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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 20. elokuuta 2020 

EU:n tarkastajien tuleva tarkastuskohde: ohjelman jälkeinen 
valvonta ja kuinka se on toiminut niiden jäsenvaltioiden osalta, 
jotka ovat saaneet rahoitusapua vuoden 2008 kriisin jälkeen 

Komissio kohdistaa ohjelman jälkeistä valvontaa jäsenvaltioihin, jotka ovat irtautumassa 
sopeutusohjelmasta. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kyseisillä jäsenvaltioilla on 
valmiudet maksaa rahoitusapu takaisin. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on käynnistänyt 
tarkastuksen, jossa se tutkii ohjelman jälkeisen valvonnan suunnittelua, täytäntöönpanoa ja 
vaikuttavuutta. Ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena ovat olleet viisi jäsenvaltiota (Espanja, 
Irlanti, Kreikka, Kypros ja Portugali), jotka saivat rahoitusapua vuoden 2008 rahoituskriisin 
jälkeen. Tarkastuksessa selvitetään, onko komissio toteuttanut tarpeen vaatiessa sellaisia 
relevantteja toimenpiteitä, joiden avulla kyseiset jäsenvaltiot ovat voineet pitää yllä vakaata 
taloudellista ja rahoitusasemaa. Lisäksi selvitetään, onko komissio antanut velkojille varmuutta 
takaisinmaksuvalmiuksista. 

Eurooppalaisessa ohjausjaksossa toteutetaan talouspoliittista koordinointia, jonka yhteydessä 
kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin kohdistetaan tavanomaista valvontaa. Jos jäsenvaltio kuitenkin kohtaa 
vakavia rahoitusvaikeuksia, se voi pyytää pääsyä rahoitusapuohjelmaan. Vuoden 2008 
rahoituskriisin jälkeen pääsy tällaiseen ohjelmaan myönnettiin Irlannille, Portugalille, Espanjalle, 
Kyprokselle ja Kreikalle.  

Rahoitustukiohjelman päättyessä jäsenvaltio asetetaan ohjelman jälkeiseen valvontaan, jota 
toteutetaan eurooppalaisen ohjausjakson ohella. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että 
jäsenvaltiot kykenevät maksamaan annetun rahoitusavun takaisin. Samalla arvioidaan jatkuvasti 
jäsenvaltioiden talous-, finanssi- ja rahoitustilannetta ja pyritään havaitsemaan kaikki riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltioiden keskipitkän aikavälin toimintakykyyn.  

”Nyt kun maailmantalous kärsii ankarasti covid-19-pandemian vaikutuksista, on tärkeää tietää, 
ovatko EU:n talous- ja rahoitusrakenteen tärkeimmät osatekijät vakaita ja vaikuttavia”, sanoo 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. 
”Tarkastuksessamme arvioidaan myös sitä, sopiiko ohjelman jälkeinen valvonta 
seurantavälineeksi talouden elvytysrahastolle, josta parhaillaan keskustellaan.” 
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Tarkastus on määrä saada päätökseen vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Tarkastuksessa 
selvitetään varsinkin sitä,  

–  onko komissio antanut toimillaan velkojille varmuutta siitä, että jäsenvaltiot kykenevät 
maksamaan rahoitusavun takaisin  

–  onko komissio tehnyt asianmukaiset johtopäätökset arvioidensa ja analyysiensa 
perusteella ja onko komissio tarvittaessa ryhtynyt asiaankuuluviin toimiin, joiden avulla 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat voineet pitää yllä vakaata taloudellista ja rahoitusasemaa.  

Tarkastajat ottavat mahdollisuuksien mukaan huomioon sen, että covid-19-kriisi on voinut 
vaikuttaa komission arvioihin, jotka koskevat jäsenvaltioiden julkista taloutta ja niiden 
takaisinmaksukykyä ohjelman jälkeisessä valvonnassa. 

Toimittajille tiedoksi  

Vuoden 2008 talous- ja rahoituskriisin välittömänä seurauksena otettiin käyttöön 
erityismekanismeja, joiden avulla euroalueen jäsenvaltioille annettiin rahoitustukea. Tällaisia 
mekanismeja olivat Kreikan lainajärjestely, Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV), Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) ja Euroopan vakausmekanismi (EVM). Muutamaa vuotta 
myöhemmin laadittiin EU:n lainsäädäntö, jossa säädettiin tukiohjelmien valvontakehyksestä ja 
hallintorakenteesta. Ohjelman jälkeisen valvonnan oikeusperusta sisältyy ns. budjettikuripakettiin, 
joka koostuu two pack -asetuksista. Näitä ovat asetus (EU) N:o 472/2013, joka on ohjelman 
jälkeisen valvonnan pääasiallinen oikeusperusta, ja asetus (EU) N:o 473/2013, joka perustuu 
vakaus- ja kasvusopimukseen ja täydentää sitä. Vakaus- ja kasvusopimus on julkisen talouden 
valvonnan eurooppalainen kehys. 

Tämä tarkastus täydentää tilintarkastustuomioistuimen aiempaa tarkastustyötä, joka kohdistui 
jäsenvaltioille myönnettyyn rahoitustukeen ja EU:n talouden ohjausjärjestelmään talouspolitiikan 
ohjauspaketin (six-pack) ja budjettikuripaketin (two-pack) yhteydessä. Lisäksi Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin julkaisee lähiaikoina eurooppalaiseen ohjausjaksoon keskittyvän 
erityiskertomuksen.  

Tänään julkaistussa tarkastuksen ennakkoesittelyssä annetaan tietoa meneillään olevasta 
tarkastustehtävästä. Tarkastusten ennakkoesittelyt perustuvat tarkastusten valmistelutyöhön. 
Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely 
kokonaisuudessaan on saatavilla englanninkielisenä sivustolta eca.europa.eu.  

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut  

Claudia Spiti – sähköposti: claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45 765 / 
matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
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