
Erityiskertomus Komission valvonta, joka kohdistuu 
makrotalouden sopeutusohjelmasta 
poistuviin jäsenvaltioihin: 
tarkoituksenmukainen työkalu, mutta 
virtaviivaistamisen tarpeessa 

FI 2021 18 



2 

Sisällys
Kohta 

Tiivistelmä I-IX

Johdanto 01-16

Taustaa 01-10

Tehtävät ja vastuualueet 11-16

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 17-19

Huomautukset 20-87

Valvonnan toteutustapa aiheutti päällekkäisyyksiä EU:n tasolla 
eikä ollut riittävän selkeä ja joustava 20-44

Komission ja EVM:n toiminnan päällekkäisyys 22-27

Asetuksen (EU) N:o 472/2013 tavoitteet ovat epämääräisiä ja jotkin 
täytäntöönpanosäännökset liian jäykkiä 28-44

Tämänhetkisen asetuksen nojalla toteutettu valvonta kärsi 
tietystä virtaviivaistamisen ja kohdistamisen puutteesta 45-77

Komissio virtaviivaisti prosessia, mutta usein toistuvat tarkastukset paikalla 
tuottivat vain vähäistä lisäarvoa 47-54

Komission tekemä analyysi on hyvää, mutta se on päällekkäistä 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa tehtävän työn kanssa 55-67

Valvontaraporteissa ei juurikaan keskitytty takaisinmaksukykyyn 68-77

Jäsenvaltiot pitivät komission valvontaa hyödyllisenä, mutta sen 
vaikutuksista ei ole juurikaan näyttöä 78-87

Valvonta edisti vuoropuhelua, mutta jotkin jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanemat uudistukset edistyivät liian hitaasti 79-84

Jäsenvaltiot noudattavat takaisinmaksuvelvoitteitaan, mutta valvonnan 
vaikutusta velkojien vakuuttamiseen on vaikea arvioida 85-87

Johtopäätökset ja suositukset 88-99

Liitteet 
Liite I – Esimerkkejä päällekkäisyyksistä ohjelman jälkeisen 
valvonnan ja eurooppalaisen ohjausjakson välillä 



3 

Liite II – Esimerkkejä peräkkäisistä ohjelman jälkeisen valvonnan 
raporteista, jotka osoittavat, että rakenneuudistusten 
täytäntöönpanossa on edistytty vain vähän 

Liite III – Esimerkkejä merkittävästä viivästyksestä uudistusten 
toteuttamisessa 

Lyhenteet 

Sanasto 

Komission vastaukset 

Tarkastuksen eteneminen 

Tarkastustiimi 



 4 

 

Tiivistelmä 
I Vuosina 2010–2013 viisi euroalueen jäsenvaltiota – Espanja, Irlanti, Kreikka, Kypros 
ja Portugali – kärsivät ankarasti vuosien 2008 ja 2009 rahoituskriisistä ja sitä 
seuranneesta valtionvelkakriisistä. Kyseiset jäsenvaltiot saivat 468,2 miljardia euroa 
rahoitustukea erilaisista mekanismeista, jotka rahoitettiin osittain EU:n talousarviosta. 
Apua antoivat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, Euroopan 
rahoitusvakausväline, Euroopan vakausmekanismi, yksittäiset jäsenvaltiot 
(kahdenväliset lainat) ja Kansainvälinen valuuttarahasto. 

II EU antoi vuonna 2013 asetuksen järjestelyistä, joiden mukaisesti komissio valvoo 
taloudellisissa vaikeuksissa olevien euroalueen jäsenvaltioiden talous- ja 
finanssipolitiikkaa. Asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, joiden vaikeudet johtavat 
mahdollisiin kielteisiin heijastusvaikutuksiin muissa euroalueen jäsenvaltioissa, samoin 
kuin jäsenvaltioihin, jotka pyytävät tai saavat rahoitustukea. Asetuksessa säädetään 
lisäksi, että makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvat jäsenvaltiot asetetaan 
ohjelman jälkeiseen valvontaan tai jopa ns. tiukennettuun valvontaan. Tavoitteena on 
jäsenvaltioiden itsensä ja niiden lainanantajien eduksi varmistaa, että asianomaisten 
maiden talous kehittyy vakaasti. 

III Tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko ohjelman jälkeinen valvonta suunniteltu ja 
pantu tarkoituksenmukaisesti täytäntöön ja olivatko valvonnan vaikutukset 
asianmukaisia. Tavoitteena oli antaa päätöksentekijöille ja sidosryhmille tietoa 
valvonnan toimivuudesta. Tämän työn tuloksista voi olla hyötyä talouden 
ohjausjärjestelmien tarkistuksissa, jotka ovat talous- ja rahaliitossa parhaillaan 
meneillään. Niistä voi lisäksi olla hyötyä, kun keskustellaan siitä, millaiseksi olisi 
suunniteltava mahdollinen mekanismi, jonka avulla elpymis- ja 
palautumistukivälineestä annettujen lainojen takaisinmaksua valvotaan. Kyseisen 
välineen tarkoituksena on auttaa covid-19-pandemiasta kärsineitä jäsenvaltioita. 
Tarkastustyö kattoi ajan, joka alkoi siitä, kun komissio aloitti edellä mainittujen viiden 
jäsenvaltion valvonnan, ja päättyi vuoden 2020 lopussa. 

IV Tilintarkastustuomioistuimen yleinen johtopäätös on, että valvonta, jonka 
komissio kohdisti makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuviin jäsenvaltioihin, oli 
asianmukaista. Valvonnan tehokkuutta kuitenkin vähensi se, että asetuksen tavoitteet 
eivät olleet täsmällisiä ja valvonnan täytäntöönpano kärsi tietystä virtaviivaistamisen ja 
kohdistamisen puutteesta. 
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V Valvonnan suunnittelun osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission ja 
Euroopan vakausmekanismin valvontatoimissa oli päällekkäisyyksiä. Tämä johtui siitä, 
että kaikki rahoitusvälineet eivät kuuluneet EU:n lainsäädännön tai EU:n talousarvion 
piiriin. Lisäksi se, että oikeusperustan määritelmä, joka koski ohjelman jälkeisen 
valvonnan tavoitteita, oli laaja, johti käytännössä päällekkäisyyksiin komission 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä tekemän työn ja sen työn 
välillä, jota muut EU:n elimet tekivät yhteisessä valvontamekanismissa tai yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa. 

