassa EU:n riippumattomien finanssipolitiikan 

instituutioiden verkoston edellä mainituissa lausunnoissa ilmaisemat huolenaiheet. 

42 Monenvälistä julkisen talouden valvontaa koskevassa EU:n lainsäädännössä säädetään komission 

erityisistä tehtävistä, jotka koskevat sen valvontaa, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n 

finanssipoliittisia sääntöjä. Vaikka komissio voi ottaa huomioon kaikki saatavilla olevat ja 

hyödyllisiksi katsotut seikat, muun muassa soveltuvin osin kansallisten riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden toimittamat tiedot, voimassa olevassa lainsäädäntökehyksessä ei 

säädetä riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden virallisesta osallistumisesta EU:n julkisen 

talouden valvontaan. 

46 Vaikka vakaussopimuksessa – aivan kuten vakaus- ja kasvusopimuksessakin – edellytetään 

rahoitusasemaa, joka on vähintään julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen mukainen tai 

sopusoinnussa siihen tähtäävän sopeuttamisuran kanssa, siinä myös määritetään rakenteelliselle 

alijäämälle alaraja, joka on 0,5 prosenttia (tai tietyissä olosuhteissa 1 prosentti) suhteessa BKT:hen. 

47 Komissio huomauttaa, että vaikka kansalliset riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot 

seuraavat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, ne kaikki eivät välttämättä julkaise 

noudattamista koskevia arviointejaan. 

49 Yhteinen vastaus 49–51 kohtaan: 
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Perussopimusten mukaan komission velvollisuutena on arvioida virallisesti EU:n finanssipoliittisten 

sääntöjen noudattamista monenvälisen julkisen talouden valvonnan puitteissa. EU:n lainsäädännössä 

ei anneta riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 

noudattamisen arviointiprosessia koskevaa toimivaltaa. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa 

riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot harjoittavat tällaista toimintaa, tämä perustuu 

kansalliseen oikeudelliseen velvoitteeseen tai tapahtuu vapaaehtoisesti. Komissio myöntää, että 

tällaisissa tapauksissa kansallisten riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja komission 

tekemissä sääntöjen noudattamista koskevissa arvioinneissa saattaa olla eroja. Ne saattavat johtua 

esimerkiksi arviointien perustana olevien oikeudellisten tekstien tulkintaeroista. Päätelmät voivat 

poiketa toisistaan myös siksi, että riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot käyttävät niiden omia 

tai mukautettuja menetelmiä, jotka eivät ehkä ole täysin yhdenmukaisia komission arvioinnissaan 

käyttämän menetelmän kanssa, tai arviointien välisten aikaerojen vuoksi (koska uudemmat tai 

täydellisemmät tiedot voivat vaikuttaa arviointiin). 

Vakaus- ja kasvusopimuksen perustana olevissa oikeudellisissa teksteissä komissiolle annettu 

harkintavalta voi myös osaltaan aiheuttaa tällaisia eroja. Komissio on kuitenkin hyödyntänyt vakaus- 

ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa neuvoston helmikuussa 2016 hyväksymän yhteisesti sovitun 

kannan mukaisesti. Näin ollen komission arvioinneissa on viime vuosina otettu huomioon kolme 

tekijää: 1) suhdannevaihtelut (niin kutsutun ”vaatimuskaavion” avulla), 2) rakenneuudistukset ja 

3) julkiset investoinnit, joilla pyritään merkittäviin rakenneuudistuksiin, jotka liittyvät tällaisiin 

rakenneuudistuksiin ja jotka vastaavat niitä taloudellisesti. 

Komission tekemiin päätöksiin tapauksissa, joissa vaaditusta sopeuttamisesta on mahdollisesti 

poikettu, liitetään yksityiskohtaiset perustelut, ja niistä keskustellaan laajasti jäsenvaltioiden kanssa 

talous- ja rahoitusasioiden neuvoston käsittelyketjussa. Kun komissio on käyttänyt sille annettua 

harkintavaltaa, se on antanut lisäohjeita koko syklin ajan ja vähentänyt näin riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden epävarmuutta niiden tehdessä arviointejaan.  

Komissio huomauttaa lisäksi, että tähänastisen näytön perusteella tapauksia, joissa riippumattomat 

finanssipolitiikan instituutiot ja komissio ovat päätyneet erilaisiin päätelmiin jäsenvaltioiden EU:n 

finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta, on ollut vain vähän. 

53 Komissio pitää tiivistä yhteistyötä riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa EU:n 

ja jäsenvaltioiden finanssipolitiikan kehysten tehokkaan toiminnan merkittävänä 

ennakkoedellytyksenä. 

57 Neuvoa-antava Euroopan finanssipoliittinen komitea perustettiin elimeksi, joka antaa 

riippumattomasti neuvoja EU:n finanssipolitiikan ohjausjärjestelmästä. Sen oikeusperustassa (eli 

komission päätöksessä (EU) 2015/1937) vahvistetaan tämä peruste määrittelemällä komitean 

toimeksianto seuraavasti: ”Finanssipoliittinen komitea osallistuu neuvoa-antavassa roolissa 

komission tehtäviin, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121, 126 ja 

136 artiklassa määrättyä finanssipolitiikan monenvälistä valvontaa euroalueen osalta.” Tämä 

toimeksianto on konkretisoitu edelleen useiksi erilaisiksi tehtäviksi ja vastuiksi (edellä mainitun 

päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa sen mukaan, mitä pidettiin oleellisena finanssipoliittisen komitean 

toimeksiannon hoitamisen kannalta). 

Kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen ”koordinointia” olisi tarkasteltava tämän yleisen 

toimeksiannon kontekstissa. Kansallisiin lainsäädäntöihin (joskus perustuslain tasolla) perustuvien 
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riippumattomien instituutioiden koordinoinnin antaminen neuvoa-antavan Euroopan 

finanssipoliittisen komitean tehtäväksi olisi kuitenkin edellyttänyt EU:n lainsäädäntöä eli 

mahdollisesti pitkäkestoista lainsäädäntöprosessia. Se olisi lisäksi voinut vahingoittaa 

riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden riippumattomuutta ja yleistä käsitystä niistä 

kansallisina ”finanssipolitiikan vahtikoirina”.  

60 Komissio korostaa, että Euroopan finanssipoliittisen komitean oikeudellinen perusta ja sille 

myönnetyt resurssit – vaikka ne eivät täysin vastaa kansallisiin finanssipoliittisiin neuvostoihin 

sovellettavia vaatimuksia – suunniteltiin ja kalibroitiin huolellisesti sen varmistamiseksi, että 

finanssipoliittinen komitea pystyy kaikilta osin hoitamaan toimeksiantonsa ja samalla täyttämään 

tarvittavat riippumattomuusvaatimukset. 

Vaikka riippumaton neuvoa-antava Euroopan finanssipoliittinen komitea ja kansalliset 

riippumattomat finanssipoliittiset neuvostot eivät ole täysintoisiinsa verrattavissa, jälkimmäisiin 

sovellettavien periaatteiden keskeinen sisältö on otettu huomioon finanssipoliittisen komitean 

rakenteessa painottaen erityisesti riippumattomuutta ja pätevyyttä sekä komitean toimeksiannon 

erityisluonnetta. 

a) Johtokunnan jäsenten tehtäviä koskevat eritelmät noudattavat monien jäsenvaltioiden kansallisten 

finanssipoliittisten neuvostojen käytäntöjä. 

b) Komissio arvostaa suuresti Euroopan finanssipoliittisen komitean toimintaa, joka tuo pätevän ja 

riippumattoman täydentävän näkemyksen finanssipoliittiseen keskusteluun. Komissio on täysin 

tietoinen riippumattomuuden merkityksestä Euroopan finanssipoliittisen komitean neuvojen maineelle 

ja uskottavuudelle. 

c) Koska Euroopan finanssipoliittisella komitealla on erityinen hallintorakenne komission neuvoa-

antavana elimenä, komission pääsihteeristö vastaa sen henkilöresurssien ja budjettivarojen 

hallinnoinnista sovellettavien komission sääntöjen mukaisesti. Käytössä olevat järjestelyt eivät ole 

rajoittaneet finanssipoliittisen komitean ja sen sihteeristön toimintaa. Määrärahoja, joilla tuetaan 

puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimintaa, on itse asiassa lisätty merkittävästi komitean 

perustamisen jälkeen. Esimerkiksi kaikki Euroopan finanssipoliittisen komitean sihteeristön esittämät 

virkamatkapyynnöt on hyväksytty ja rahoitettu. 

d) Nämä hallinnolliset tukijärjestelyt eivät haittaa Euroopan finanssipoliittisen komitean 

riippumatonta työtä, ja niillä on itse asiassa tarkoitus helpottaa sen toimintaa kustannustehokkaalla 

tavalla. 

61 Kuten Euroopan komission varapuheenjohtaja selitti Euroopan oikeusasiamiehelle lähettämässään, 

67 kohdassa mainitussa kirjeessä, Euroopan finanssipoliittinen komitea ja riippumattomat kansalliset 

finanssipoliittiset neuvostot eivät kuitenkaan ole täysin toisiinsa verrattavissa. Niillä on eri 

oikeusperustat, ja sen lisäksi varsinkin niiden institutionaaliset rakenteet, tehtävät, toiminta ja 

valtuudet poikkeavat toisistaan. Euroopan finanssipoliittinen komitea on komission neuvoa-antava 

elin. Jäsenvaltioiden finanssipolitiikkojen seurantaa koskevat komission tehtävät on kirjattu 

perussopimukseen. Kansallisella tasolla jäsenvaltiot ovat EU:n lainsäädännön ja hallitustenvälisen 

vakaussopimuksen mukaisesti perustaneet riippumattomia instituutioita seuraamaan jäsenvaltioiden 

julkista taloutta. 
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Kokonaisuutena komissio katsoo, että Euroopan finanssipoliittisen komitean rakenteessa otetaan 

asianmukaisesti huomioon sovellettavat vaatimukset ja se muodostaa vankan perustan komitean 

toimeksiannolle.  

62 Komissio korostaa, että päätöksellä (EU) 2015/1937 ei rajoiteta finanssipoliittisen komitean 

tehtävän täyttämistä. 

Euroopan finanssipoliittisen komitean toimeksianto ei sulje pois mahdollisuutta antaa neuvoja tai 

lausuntoja reaaliaikaisesti. Finanssipoliittinen komitea päätti arvioida unionin finanssipoliittisten 

sääntöjen täytäntöönpanoa ensisijaisesti jälkikäteen ainakin kahdesta merkittävästä syystä: i) 

Valvontapäätösten reaaliaikainen arviointi EU:n tasolla vaatisi erittäin paljon resursseja. Kansallisista 

finanssipoliittisista neuvostoista poiketen Euroopan finanssipoliittisen komitean olisi tuotettava 

luotettava analyysi kaikista jäsenvaltioista hyvin lyhyessä ajassa. ii) Keskittymällä jälkiarviointiin 

siitä, miten unionin finanssipoliittiset säännöt on pantu täytäntöön, pienennetään riskiä joutua 

poliittisiin väittelyihin ja lisätään kaikkien riippumattomien finanssipoliittisten neuvostojen kykyä 

antaa puolueeton/riippumaton näkemys. Ei ole myöskään täysin kiistatonta, että reaaliaikaisilla 

arvioinneilla olisi suurempi vaikutus kuin jälkikäteen tehtävillä arvioinneilla.  