VI Tällä hetkellä oikeusperusta ei salli joustavuutta valvonnan ajoituksessa: vaikka 
komissio arvioi takaisinmaksua koskevan riskin vähäiseksi, se ei voi keskeyttää 
valvontaansa tai vähentää raportointitiheyttä. Komissio on velvollinen toimittamaan 
raportteja kaksi kertaa vuodessa (tai tiukennetun valvonnan tapauksessa 
neljännesvuosittain), minkä vuoksi se teki kaikkiin asianomaisiin jäsenvaltioihin samalla 
tahdilla tarkastuskäyntejä ilman, että tästä olisi välttämättä saatu mitään lisäarvoa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsikin, että peräkkäiset kertomukset toistivat itseään. 

VII Komission analyysit olivat laadukkaita. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
kuitenkin, että ohjelman jälkeisen valvonnan raporteissa arvioitiin myös uudistuksia, 
joista ei ollut sovittu ohjelmassa. Niissä ei myöskään keskitytty riittävästi jäsenvaltion 
takaisinmaksukykyyn. Erityisesti tiedot, jotka koskivat lainojen takaisinmaksua, oli – 
silloin kuin tietoja annettiin – hajautettu useisiin kohtiin raporteissa. Lisäksi 
analyyseissa, jotka koskivat takaisinmaksukykyyn liittyviä riskejä, oli puutteita. 

VIII Kun otetaan huomioon kannustimien ja/tai vahvojen täytäntöönpanovälineiden 
puute sekä monet tekijät, jotka vaikuttavat jäsenvaltiossa tarvittavien uudistusten 
täytäntöönpanoon, ei ole löydettävissä juurikaan näyttöä siitä, että komission 
valvonnalla olisi merkittävästi edistetty uudistusten täytäntöönpanoa tai lisätty 
velkojien luottamusta. Jäsenvaltioiden edustajat kuitenkin kokivat valvonnan 
hyödylliseksi sikäli, että se edisti vuoropuhelua ja auttoi pitämään maiden taloutta 
raiteillaan. 

IX Näiden havaintojen perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio 

— kokoaa erilaiset valvontatoimensa yhdeksi kokonaisuudeksi 

— virtaviivaistaa menettelyjä ja lisää joustavuutta 

— parantaa vuorovaikutusta jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 
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Johdanto 

Taustaa 

01 Vuonna 2008 Eurooppaan iskenyt talous- ja finanssikriisi aiheutti Euroopan 
valtionvelkakriisin, joka pyyhkäisi EU:n jäsenvaltioiden yli kahdessa aallossa. Se vaikutti 
euroalueen ulkopuolisiin maihin vuosina 2008 ja 2009 ennen leviämistään euroalueelle 
vuonna 2010. Kolme euroalueen ulkopuolista jäsenvaltiota haki rahoitustukea EU:n 
maksutasemekanismista1: Unkari vuonna 2008 ja Romania ja Latvia vuonna 2009. 

02 Vuonna 2010 Kreikka oli ensimmäinen euroalueen jäsenvaltio, joka haki 
rahoitustukea. Sen jälkeen tukea hakivat Irlanti vuonna 2010, Portugali vuonna 2011, 
Espanja vuonna 2012 ja Kypros vuonna 2013. Koska maksutasemekanismi rajoittui 
euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin, kehitettiin vähitellen erityisiä mekanismeja 
rahoitustuen antamiseksi euroalueen jäsenvaltioille. Näihin mekanismeihin kuuluivat 
kahdenväliset lainat (kuten Kreikan lainajärjestelyä koskeva sopimus), Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi2, Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan 
vakausmekanismi (EVM). Näistä mekanismeista myönnettyjä lainoja täydennettiin 
usein Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) lainoilla. Kaaviossa 1 esitetään mainituille 
viidelle jäsenvaltiolle myönnetty rahoitustuki (yhteensä 468,2 miljardia euroa) 
rahoituslähteittäin. 

                                                      
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä 

keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 
23.2.2002, s. 1). 

2 Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta (EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Kaavio 1 - Rahoitustuki rahoituslähteittäin (miljardia euroa) 

 
Lähde: Tilintarkastustuomioistuin komission, EVM:n ja IMF:n ohjelmatietojen perusteella. 

03 Koska nämä erilaiset mekanismit otettiin käyttöön kovalla kiireellä, EU:n 
valvontakehystä ei otettu käyttöön heti alusta alkaen. Valvontakehyksen tarkoituksena 
on vakuuttaa lainanantajat (eli jäsenvaltiot ja veronmaksajat) tietyn jäsenvaltion 
rahoitusvakaudesta ja siten ehkäistä haitallisia heijastusvaikutuksia. Korjatakseen 
tämän puutteen Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat toukokuussa 2013 
asetuksen (EU) N:o 472/20133, jossa organisoidaan vakavissa vaikeuksissa olevien ja 
rahoitustukea saavien euroalueen jäsenvaltioiden valvonta. Asetuksessa säädetään 
kolmenlaisesta valvonnasta: 

— tiukennettu valvonta 

— ohjelmapohjainen valvonta 

— ohjelman jälkeinen valvonta. 

04 Eurooppalaisessa ohjausjaksossa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin kohdistetaan 
tavanomaista talous- ja finanssipolitiikan valvontaa. Eurooppalainen ohjausjakso 

                                                      
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan 
valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1). 
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otettiin käyttöön vuonna 2010 jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan 
seuraamiseksi ja koordinoimiseksi. Komissio analysoi joka vuosi yksityiskohtaisesti 
kunkin maan suunnitelmat, jotka koskevat talousarvioon liittyviä sekä 
makrotaloudellisia ja rakenteellisia uudistuksia. Analyysinsa perusteella komissio antaa 
seuraaville 12–18 kuukaudelle maakohtaisia suosituksia, jotka Eurooppa-neuvosto 
hyväksyy. 