65 Euroopan finanssipoliittisen komitean vuosikertomuksissa korostetaan riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden erilaisia heikkouksia ja haasteita, mutta niissä mennään myös tätä 

pidemmälle ja esitetään ehdotuksia puutteiden korjaamiseksi. Esimerkiksi vuoden 2017 

vuosikertomuksen nimenomaisesti riippumattomia finanssipolitiikan instituutioita koskevassa 

jaksossa tehdään useita ehdotuksia ”noudata tai selitä” -periaatteen tehostamisesta. 

66 Yhteinen vastaus 66 ja 67 kohtaan: 

Komissio ottaa huomioon kaikki saatavilla olevat seikat, joita pidetään hyödyllisinä sen tietoon 

perustuvan päätöksenteon kannalta. Tähän sisältyvät soveltuvin osin neuvoa-antavan Euroopan 

finanssipoliittisen komitean antamat panokset. Koska komission julkisen talouden valvontaa koskevat 

tehtävät on kirjattu perussopimuksiin, prosessia, jolla komissio päätyy tällä alalla tekemiinsä 

päätöksiin, ei kuitenkaan voida rajoittaa esimerkiksi säätelemällä sitä, onko Euroopan 

finanssipoliittisen komitean neuvot ja lausunnot otettava huomioon, ja jos on, miten ja milloin. 

”Noudata tai selitä” -periaatteen osalta komission varapuheenjohtajan Euroopan oikeusasiamiehelle 

lähettämässä, 67 kohdassa mainitussa kirjeessä selitettiin, että riippumaton neuvoa-antava Euroopan 

finanssipoliittinen komitea ja kansalliset riippumattomat finanssipoliittiset neuvostot eivät ole täysin 

toisiinsa verrattavissa, koska niiden oikeusperustat, institutionaaliset rakenteet, tehtävät, toiminta ja 

valtuudet poikkeavat toisistaan (ks. komission vastaus 61 kohtaan). Kansallisella tasolla 

vakaussopimuksen allekirjoittajajäsenvaltiot ovat vakaussopimuksen mukaisesti perustaneet 

riippumattomia instituutioita seuraamaan, varmistetaanko kansallisilla toimintapolitiikoilla nopea 

lähentyminen kohti maakohtaista keskipitkän aikavälin tavoitetta. Tästä syystä ”noudata tai 

selitä” -periaatetta sovelletaan tässä nimenomaisessa yhteydessä vakaussopimuksen sopimuspuoliin. 

68 Ks. komission vastaus 60 kohtaan. Riippumattomuutta koskevan kysymyksen osalta komission 

päätöksessä (EU) 2015/1937 (4 artikla) on nimenomainen säännös finanssipoliittisen komitean 

jäsenten riippumattomuudesta. 

69 Sääntelevyyden tason ja jäsenvaltioille annettavan toimintavaran suhteen toisistaan poikkeavien 

vaatimusten asettamiseksi voidaan käyttää erilaisia oikeudellisia välineitä.  
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Erityisesti direktiivin 2011/85/EU valmistelun aikana ilmeni, että neuvoston direktiivi oli soveltuvin 

säädösmuoto, kun annettiin ensi kerran lainsäädäntöä jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevaan 

suvereeniin toimivaltaan kuuluvien kansallisten julkisen talouden kehysten alalla. Valinta perustui 

lähinnä lainsäädäntöehdotukseen sisällytettävien säännösten erityisluonteeseen (suhteessa kyseisenä 

ajankohtana jäsenvaltioissa vallinneisiin hyvin erilaisiin kansallisten julkisen talouden kehysten 

perustilanteisiin), toimivaltuuksiin, joihin se vaikuttaa, sekä tarpeeseen ottaa huomioon kansallista 

omistajuutta ja toissijaisuusperiaatetta koskevat näkökohdat (ks. myös komission vastaus 19 kohtaan). 

Komissio huomauttaa myös, että tämä toimi tuli poliittisesti mahdolliseksi vasta kriisin jälkeen, ja 

koska kyseessä oli ensimmäinen lainsäädäntötoimi kansallisten julkisen talouden kehysten alalla, 

jäsenvaltiot tuskin olisivat pitäneet liian sääntelevää lähestymistapaa komission ehdotuksessa 

hyväksyttävänä, mikä olisi saattanut vaarantaa kaikenlaisten kansallisia julkisen talouden kehyksiä 

koskevien säännösten hyväksymisen. 

74 Komissio korostaa, että direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon 

vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastukset ovat olleet hyvin perusteellisia sen varmistamiseksi, 

että vaatimukset on sisällytetty kattavasti ja asianmukaisesti kansallisista julkisen talouden kehyksistä 

annettuun kansalliseen lainsäädäntöön. 

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa kesti huomattavasti 

suunniteltua kauemmin. Kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevien lisävaatimusten 

hyväksyminen (ks. 72 kohta) aiheutti jäsenvaltioissa viivästyksiä, jotka ylittivät direktiivin 

voimaansaattamiselle asetetun määräajan (esimerkiksi joitakin kansallisia 

täytäntöönpanotoimenpiteitä ilmoitettiin vuosina 2014–2016 ja muutama toimenpide vielä 

myöhemmin). 

Komission suorittamista tarkastuksista voidaan todeta, että kaiken jäsenvaltioissa annetun kansallisia 

julkisen talouden kehyksiä koskevan lainsäädännön perusteellinen analysointi oli mutkikasta, ja 

lisäksi edellä mainittuna ajanjaksona tehtiin huomattavasti työtä sen arvioimiseksi, olivatko 

vakaussopimuksen 22 sopimuspuolen kansalliset säännökset finanssipoliittisen sopimuksen 

vaatimusten mukaisia (vakaussopimuksen 16 artiklassa komissiolle esitetyn kehotuksen mukaisesti). 

Sääntöjenmukaisuuden arviointiprosessiin liittyi lisäksi jäsenvaltioiden kanssa käytyä laajaa 

kahdenvälistä vuoropuhelua (lähinnä EU:n pilottimenettelyjen avulla), jolla pyrittiin korjaamaan 

komission havaitsemat puutteet saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 

vaatimustenvastaisuusongelmat. Vaikka tämä vuoropuhelu on ollut hyvin tehokasta, jäsenvaltioiden 

toteuttamat korjaavat toimet puolestaan viivästyttivät vaatimustenmukaisuuden arviointien 

valmistumista entisestään. 

Talouden ja rahoituksen pääosaston vuotuisissa hallintosuunnitelmissa asettamien tavoitteiden osalta 

on syytä muistaa, että ne viittaavat vain alustaviin vaatimustenmukaisuuden arviointeihin, jotka 

muodostavat EU:n pilottimenettelyjen perustan. Joissain tapauksissa tämä johtui edellä selitetyistä 

syistä. 

76 Komissio katsoo, että operatiivisemmat kriteerit, joita se käytti päättäessään sellaista direktiiviä 

koskevien EU:n pilottimenettelyjen jaksottamisesta, jolla asetetaan kansallisia julkisen talouden 

kehyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset kaikille jäsenvaltioille (kuten 76 kohdassa todetaan), olivat 

yhdenvertaisen kohtelun kannalta asianmukaisemmat kuin tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat 

kriteerit (eli julkisen velan taso ja euroalueen jäsenyys).  
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Komissio huomauttaa, että puolet niistä euroalueen jäsenvaltioista, joilla oli paljon velkaa, kuuluivat 

itse asiassa niihin 18 jäsenvaltioon, jotka sisältyivät EU:n pilottimenettelyiden ensimmäiseen ja 

toiseen aaltoon. 

78 Komissio painottaa, että EU:n pilottivuoropuhelut ovat olleet ratkaisevan tärkeitä 

vaatimustenmukaisuuden arviointien kannalta. Niiden avulla voitiin muodostaa lopullinen näkemys 

vaatimustenmukaisuudesta kahden ensimmäisen aallon kattamien 18 jäsenvaltion osalta ja tältä 

pohjalta joko todeta, että direktiivi oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vaatimusten 

mukaisesti, tai harkita tarvetta käynnistää rikkomusmenettelyjä, jos pilottimenettelyjen vastaukset 

hylättiin epätyydyttävinä. 

On syytä huomata, että EU:n pilottimenettelyssä kummallekin osapuolelle (eli komissiolle ja kyseessä 

olevalle jäsenvaltiolle) myönnetyt 10 viikkoa ovat tavoite. Pilottitapauksen kokonaiskesto voi 

käytännössä olla pidempi useista syistä, joita ovat esimerkiksi i) jäsenvaltion pyyntö määräajan 

jatkamisesta, ii) komission esittämä lisätietopyyntö, iii) jäsenvaltioiden vastausten ja huomautusten 

kääntämiseen tarvittava aika ja iv) jäsenvaltion raportointi seurantatoimista. Kaikkiin 18 tapaukseen 

liittyi jokin tai kaikki edellä mainituista tilanteista, mikä selittää osittain jäsenvaltioiden kanssa 

käytyjen vuoropuhelujen pitkän keston. Erityisesti on syytä huomauttaa, että kaikissa näissä 

pilottitapauksissa komissio pyysi lisätietoja. 

EU:n pilottivuoropuheluihin osallistuneet komission yksiköt (eli talouden ja rahoituksen pääosasto) 

omaksuivat vuoropuheluissa rakentavan asenteen erityisesti antamalla jäsenvaltioille kaiken 

tarvittavan avun ja aikaa hyväksyä eräitä luvattuja toimenpiteitä. Tämä pidensi pilottitapausten kestoa 

yli tavoitteiden, mutta menettelyn myönteinen tulos on painoarvoltaan selvästi suurempi kuin tämän 

viivästyksen merkitys: vain seitsemän 18 tapauksesta päätettiin hylkäämisellä, ja kuudessa näistä 

seitsemästä tapauksesta kyseiset jäsenvaltiot ovat myöhemmin ratkaisseet avoimeksi jääneet 

kysymykset tyydyttävästi ilman, että komission on tarvinnut käynnistää rikkomusmenettelyjä.  

79 Yhteinen vastaus 79 ja 80 kohtaan: 

Jälkikäteen tarkasteltuna komissio myöntää, että se saattoi aliarvioida jossain määrin haasteet, joita 

liittyi direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yksi merkittävä syy jäsenvaltioiden 

täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamisen viivästymiseen oli se, että niiden oli sisällytettävä 

kansalliseen oikeusjärjestykseen myös asetuksesta (EU) N:o 473/2013 ja finanssipoliittisesta 

sopimuksesta johtuvat kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat lisävaatimukset. Varsinkin 

finanssipoliittinen sopimus edellytti sellaisen lainsäädännön antamista, jonka oikeusvoimavaikutus 

kansallisessa oikeudellisessa hierarkiassa on suuri, joskus jopa perustuslain tasoinen. Tästä syystä 

jäsenvaltiot hyväksyivät ja ilmoittivat direktiiviin liittyviä toimenpiteitä hitaammin, mikä johti 

ilmoittamatta jättämiseen perustuvien rikkomusmenettelyjen käynnistämiseen.  