05 Jos jäsenvaltio on rahoitusvakautensa tai julkisen taloutensa kestävyyden 
kannalta vakavissa vaikeuksissa tai vaarassa joutua vakaviin vaikeuksiin ja tilanne voi 
aiheuttaa haitallisia heijastusvaikutuksia euroalueen muihin jäsenvaltioihin, komissio 
voi asettaa kyseisen valtion tiukennettuun valvontaan, joka täydentää edellä mainittua 
tavanomaista valvontaa. Komissio päättää kuuden kuukauden välein, jatketaanko 
tiukennettua valvontaa. Jos tilanne on huonontunut, jäsenvaltio voi pyytää 
makrotalouden sopeutusohjelman käyttöönottoa. 

06 Makrotalouden sopeutusohjelman piiriin kuuluvat jäsenvaltiot on yleensä 
vapautettu eurooppalaisen ohjausjakson seurannasta ja arvioinnista. Näin oli 
esimerkiksi Irlannin, Kreikan, Kyproksen ja Portugalin tapauksissa. Sen sijaan tällaisiin 
maihin sovelletaan tehostettua, ohjelmapohjaista valvontaa. Jos makrotalouden 
sopeutusohjelmaa ei kuitenkaan oteta käyttöön kaikessa laajuudessaan (eli se koskee 
vain osaa jäsenvaltion taloudesta), eurooppalaista ohjausjaksoa voidaan edelleen 
soveltaa niihin talouden aloihin, jotka eivät kuulu sopeutusohjelman soveltamisalaan. 
Yksi esimerkki tästä on Espanja, jonka sopeutusohjelmassa keskityttiin ainoastaan 
rahoitusalaan. 

07 Kun jäsenvaltio on poistunut makrotalouden sopeutusohjelmasta, se asetetaan 
ohjelman jälkeiseen valvontaan, jota toteutetaan eurooppalaisen ohjausjakson ohella. 
Asetuksessa (EU) N:o 472/2013 säädetään tavoitteeksi, että komissio arvioi 
jäsenvaltion taloutta, julkista taloutta ja rahoitustilannetta ohjelman jälkeisen 
valvonnan aikana ja tarvittaessa ehdottaa neuvostolle, että tämä antaa suosituksia 
korjaavista toimenpiteistä. Jäsenvaltioita, jotka tällä hetkellä kuuluvat ohjelman 
jälkeisen valvonnan piiriin, ovat Espanja, Irlanti, Kypros ja Portugali. 

08 Jos komissio katsoo makrotalouden sopeutusohjelman päättyessä, että 
rahoitusvakauteen kohdistuu jatkuva riski, jolla on todennäköisesti haitallisia 
heijastusvaikutuksia euroalueen muihin jäsenvaltioihin, se voi päättää asettaa 
jäsenvaltion tiukennettuun valvontaan ohjelman jälkeisen valvonnan sijaan. Näin kävi 
Kreikalle. Kaaviossa 2 esitetään yhteenveto erilaisista valvonnan tyypeistä EU:ssa. 
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Kaavio 2 – Jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan valvonta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

09 Ohjelman jälkeinen valvonta, jota toteutetaan makrotalouden 
sopeutusohjelmasta poistumisen jälkeen, kestää vähintään ajan, jonka jäsenvaltio 
tarvitsee maksaakseen takaisin 75 prosenttia eurooppalaisista lainoista. Kaaviossa 3 
esitetään eurooppalaisen rahoitustuen määrä ja sen takaisinmaksuaikataulu edellä 
mainittujen viiden jäsenvaltion osalta. Ohjelman jälkeisen valvonnan 
vähimmäisvalvontajakso vaihtelee 12 vuodesta (Espanja) 41 vuoteen (Kreikka). 
Neuvosto voi komission ehdotuksesta pidentää valvonnan kestoa, jos 
rahoitusvakauteen tai julkisen talouden kestävyyteen liittyy jatkuvia riskejä.  
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Kaavio 3 – Makrotalouden sopeutusohjelmien takaisinmaksuaikataulu 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission ohjelma-asiakirjojen ja AMECO-tietokannan 
perusteella. 

10 Komissio julkaisee sopeutusohjelmiin liittyvän yleisen jälkiarvioinnin yleensä 2–
3 vuotta ohjelmien päättymisen jälkeen. Tavoitteena on saatujen kokemusten 
perusteella tuottaa aineistoa toimintapoliittiseen keskusteluun ja parantaa tulevaa 
päätöksentekoa, kun sopeutusohjelmia suunnitellaan ja toteutetaan. Espanjaa, Irlantia, 
Kyprosta ja Portugalia koskevat kertomukset on julkaistu4, mutta Kreikkaa koskeva 
kertomus on vielä valmisteilla ja se on määrä julkaista vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

                                                      
4 Talouden sopeutumisohjelman jälkiarviointi, Irlanti 2010–2013, Institutional Paper 004, 

heinäkuu 2015. Rahoitusalan avustusohjelman jälkiarviointi, Espanja 2012–2014, 
Institutional Paper 019, tammikuu 2016. Talouden sopeutumisohjelman jälkiarviointi, 
Portugali 2011–2014, Institutional Paper 040, marraskuu 2016. Talouden 
sopeutumisohjelman jälkiarviointi, Kypros 2013–2016, Institutional Paper 114, lokakuu 
2019. 
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Tehtävät ja vastuualueet 

11 Komissio vastaa ohjelmasta poistuvien jäsenvaltioiden valvonnasta, ja sen on 
toimitettava arviointinsa kahdesti vuodessa Euroopan parlamentille, talous- ja 
rahoituskomitealle sekä jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille. Tätä varten 
komissiolla on käytössään useita välineitä: 

— Se tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä valvottaviin jäsenvaltioihin. 

— Se voi pyytää jäsenvaltioilta tietoja jostain tietystä aiheesta (esimerkiksi 
talousarvion toteuttamisesta tai rahoitusjärjestelmän kehityksestä). 