Komissio huomauttaa, että se antoi kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevia ohjeita ja tukea 

sekä ennen direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa, 

31. joulukuuta 2013, että sen jälkeen. Tämä tapahtui useiden eri keinojen ja kanavien avulla, 

erityisesti aihekohtaisilla ohjeasiakirjoilla (muun muassa tilastovaatimuksista ja verotukia koskevista 

tiedoista), asianomaisille komiteoille osoitetuilla muistioilla, vertaisarviointeihin tarkoitetuilla tausta-

asiakirjoilla kansallisista julkisen talouden kehyksistä, käymällä läpi jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöluonnoksia direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä (myös ennen 

31. joulukuuta 2013), EU:n pilottimenettelyillä (elokuusta 2016 lähtien) ja muilla kahdenvälisillä 
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teknisluonteisilla keskusteluilla. Lisäksi komissio on aina vastannut myöntävästi jäsenvaltioiden 

esittämiin konkreettisiin avunantopyyntöihin. 

Arvioitaessa komission kansallisista julkisen talouden kehyksistä jäsenvaltioille antamien ohjeiden 

täyttä laajuutta on otettava huomioon, että jäsenvaltiot uudistivat finanssipolitiikan kehyksensä 

ottamalla huomioon direktiivin vaatimusten lisäksi myös soveltuvin osin asetuksesta 

(EU) N:o 473/2013 ja finanssipoliittisesta sopimuksesta johtuvat velvoitteet. Tästä syystä komissio 

otti kansallisia lainsäädäntöehdotuksia arvioidessaan ja huomautuksia esittäessään huomioon myös 

kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat laajemmat ylikansalliset vaatimukset, joita 

jäsenvaltioiden on noudatettava. 

Perussopimusten mukaisessa EU:n oikeuden soveltamista valvovassa roolissaan komissio on 

toistaiseksi asettanut etusijalle sen, että uudistettujen kansallisten julkisen talouden kehysten 

ominaisuudet vastaavat unionin lainsäädännön uusia vaatimuksia, koska ne aiheuttivat merkittäviä 

kansallisten julkisen talouden kehysten uudistuksia kaikkialla EU:ssa. Kun direktiivin 2011/85/EU 

vaatimustenmukaisuustarkastukset saadaan lähiaikoina päätökseen, komission painopiste siirtyy 

kansallisten julkisen talouden kehysten täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sitä koskevan tuen ja 

ohjeiden antamiseen. 

83 Komissio aikoo aloittaa direktiivin 2011/85/EU soveltamisen arvioinnin saatuaan 

vaatimustenmukaisuustarkastukset päätökseen. Vaikka komissio on tähän asti keskittynyt sen 

varmistamiseen, että direktiivi saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, myös 

täytäntöönpanoa koskevia tietoja on kerätty paremman kuvan saamiseksi jäsenvaltioissa vallitsevasta 

kokonaistilanteesta. Tätä ei kuitenkaan ole tehty järjestelmällisesti, ja se edellyttää kattavaa päivitystä, 

kun täysimittaiset soveltamista koskevat tarkastukset suoritetaan. 

84 Sisäiset ohjeet soveltamista koskevista virallisista tarkastuksista laaditaan ennen näiden 

tarkastusten aloittamista. Tästä huolimatta on syytä huomata, että useiden pikemmin 

täytäntöönpanoon kuin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä suuntautuneiden direktiivin 

säännösten osalta (esimerkiksi tilastoja koskevat säännökset) saattamista osaksi kansallista 

lainsäädäntöä koskevat sisäiset ohjeet sisältävät itse asiassa seikkoja, jotka ohjaavat soveltamista 

koskevia tarkastuksia. 

85 Komission yhteinen vastaus 85 ja 86 kohtaan: 

Komissio on tietoinen lisäanalyysin merkityksestä ja aikoo tutkia edelleen keinoja, joilla voitaisiin 

saavuttaa hyödyllisiä tuloksia. 

Komissio korostaa kuitenkin, että on menetelmällisesti hyvin haastavaa kytkeä jäsenvaltion 

suorittama direktiivin täytäntöönpano (joka on yksi kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevien 

ylikansallisten vaatimusten alaosa) tiukasti sen julkisen talouden yleiseen tuloksellisuuteen suhteessa 

vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksiin. Vaikka täytäntöönpanoasteen ja direktiivin säännösten 

toimivuuden arviointi on suhteellisen yksinkertaista, sen arviointi, missä määrin nämä vaatimukset 

ovat vaikuttaneet julkisen talouden tuloksellisuuteen, ei ole yhtä selkeää lähinnä seuraavista syistä:  

– tiettyjen direktiivin vaatimusten sekä samana ajanjaksona vaikutuksia aiheuttaneiden asetuksen

(EU) N:o 473/2013 ja finanssipoliittisen sopimuksen säännösten ja määräysten välillä on paljon

päällekkäisyyttä;
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– direktiivin ajoitus osui syvään rahoitus- ja talouskriisiin, jonka aikana useat jäsenvaltiot kuuluivat 

ulkoisten rahoitustukiohjelmien piiriin (useimmat näistä ohjelmista sisälsivät ehtoja, joissa oli otettu 

huomioon useita direktiivin vaatimuksia); 

– on annettava riittävästi aikaa, jotta direktiivin vaatimuksia ehditään soveltaa käytännössä ja ne 

ehtivät vaikuttaa talousarvioprosessiin. 

86 Monien eri vaihtoehtojen joukossa voidaan arvioida PEFA-menetelmien soveltuvuutta kansallisten 

julkisen talouden kehysten keskeisten tekijöiden toiminnallisen suorituskyvyn arviointiin. 

88 Komissio korostaa, että ei ole olemassa oikeudellista vaatimusta sisällyttää 

uudelleentarkastelulausekkeita lainsäädäntöehdotuksiin.  