— Se voi pyytää tiukennetun valvonnan kohteena olevaa jäsenvaltiota suorittamaan 
stressitestejä tai herkkyysanalyyseja rahoitusalan häiriönsietokyvyn arvioimiseksi. 

— Se voi pyytää jäsenvaltioilta arvioita näiden valmiuksista valvoa rahoitusalaa. 

12 Euroopan vakausmekanismi (EVM), joka on euroalueen jäsenvaltioiden vuonna 
2012 perustama kansainvälinen rahoituslaitos, on keskeinen toimija, joka tukee 
vakavissa rahoitusongelmissa olevien jäsenvaltioiden vakautta (tai sellaisten 
jäsenvaltioiden vakautta, jotka ovat vaarassa joutua tällaisiin ongelmiin). Euroopan 
rahoitusvakausvälineestä ei enää myönnetä rahoitustukea, koska tämä tehtävä on nyt 
yksinomaan EVM:n vastuulla. EVM seuraa jäsenvaltioita varmistaakseen, että ne 
maksavat erääntyvät lainat takaisin oikea-aikaisesti. 

13 Neuvosto voi komission ehdotuksesta suosittaa ohjelman jälkeisen valvonnan 
kohteena olevalle jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden toteuttamista. Samoin se voi 
antaa suosituksia korjaaviksi toimenpiteiksi tiukennetun valvonnan alaiselle 
jäsenvaltiolle, jos komissio toteaa, että kyseisen jäsenvaltion rahoitus- ja taloustilanne 
horjuttaa merkittävästi euroalueen tai sen jäsenvaltioiden rahoitusvakautta. 

14 Euroopan keskuspankki (EKP) ja toimivaltaiset Euroopan valvontaviranomaiset 
osallistuvat tarvittaessa jäsenvaltioihin tehtäviin tarkastuskäynteihin. Lisäksi ne 
seuraavat rahoitusjärjestelmän kehitystä ja valvovat stressitestien ja 
herkkyysanalyysien toteuttamista (ks. kohta 11). EKP tai tarvittaessa toimivaltaiset 
valvontaviranomaiset arvioivat erityisen vertaisarvioinnin avulla säännöllisesti myös 
jäsenvaltioiden valmiuksia toteuttaa rahoitusalojensa valvontaa. 

15 Valvonnan kohteena olevien jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava tietoja ja 
toteutettava lisätoimia. Tiukennetun valvonnan alaisten jäsenvaltioiden kansallinen 
parlamentti voi osallistua taloudelliseen vuoropuheluun komission, EKP:n ja IMF:n 
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edustajien kanssa. Jäsenvaltion on pantava täytäntöön makrotalouden 
sopeutusohjelmassa sovitut toimenpiteet ja mahdolliset valvontamenettelyssä 
suositellut korjaavat toimenpiteet (ks. kohta 13). 

16 Vaikka IMF ei osallistu komission valvontaan, myös se toteuttaa ohjelman 
jälkeistä seurantaa silloin kun se on antanut varoja käyttöön makrotalouden 
sopeutusohjelman yhteydessä. Tähän liittyvät tarkastuskäynnit sovitetaan yleensä 
yhteen komission tarkastuskäyntien kanssa. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
17 Tilintarkastustuomioistuin on jo raportoinut useista talouden ohjausjärjestelmän 
näkökohdista viidessä erityiskertomuksessa, jotka on julkaistu vuosina 2016–20205. 
Tässä kertomuksessa pyritään valottamaan niiden komission toimien 
asianmukaisuutta, jotka koskevat ohjelman jälkeistä valvontaa. Kertomuksesta voi olla 
hyötyä, i) kun keskustellaan sellaisen mahdollisen valvontamekanismin6 
suunnittelusta, joka koskee elpymis- ja palautumistukivälineestä7 myönnettäviä 
lainoja, ja ii) kun komissio toteuttaa äskettäin käynnistämäänsä talouden 
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelua (nykyisen talous- ja finanssipoliittisen 
valvontakehyksen vaikuttavuuden arviointi). Siksi tarkastuksessa tutkittiin, 

a) oliko ohjelman jälkeisten toimien suunnittelu asianmukaista 

b) toteuttiko komissio valvontatoimensa hyvin 

c) oliko valvonnalla vaikutusta. 

18 Komission valvontatoimia tutkittiin kaikissa viidessä rahoitustukea saaneessa 
jäsenvaltiossa: Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa, Kyproksessa ja Portugalissa. Tarkastus 
kattoi ajanjakson, joka alkoi siitä, kun jäsenvaltiot poistuivat makrotalouden 
sopeutusohjelmastaan, ja päättyi vuoden 2020 lopussa. 

19 Tilintarkastustuomioistuin tutki tarkastuksensa yhteydessä komission asiakirjoja. 
Tarkastajat haastattelivat komission henkilöstöä, kaikkien viiden jäsenvaltion 

                                                      
5 Erityiskertomus 10/2016 Lisäparannuksia tarvitaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 

tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, erityiskertomus 3/18 Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) tarkastus, erityiskertomus 18/2018 Onko 
vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu?, 
erityiskertomus 22/2019 Kansalliset julkisen talouden kehykset: EU:n vaatimuksia olisi 
edelleen tiukennettava ja niiden noudattamista olisi seurattava paremmin ja 
erityiskertomus 16/2020 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso – maakohtaisissa 
suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin 
(www.eca.europa.eu). 

6 Katsaus 6/2020 Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n talouspoliittisten toimien riskit, haasteet 
ja mahdollisuudet, kohta 88 (www.eca.europa.eu). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä 
helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (EUVL L 57, 18.2.2021, 
s. 17). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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toimivaltaisia kansallisia viranomaisia (erityisesti valtiovarainministeriöiden ja 
keskuspankkien edustajia) sekä EVM:n ja IMF:n henkilöstöä. Tilintarkastustuomioistuin 
hyödynsi tekoälytyökalua vertaillakseen ohjelman jälkeisen valvonnan ja 
eurooppalaisen ohjausjakson raportteja ja arvioidakseen niiden toistojen laajuutta. 
Lopuksi tilintarkastustuomioistuin teki kyselytutkimuksen talous- ja rahoituskomitean 
27:lle valtiovarainministeriöitä edustavalle jäsenelle (vastausaste: 85 prosenttia). 
Kyselyn tavoitteena oli koota näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, miten valvonta oli 
suunniteltu, miten komissio oli toteuttanut sitä ja ennen kaikkea oliko valvonta ollut 
vaikuttavaa. 
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Huomautukset 

Valvonnan toteutustapa aiheutti päällekkäisyyksiä EU:n tasolla 
eikä ollut riittävän selkeä ja joustava 

20 Makrotalouden sopeutusohjelmien rakenne on sellainen, että ohjelmiin osallistuu 
useita sidosryhmiä (ks. kohdat 02 ja 11–16), joiden kaikkien edun mukaista on suojata 
jäsenvaltion takaisinmaksukykyä ja näin pitää jäsenvaltion talous raiteillaan. Tämä on 
hyödyllistä sekä jäsenvaltion itsensä ja sen lainanantajien kannalta. 

21 Arvioidakseen, oliko ohjelman jälkeinen valvonta suunniteltu asianmukaisesti, 
tilintarkastustuomioistuin tutki, 

a) otettiinko EVM:n seurantatoimet huomioon EU:n valvonnan suunnittelussa 

b) olivatko valvonnan tavoitteet selkeitä ja täytäntöönpanosäännökset 
asianmukaisia. 

Komission ja EVM:n toiminnan päällekkäisyys 

22 EU:n talousarvio ei ole edellä mainittujen viiden jäsenvaltion tärkein rahoittaja. 
Taloudellisen tuen kokonaismäärästä (468,2 miljardia euroa) IMF myönsi 81,6 miljardia 
euroa ja jäsenvaltiot myönsivät 386,6 miljardia euroa eri mekanismeissa, kuten 
kohdasta 02 ja kaaviosta 1 käy ilmi. 

23 EU:n talousarvio on mukana vain Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin 
tarjoamassa avussa. Tämän mekanismin yhteydessä komissio voi rahoitustuen 
myöntämiseksi ottaa unionin puolesta rahoitusmarkkinoilta lainaa implisiittisellä EU:n 
talousarviotakauksella. Tähän mennessä Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista 
on myönnetty 12,1 prosenttia eurooppalaisesta kokonaistuesta (eli 46,8 miljardia 
euroa 386,6 miljardista eurosta) ja vain kahdelle ohjelman jälkeisen valvonnan 
kohteena olevista viidestä valtiosta, nimittäin Irlannille ja Portugalille. 
Suurimmassa osassa euroalueen jäsenvaltioiden myöntämistä kahdenvälisistä lainoista 
(eli Kreikan lainajärjestelystä, jonka määrä oli 52,9 miljardia euroa) komissio sai 
tehtäväkseen koordinoida ja hallinnoida kahdenvälisten lainojen poolia, vaikka lainat 
eivät koskeneetkaan EU:n talousarviota. 
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24 Suurin osa EU:n rahoitustuesta (73 prosenttia) myönnettiin EVM:stä 
(107,5 miljardia euroa) ja sen edeltäjästä, Euroopan rahoitusvakausvälineestä 
(174,6 miljardia euroa). Nämä ovat hallitustenvälisiä rahoitusmekanismeja, joita ei 
tueta EU:n talousarviosta. EVM on perustanut EVM-sopimuksen mukaisesti 
varhaisvaroitusjärjestelmän, jonka avulla pyritään havaitsemaan lainojen 
takaisinmaksuriskit ja mahdollistamaan korjaavat toimet. Tätä järjestelmää sovelletaan 
myös Euroopan rahoitusvakausvälineen myöntämiin lainoihin. Järjestelmä on 
toiminnassa makrotalouden sopeutusohjelman alusta lähtien ja toimii siihen asti, että 
lainat on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. 

25 Ohjelman jälkeisiä valvontatoimia sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotka 
poistuvat makrotalouden sopeutusohjelmasta riippumatta siitä, liittyikö rahoitus EU:n 
talousarvioon vai ei. Eri rahoituslähteiden ja oikeudellisten kehysten vuoksi komission 
ja EVM:n seurantatoimet ovat selvästi – vaikkakin vain osittaisesti – päällekkäisiä: 

— EVM:n seuranta kattaa komission valvonnassa olevat lainat osittain: toisin kuin 
EVM, komissio kattaa kahdenväliset lainat ja Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin lainat 

— komissio ja EVM kattavat osittain saman analyysijakson: EVM:n 
takaisinmaksuriskien seuranta kestää pidempään (siihen asti, että kaikki lainat on 
maksettu takaisin). 

26 Komissio ja EVM allekirjoittivat huhtikuussa 2018 yhteisymmärryspöytäkirjan, 
jossa ne sitoutuvat i) tekemään jäsenvaltioihin yhteisiä tarkastuskäyntejä 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja jäsenvaltiolle aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi 
ja ii) huolehtimaan tietojen vaihtamisesta ja siitä, että kumpikin saa pääsyn toistensa 
tietoihin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio jakaa tarkastuskäyntien 
aikana kerätyt tiedot EVM:n kanssa. EVM, joka EU:n perussopimuksissa määritetyn 
asemansa vuoksi on riippuvainen komission tiedoista, käyttää komission keräämiä 
tietoja tehdäkseen oman arviointinsa jäsenvaltion takaisinmaksukyvystä. Komission 
arvioinnit ovat julkisia, kun taas EVM:n eivät. 

27 Komissio ei ole järjestelmällisesti pyytänyt nähtäväkseen EVM:n raportteja, 
vaikka yhteisymmärryspöytäkirja sallisi tämän. Tilintarkastustuomioistuin panee 
merkille, että sen tarkastustyön tuloksena komissio nyt järjestelmällisesti pyytää ja saa 
EVM:n raportit. 
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Asetuksen (EU) N:o 472/2013 tavoitteet ovat epämääräisiä ja jotkin 
täytäntöönpanosäännökset liian jäykkiä 

28 Tilintarkastustuomioistuin analysoi asetuksen (EU) N:o 472/2013 säännösten 
asianmukaisuutta asetuksen tavoitteiden kannalta. Lisäksi tutkittiin asetuksen 
täytäntöönpanomenettelyjä eli valvonnan kestoa, asetukseen liittyvää raportointia ja 
asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä välineitä. 