89 Komissio on päättänyt lykätä asianmukaisuuden uudelleentarkastelun julkaisua ja julkaista sen 

yhdessä six pack -lainsäädäntöpaketin ja two pack -asetusten muiden osien uudelleentarkastelun 

kanssa. Näin komissio voi muodostaa kokonaisnäkemyksen EU:n finanssipolitiikan koko kehyksestä, 

joka muodostuu EU:n säännöistä ja kansallisista finanssipolitiikan kehyksistä. 

91 Finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokanta ja siihen liittyvät indeksit laadittiin laajempaa 

tarkoitusta kuin pelkkää EU:n lainsäädännön vaatimusten arviointia varten (ne luotiin ennen 

direktiivin 2011/85/EU hyväksymistä). Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevan 

indeksin oli alusta lähtien tarkoitus kuvata julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten 

toivottavia ominaisuuksia ja parhaita käytäntöjä ja mennä tällä tavoin pidemmälle kuin direktiivi, 

jossa asetetaan vain julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten vähimmäisvaatimukset. 

Komissio katsookin, että indeksi, jossa otettaisiin huomioon vain direktiivin vaatimukset, ei olisi 

kovin merkityksellinen. Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevaa indeksiä ei 

myöskään suunniteltu direktiivin voimaansaattamis- tai täytäntöönpanotoimenpiteeksi julkisen 

talouden keskipitkän aikavälin kehysten alalla. On kuitenkin syytä huomauttaa, että finanssipolitiikan 

ohjausjärjestelmän tietokannan menetelmien vuonna 2015 suoritetun tarkistuksen jälkeen indeksin 

kriteerejä on hienosäädetty jäsenvaltioissa kirjattujen parannusten valossa ja ne on mukautettu 

paremmin (useimpiin) direktiivin vaatimuksiin. 

Nykyisin julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi palvelee useita 

tarkoituksia, kuten talous- ja rahoitusasioiden neuvoston valmistelukomiteoissa tehtäviä 

vertaisarviointeja, komission suorittamaa kansallisten julkisen talouden kehysten seurantaa sekä 

analyyseja. 

92 Vaikka tutkimuksen ei ole tarkoitus olla julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä 

koskevien EU:n vaatimusten soveltamisen täysimittainen arviointi, se tuottaa näyttöä kansallisten 

finanssipolitiikan sääntöjen ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten tuloksellisuudesta 

EU:ssa. 

Ensimmäinen luetelmakohta: Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi 

perustuu todellakin jäsenvaltioiden finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokantaan toimittamiin 

tietoihin. Tämä vastaa talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 5. toukokuuta 2009 hyväksymissä 

päätelmissä annettua alkuperäistä toimeksiantoa. Ajan mittaan ja varsinkin vuonna 2015 toteutetun 

finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokannan tarkistuksen jälkeen tietokantaan toimitettujen 

julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevien tietojen määrä on lisääntynyt 

havaittavasti, ja niiden yksityiskohtaisuus oikeuttaa jäsenvaltioiden (eli valtiovarainministeriöiden) 
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käyttämisen jatkossakin tietojen toimittajina. On myös syytä korostaa, että viime vuosina 

jäsenvaltioiden toimittamia tietoja on yhä enemmän tarkastettu suhteessa komission sisäiseen 

tietämykseen ja monissa tapauksissa oikaistu, ennen kuin ne on sisällytetty indeksiin. Tämä on 

lisännyt indeksin luotettavuutta. 

Toinen luetelmakohta: Kuten edellisessä vastauksessa todettiin, julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kehyksiä koskevan indeksin oli alusta lähtien tarkoitus kuvata julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kehysten toivottavia ominaisuuksia ja parhaita käytäntöjä. Näin ollen pisteytyksessä ei oteta 

huomioon aivan jokaista direktiivin säännöstä, ja toisaalta jotkin kriteerit menevät direktiivin 

soveltamisalaa pidemmälle. 

Kolmas luetelmakohta: Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevassa indeksissä 

keskitytään lähtökohtaisesti yksinomaan suunnitteluun liittyviin seikkoihin, joista on tietoja 

finanssipolitiikan ohjausjärjestelmän tietokannassa. 

Neljäs luetelmakohta: Vaikka julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskevaa indeksiä ei 

suunniteltu keinoksi arvioida direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sen 

täytäntöönpanoa eikä sitä ole käytetty sellaisena, jäsenvaltioiden direktiivin perusteella toteuttamat 

uudistukset otetaan huomioon indeksissä, kun ne hyväksytään ja ilmoitetaan finanssipolitiikan 

ohjausjärjestelmän tietokantaan, riippumatta direktiivin arvioinnin ajankohdasta (indeksin pisteytys ja 

direktiivin arviointi ovat erilliset prosessit). Toisin sanoen kyseistä tutkimusta varten julkisen talouden 

keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi kattaa jäsenvaltioissa vuoden 2015 loppuun asti 

käytössä olleet rakenteelliset piirteet. Näin ollen tutkimuksessa käytetty julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kehyksiä koskeva indeksisarja ei kata tämän jälkeen hyväksyttyjä uudistuksia 

Viides luetelmakohta: Vaikka julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiä koskeva indeksi 

mittaa numeerisesti julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehysten suunnittelun laatua 

jäsenvaltioissa, sillä ei voida seurata indeksissä tapahtuvien muutosten syitä, kuten 

rahoitustukiohjelmia. Kuten komission vastauksessa 85 ja 86 kohtaan huomautetaan, direktiivin 

2011/85/EU nimenomaisen vaikutuksen eristäminen muista kansallisten julkisen talouden kehysten 

uudistuksiin vaikuttavista tekijöistä on menetelmällisesti hyvin haastavaa. Tämä koskee myös 

rahoitustukiohjelmia, joista useimmat sisälsivät monia direktiivin vaatimuksia vastaavia ehtoja. 