29 Asetuksessa määriteltiin ohjelman jälkeisen valvonnan tavoitteet laajasti (ks. 
kohta 07). Siksi komissio – euroalueella toteutettavia makrotalouden 
sopeutusohjelmia koskevassa sisäisessä käsikirjassaan – laajensi valvonnan 
soveltamisalaa vielä lisää. Valvonnassa arvioidaan, 

— onko ohjelman yhteydessä sovitut sitoumukset tai toimintapoliittiset 
toimenpiteet toteutettu ja maakohtaisten suositusten kattamia toimintapoliittisia 
suosituksia noudatettu 

— mikä on jäsenvaltion talous-, finanssi- ja rahoitustilanne ja toteuttaako jäsenvaltio 
tältä osin epävakaata politiikkaa, joka voisi heikentää tilannetta 

— kykeneekö jäsenvaltio hoitamaan velkansa. 

30 Ensimmäisestä tavoitteesta voidaan todeta, että on tärkeää arvioida, kuinka 
ohjelman yhteydessä sovittuja ja ohjelman määräajan jälkeen jatkuvia 
toimintapoliittisia toimia pannaan täytäntöön. Näillä arvioilla olisi varmistettava se, 
että sitoumukset täytetään, ja estettävä se, että ohjelman aikana toteutettuja 
uudistuksia peruutetaan. Tämän kysymyksen arviointi lopetetaan vaiheittain ajan 
myötä. 

31 Asetuksessa (EU) N:o 472/2013 ei kuitenkaan säädetä siitä, että ohjelman 
jälkeisessä valvonnassa arvioitaisiin maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa. 
Tämä arviointi on päällekkäistä niiden komission toimien kanssa, jotka toteutetaan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, sillä kyseisen arvioinnin johtopäätökset 
muodostavat osan vuotuisista maaraporteista. Sitä paitsi komissiossa vastuut 
jakautuvat niin, että talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa ohjelman jälkeisestä 
valvonnasta ja pääsihteeristö eurooppalaisesta ohjausjaksosta. 

32 Toinen tavoite on ainoa asetuksessa nimenomaisesti mainittu tavoite. Siihen 
liittyy riski päällekkäisyydestä eurooppalaisen ohjausjakson kanssa, sillä komissio tekee 
jo ohjausjaksossa vuosittain perusteellisen analyysin kunkin jäsenvaltion 
makrotaloudellisesta tilanteesta, rakenneuudistuksista ja talousarviosuunnitelmista 
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sekä antaa maakohtaisia suosituksia. Lisäksi eurooppalaisessa ohjausjaksossa on jo 
käytössä makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely, jossa järkeviä 
toimintapolitiikkoja edistämällä pyritään ehkäisemiseen ja korjaamaan kyseisiä 
epätasapainoja. 

33 Kun otetaan huomioon se, että eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä on jo 
arvioitu toteutettuja uudistuksia, kolmannen tavoitteen eli jäsenvaltion 
velanhoitokyvyn arvioimisen voisi luulla olevan ohjelman jälkeisen valvonnan 
keskeinen kysymys. Sitä ei kuitenkaan nimenomaisesti mainita asetuksessa. 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille komission julkaisussa8 esitetyn 
toteamuksen, jonka mukaan tämän valvontajärjestelyn tarkoituksena on varmistaa, 
että tuensaaja toteuttaa asianmukaista finanssipolitiikkaa ja siten suojaa 
velanmaksukykyään. Vastaavasti neuvoston verkkosivustolla, jossa kerrotaan 
rahoitustuesta euroalueen jäsenvaltioille9, todetaan, että tavoitteena on ”arvioida, 
jatkaako rahoitustukea saanut jäsenvaltio terveen politiikan toteuttamista ja onko 
olemassa vaara, että se ei kykene maksamaan lainojaan takaisin.” 

34 Tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneista 23:sta talous- ja 
sosiaalikomitean jäsenestä 22 totesi, että valvonnan tavoite oli ”hyvin määritelty”. 
Tästä huolimatta, kun heitä pyydettiin nimeämään tämä tavoite, vain kahdeksan 
jäsentä (näiden mukana edustajat vain kahdesta sellaisesta maasta, jotka olivat viiden 
ohjelman jälkeisen valvonnan alaisen jäsenvaltion joukossa) totesi nimenomaisesti, 
että tavoitteena oli takaisinmaksukyvyn arviointi, ja vain kolme mainitsi tavoitteeksi 
niiden uudistusten seurannan, joihin oli ohjelman yhteydessä sitouduttu. Suurin osa 
vastaajien ilmoittamista tavoitteista oli sellaisia, jotka kuuluivat muiden 
valvontamuotojen piiriin. Tällöin kyse oli pyrkimyksestä edistää vakaata 
talouspolitiikkaa ja julkisen talouden ja rahoitusjärjestelmän kestävyyttä tai tehostaa 
rakenneuudistusten täytäntöönpanoa. 

35 Vastaajat luokittelivat tiukennetun valvonnan (ks. kohta 05) ennalta ehkäiseväksi 
kehykseksi jäsenvaltioille, jotka ovat vaarassa tarvita rahoitustukea. Sitä ei ole vielä 
otettu käyttöön tätä tarkoitusta varten. Tähän mennessä sitä on käytetty ohjelman 
jälkeisenä seurantavälineenä Kreikassa sillä perusteella, että vaikka kyseinen 
jäsenvaltio on poistunut makrotalouden sopeutusohjelmasta, se aiheuttaa edelleen 

                                                      
8 Euroopan komissio, The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework 

for dealing with threats to financial stability in euro area member states, Occasional Papers 
147, toukokuu 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/financial-assistance-eurozone-members/. 

https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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riskin rahoitusvakaudelle, joka mahdollisesti heijastuu muihin euroalueen 
jäsenvaltioihin (ks. kohta 08). 