95 Mitä tulee komission arvioinnissa esitettyyn viittaukseen sopimuspuolten sitoumuksiin, on syytä 

muistaa, että finanssipoliittinen sopimus ei ole unionin säädös. Tästä syystä komissio katsoi 

asianmukaiseksi omaksua suhteellisen joustavan lähestymistavan, jossa sopimuspuolten virallisten 

sitoumusten ja niiden ilmoittamien suunnitelmien katsotaan täydentävän ja vahvistavan hyväksyttyjä 

kansallisia säännöksiä. Komission näkemyksen mukaan tämä lähestymistapa ei heikentänyt 

sopimuspuoliin sovellettavia vaatimuksia. 

Komissio toimi täysin avoimesti viittaamalla kertomuksessa julkisesti sopimuspuolten ilmoittamiin 

sitoumuksiin ja suunnitelmiin. Ilmoittamalla selkeästi käytetty analyysikehys sekä ne erityiset 

kysymykset, joiden osalta komissio otti sitoumukset tai ilmoitetut suunnitelmat huomioon 

päätelmissään, varmistettiin, että sopimuspuolet (eli kyseisen kertomuksen aiotut vastaanottajat) 

saivat kattavat tiedot. 
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On myös syytä huomata, että kertomuksen julkaisemisen jälkeen (eli vuosina 2018–2019) talous- ja 

rahoitusasioiden neuvoston valmistelukomiteoissa käydyissä keskusteluissa sopimuspuolet eivät 

kyseenalaistaneet sitä, että komissio käytti sitoumuksia arvioidessaan sääntöjenmukaisuudetta. 

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

99 Perussopimusten mukaan komission velvollisuutena on arvioida virallisesti EU:n 

finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista monenvälisen julkisen talouden valvonnan puitteissa. 

EU:n lainsäädännössä ei anneta riippumattomille finanssipolitiikan instituutioille mitään EU:n 

finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen arviointiprosessiin liittyvää toimivaltaa, joskin jotkin 

riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot harjoittavat tällaista toimintaa kansallisen oikeudellisen 

velvoitteen perusteella tai vapaaehtoisesti. 

100 Riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ja komission suorittamien 

sääntöjenmukaisuuden arviointien välillä voi todellakin olla eroja useista syistä (ks. komission vastaus 

49–51 kohtaan). Vaikka vakaus- ja kasvusopimuksen taustalla olevilla oikeudellisilla teksteillä 

komissiolle annettu harkintavalta voi osaltaan aiheuttaa tällaisia eroja, komissio painottaa, että se 

suorittaa arviointinsa EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisesta tinkimättömästi ja avoimesti 

hyödyntäen asianmukaisesti sääntöjen sallimaa joustovaraa yhteisesti sovitun ja neuvoston 

helmikuussa 2016 hyväksymän kannan mukaisesti. Näiden arviointien tuloksista kuullaan neuvostoa 

(ja sen kautta jäsenvaltioita) asianomaisilla foorumeilla (eli talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa ja 

sen valmistelukomiteoissa).  

Komission näkemyksen mukaan arvioiden epäjohdonmukaisuuden riskiä voidaan lieventää komission 

ja riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden välisellä vuoropuhelulla ja tietojenvaihdolla, jota 

komissio jo harjoittaa. 

Suositus 1 – Komission ja riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden toteuttamat 

sääntöjenmukaisuuden arvioinnit 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio pitää tiivistä yhteistyötä riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden kanssa EU:n ja 

jäsenvaltioiden finanssipolitiikan kehysten tehokkaan toiminnan merkittävänä ennakkoedellytyksenä. 

101 Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehyksiin sovellettavat perusvaatimukset ja 

riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden perustamiskriteerit ovat suurelta osin 

yhdenmukaisia asiaa koskevan kirjallisuuden ja kansainvälisten käytäntöjen kanssa. Joissain suhteissa 

unioni on itse asiassa standardien asettaja, varsinkin mitä tulee laajamittaiseen riippumattomien 

finanssipolitiikan instituutioiden perustamiseen seuraamaan kansallisia finanssipolitiikan sääntöjä ja 

laatimaan/vahvistamaan makrotalouden ennusteita finanssipoliittista suunnittelua varten. 

Kansallisten talousarviojärjestelmien välillä EU:ssa vallitsevien erojen sekä omistajuutta ja 

toissijaisuusperiaatetta koskevien näkökohtien vuoksi mikä tahansa julkisen talouden keskipitkän 

aikavälin kehysten tai riippumattomien finanssipolitiikan instituutioiden ihanteellinen ominaisuus ei 

sovellu sisällytettäväksi EU:n lainsäädäntöön.  

Eräät OECD:n ja IMF:n ajamat periaatteet/ominaisuudet ovat joskus hyvin tarkkapiirteisiä ja 

toiminnallisia, koska niitä on tarkoitettu käytettävän tarkkoina ohjeina eikä oikeudellisesti sitovina 

vaatimuksina.  
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Tästä huolimatta komissio ei väitä, etteikö kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevissa EU:n 

oikeudellisissa vaatimuksissa olisi parantamisen varaa (kuten sen vuonna 2017 tekemä 

direktiiviehdotus osoitti) tai ettei vaatimusten soveltamista jäsenvaltioissa voitaisi kehittää. 

Suositus 2 – Kansallisten julkisen talouden kehysten tarkistamista koskevat vaatimukset 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Tuleva six pack -lainsäädäntöpaketin ja two pack -asetusten tarkistus tarjoaa mahdollisuuden 

yksilöidä kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevien vaatimusten vahvuudet ja heikkoudet 

niiden saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta tähän mennessä saatujen 

kokemusten pohjalta. 

102 Euroopan finanssipoliittisen komitean oikeudellinen perusta ja sille myönnetyt resurssit 

suunniteltiin ja kalibroitiin huolellisesti sen varmistamiseksi, että finanssipoliittinen komitea pystyy 

kaikilta osin hoitamaan toimeksiantonsa. ”Noudata tai selitä” -periaatteen osalta komissio toistaa 

näkemyksensä, jonka mukaan Euroopan finanssipoliittinen komitea ja kansalliset finanssipoliittiset 

neuvostot eivät ole täysin toisiinsa verrattavissa (ks. komission vastaus 66 ja 67 kohtaan). 

Suositus 3 – Euroopan finanssipoliittisen komitean vahvistaminen 

Komissio ei hyväksy tätä suositusta. 

Se katsoo, että nykyinen rakenne on tarkoituksenmukainen eikä se ole rajoittanut finanssipoliittisen 

komitean analyyttista ja toiminnallista riippumattomuutta. Lisäksi Euroopan finanssipoliittisen 

komitean roolin ja rakenteen muuttaminen vaikuttaisi ennalta six pack -lainsäädäntöpaketin ja two 

pack -asetusten tulevan tarkistuksen tulokseen, joka saattaa vaikuttaa Euroopan finanssipoliittisen 

komitean rooliin EU:n finanssipolitiikan ohjausjärjestelmässä. 

Euroopan finanssipoliittinen komitea on käyttänyt toiminnallista riippumattomuuttaan asianmukaisesti 

ja täyttänyt tähän asti sille annetun tehtävän. Sen tuotokset otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n 

tason finanssipoliittisessa keskustelussa, ja finanssipoliittisen komitean puheenjohtaja kutsutaan 

säännöllisesti talous- ja rahoitusasioiden neuvostoon ja euroryhmään esittämään finanssipoliittisen 

komitean näkemyksiä. 

103 Komissio on toteuttanut perusteellisia direktiiviä 2011/85/EU koskevia 

vaatimustenmukaisuustarkastuksia varmistaakseen, että direktiivin sisältämät vaatimukset 

sisällytetään asianmukaisesti jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiin. 

Vaatimuksenmukaisuustarkastukset ovat lähes valmiit jäsenvaltioista kahden kolmasosan osalta ja 

käynnissä loppuosan osalta. Tarkastuksiin osallistuneet komission yksiköt (eli talouden ja rahoituksen 

pääosasto) ovat hyödyntäneet tehokkaasti vaatimustenmukaisuustarkastusten yhteydessä suoritettuja 

EU:n pilottivuoropuheluja.  

104 EU:n säädöskehyksessä määrätyt arvioinnit suoritetaan sekä direktiiviin 2011/85/EU että 

asetukseen (EU) N:o 473/2013 sisältyvien erityisten uudelleentarkastelulausekkeiden mukaisesti. Six 

pack -lainsäädäntöpaketin ja two pack -asetusten tuleva uudelleentarkastelu tarjoaa mahdollisuuden 

tutkia perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti, mitä kansallisiin julkisen talouden kehyksiin 

sovellettavilla eri vaatimuksilla on tähän asti saatu aikaan. 
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Suositus 4 – Kansallisten julkisen talouden kehysten täytäntöönpanon vahvistaminen 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

b) Asianmukaisuuden uudelleentarkastelu julkaistaan yhdessä six pack -lainsäädäntöpaketin ja two

pack -asetusten muiden osien uudelleentarkastelun kanssa.

c) Komissio myöntää, että on hyödyllistä kerätä säännöllisesti jäsenvaltioilta tietoja kansallisten

julkisen talouden kehysten todellisesta toiminnasta. Komissio aikoo määritellä tarvittavien tietojen

tyypin sekä soveltuvimman menettelyn ja välineet tällaisten tietojen keräämiseksi. Komissio korostaa,

että tämän suosituksen täytäntöönpano edellyttää ehdottomasti jäsenvaltioiden yhteistyötä tarvittavien

tietojen toimittamisessa.

d) Komissio myöntää, että on tärkeää seurata tiiviimmin jäsenvaltioiden julkisen talouden kehysten

todellista toimintaa. On syytä huomata, että tällainen seuranta edellyttää jäsenvaltioiden toimittamia

yksityiskohtaisia tietoja, jotka komissio sitten arvioi asianmukaisten menetelmien avulla.
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Tässä kertomuksessa arvioidaan, ovatko toimet, joita komissio on 
toteuttanut rahoituskriisin jälkeen EU:n jäsenvaltioiden julkisen 
talouden kehysten lujittamiseksi, tuottaneet odotettuja tuloksia. 
EU:n lainsäädäntötoimet ovat panneet kehityksen liikkeelle. 
Oikeudellista kehystä on kuitenkin myös vara parantaa, ja 
komissio on tähän mennessä saanut vain rajoitetun varmuuden 
siitä, että jäsenvaltiot soveltavat EU:n vaatimuksia 
asianmukaisesti. Lisäksi on olemassa riski siitä, että komissio ja 
riippumattomat finanssipolitiikan instituutiot arvioivat eri tavoin, 
ovatko jäsenvaltioiden vuotuiset ja keskipitkän aikavälin julkisen 
talouden suunnitelmat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 
mukaisia. Tämä voi vähentää EU:n finanssipoliittisen kehyksen 
vaikuttavuutta. Lisäksi Euroopan finanssipoliittisen komitean 
vaikuttavuutta rajoittavat komitean tämänhetkinen 
institutionaalinen rakenne sekä se, että komissio voi ilman 
asianmukaista selitystä jättää komitean neuvot huomiotta. 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 
kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. 
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