36 Koska tiukennetun valvonnan kohteena olevien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
toimenpiteitä, joilla puututaan ongelmien lähteisiin tai niiden mahdollisiin lähteisiin, ja 
kun otetaan huomioon eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetut maakohtaiset 
suositukset, tiukennetun valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on tarkistaa, että 
jäsenvaltio edistyy mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Tiukennetulla 
valvonnalla on siis laajempi soveltamisala kuin ohjelman jälkeisellä valvonnalla. 
Hiljattain hyväksytyssä elpymis- ja palautumistukivälineessä jäsenvaltioiden on myös 
selitettävä, miten niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat auttavat vastaamaan 
niiden maakohtaisissa suosituksissa esiin nostettuihin haasteisiin. Vaikka komission 
työryhmä10 vastaa elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon ohjaamisesta 
ja eurooppalaisen ohjausjakson koordinoinnista, sen tehtävänä ei ole tiukennetun 
valvonnan toteuttaminen. 

37 Koska tiukennettua valvontaa ei luotu ohjelman jälkeiseksi työvälineeksi, 
komissio ei antanut mitään ohjeita sen käytöstä. Asetuksessa ei ole 
takaisinmaksukykyä koskevia säännöksiä. Komission täytäntöönpanopäätöksessä11, 
joka annettiin tiukennetun valvonnan käyttöönotosta Kreikassa, ei mainita, että 
tavoitteena olisi takaisinmaksukyvyn ylläpito. Tilintarkastustuomioistuin panee 
kuitenkin merkille, että Kreikkaa koskevan tiukennetun valvonnan raportit sisältävät 
takaisinmaksukykyä käsittelevän kohdan. 

38 Vaikka ohjelman jälkeisen valvonnan tavoitetta ei ole selkeästi mainittu 
asetuksessa, valvonnan kesto mainitaan selkeästi: valvonta jatkuu niin kauan, että 
vähintään 75 prosenttia rahoitustuesta on maksettu takaisin (ks. kohta 09). Tämä 
75 prosentin kynnysarvo ei kuitenkaan välttämättä kata velkojalle aiheutuvaa riskiä, 
sillä se ei heijastele lainojen kokonaismäärää eikä lainojen kokoa suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion bruttokansantuotteeseen (BKT). 

39 Taulukko 1 havainnollistaa tätä kohtaa. Siinä luetellaan määrät, jotka viiden tällä 
hetkellä valvonnan kohteena olevan jäsenvaltion on vielä maksettava takaisin 
saavutettuaan 75 prosentin kynnysarvon (määrät miljardeissa euroissa ja prosentteina 
BKT:stä). Koska tilintarkastustuomioistuin ei voi ennustaa kunkin jäsenvaltion BKT:n 

                                                      
10 Elpymis- ja palautumistyöryhmä, perustettu 16. elokuuta 2020 komission pääsihteeristössä. 

11 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1192, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2018, 
Kreikkaa koskevan tiukennetun valvonnan käyttöönotosta (EUVL L 211, 22.8.2018, s 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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tasoa sen saavuttaessa 75 prosentin kynnysarvon, tarkastajat ovat yksinkertaisuuden 
vuoksi käyttäneet vuoden 2019 BKT:tä. 

Taulukko 1 – Lainasummat, jotka on vielä maksettava takaisin 
75 prosentin kynnysarvon saavuttamisen jälkeen (miljardia euroa ja 
prosenttiosuutena vuoden 2019 BKT:stä) 

Jäsenvaltio Jäljellä oleva määrä 
(miljardia euroa) % vuoden 2019 BKT:stä 

Irlanti 11,3 3,2 

Portugali 12,6 5,9 

Espanja 10,3 0,8 

Kypros 1,6 7,1 

Kreikka 60,9 33,2 
Lähde: Tilintarkastustuomioistuin komission ja AMECO-tietokannan ohjelmatietojen perusteella. 

40 Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että seuraavat tekijät vaihtelevat 
huomattavasti: i) luotonantajan taseeseen kohdistuva riski, joka johtuu jäljellä olevasta 
luotosta (luoton määrä vaihtelee 1,6 miljardista eurosta 60,9 miljardiin euroon), ja 
ii) vastaava prosenttiosuus BKT:stä. Espanjan jäljellä olevan luoton osuus BKT:stä on 
melkein merkityksetön, mutta Kreikan luoton osuus BKT:stä on noin kolmannes. Toisin 
sanoen 75 prosentin kynnysarvo voi johtaa siihen, että ohjelman jälkeinen valvonta 
lopetetaan liian aikaisin joissakin jäsenvaltioissa, mutta sitä jatketaan liian kauan 
sellaisissa muissa jäsenvaltioissa, joissa velkojille aiheutuva riski on vähäinen. 

41 Asetus lähestyy näiden kahden erilaisen riskin käsittelyä epäsymmetrisesti. 
Asetuksen mukaan ohjelman jälkeisen valvonnan kestoa voidaan pidentää, mutta 
ohjelman jälkeisen valvonnan keskeyttäminen ennen tämän kynnysarvon 
saavuttamista ei ole mahdollista, vaikka kyseisen jäsenvaltion takaisinmaksuriski olisi 
merkityksetön. 

42 Kuten kohdassa 05 todetaan, tiukennettu valvonta päättyy, kun komissio 
arviointinsa perusteella niin päättää. Voisi luulla, että tiukennetusta valvonnasta 
poistuva jäsenvaltio asetettaisiin ohjelman jälkeiseen valvontaan, kunnes se olisi 
maksanut takaisin vähintään 75 prosenttia rahoitustuesta, mutta asetuksessa ei 
nimenomaisesti säädetä tästä. 
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43 Asetuksessa määritellään, että ohjelman jälkeistä valvontaa koskevat raportit on 
laadittava kahdesti vuodessa (ks. kohta 11). Tilintarkastustuomioistuimen käsitys on, 
että i) asetuksen laatimishetkellä myös IMF raportoi ohjelman jälkeisestä seurannasta 
kahdesti vuodessa ja että ii) kun ohjelman jälkeinen valvonta alkaa sellaisen maan 
osalta, joka on juuri lopettanut ohjelman, tämä raportointitiheys voi olla perusteltu, 
sillä ohjelmaa voidaan tällöin tarvittaessa korjata vuoden aikana. Tällaisen jatkuvan 
seurannan tarpeen odotetaan kuitenkin vähenevän ajan myötä, erityisesti kun maiden 
talous palaa raiteilleen. Asetus ei kuitenkaan salli minkäänlaista joustavuutta 
raportointitiheydessä. 

44 Täytäntöönpanovälineistä on todettava, että, kuten kohdassa 13 mainitaan, 
komissio voi ainoastaan ehdottaa, että neuvosto antaa suosituksia jäsenvaltioille. 
Nämä suositukset eivät kuitenkaan ole sitovia12. Vertaispainostuksella voi kuitenkin 
olla merkitystä, ja sitä voi muodostua joko talous- ja rahoituskomitealle annetuista 
tiedonannoista tai siten, että neuvosto komission ehdotuksesta julkistaa suositukset. 
Tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn vastanneet vahvistivat yleisesti, että talous- ja 
rahoituskomitealle annettu tiedonanto lisää vertaispainetta ”suuressa määrin” 
(17 prosenttia) tai ”jossain määrin” (65 prosenttia). 

Tämänhetkisen asetuksen nojalla toteutettu valvonta kärsi 
tietystä virtaviivaistamisen ja kohdistamisen puutteesta 

45 Komissio aloitti vuonna 2014 ohjelman jälkeiseen valvontaan liittyvät toimensa, 
joihin kuuluvat paikalla tehtävät tarkastukset ja raportointi arviointien tuloksista. 
Tiukennettu valvonta alkoi vuonna 2018. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 
eurooppalaisen ohjausjaksossa toteutettu valvonta alkoi vuonna 2010. Komissio 
toteutti näitä valvontatoimia samanaikaisesti (ks. kaavio 2). 

46 Tilintarkastustuomioistuin tutki  

a) olivatko komission täytäntöönpanomenettelyt asianmukaisia 

b) tuottiko komission analyysi lisäarvoa verrattuna eurooppalaisen ohjausjakson 
yhteydessä tehtyihin arviointeihin 

c) kohdistettiinko komission analyysi oikeisiin asioihin. 

                                                      
12 SEUT-sopimuksen 288 artikla. 
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Komissio virtaviivaisti prosessia, mutta usein toistuvat tarkastukset 
paikalla tuottivat vain vähäistä lisäarvoa 

47 Tilintarkastustuomioistuin tutki, olivatko komission pyytämät tiedot 
tarkoituksenmukaisia ja järjestikö komissio ohjelman jälkeistä valvontaa koskevat 
tarkastuskäynnit paikalla vaikuttavalla tavalla, ottaen huomioon myös eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä tehdyt tarkastuskäynnit. 

48 Tilintarkastustuomioistuin haastatteli jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöiden 
edustajia. He katsoivat, että komissio käytti asianmukaisesti oikeuttaan pyytää tietoja. 
Kreikalle, joka oli tiukennetun valvonnan alaisena, esitettiin kuitenkin vaativampia 
pyyntöjä. Tarkastajille kerrottiin, että noin 50 prosenttia tiedoista pyydettiin lyhyellä 
varoitusajalla.  

49 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi – kolmen valvonnan kohteena olleen 
jäsenvaltion osalta viidestä – että komissio ja kansalliset viranomaiset olivat 
allekirjoittaneet virallisen sopimuksen toimitettavien tietojen tyypistä ja toimitusten 
ajankohdasta. Tällainen sopimus parantaa prosessia, sillä tietojen toimittamisesta 
tulee ennustettavampaa ja jäsenvaltioiden suunnittelu ja tiedonkeruu helpottuu. 

50 Haastatellut kansallisten viranomaisten edustajat totesivat, että ohjelman 
jälkeisen valvonnan tarkastuskäynnit heidän maihinsa oli järjestetty hyvin ja niistä 
ilmoitettiin asianmukaisesti. He katsoivat myös, että yhteistyö sidosryhmien kesken oli 
yleisesti ottaen hyvää, vaikka komission pääosastojen välillä oli ajoittain 
koordinointiongelmia. 

51 Kun ohjelman jälkeisen valvonnan alusta oli kulunut kaksi vuotta, komissio 
virtaviivaisti tarkastuskäyntejään, vähensi tarkastettujen yksiköiden määrää ja 
käsiteltyjen esityslistan kohtien määrää keskittymällä erityisesti ohjelman jälkeiseen 
valvontaan liittyviin aiheisiin. Kaavio 4 kuvastaa laskusuuntausta kokousten määrissä. 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että ohjelman jälkeiseen valvontaan liittyvät 
tarkastuskäynnit järjestettiin erillään i) tavanomaisista eurooppalaisen ohjausjakson 
vierailuista, jotka lisääntyivät vähitellen joissakin jäsenvaltioissa, ja ii) makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn erityisistä seurantakäynneistä (vuodesta 2019). 
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Kaavio 4 — Kokousten määrien kehitys 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

52 Ohjelman jälkeisen valvonnan käyntien tiheys mukautettiin tiedonantojen 
laatimistiheyteen eli kahteen kertaan vuodessa (ks. kohta 43), vaikka asetuksessa ei 
tästä säädetä. Ohjelman jälkeisen valvonnan alaisista neljästä jäsenvaltiosta kolmen 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten edustajat totesivat, että rakenneuudistusten 
täytäntöönpanossa ei voida edistyä merkittävästi kuuden kuukauden aikana. He 
sanoivat myös, että monetkaan lyhyen aikavälin tekijät eivät vaikuta jäsenvaltioiden 
pitkän aikavälin takaisinmaksukykyyn. Komissio myöntää, että useimpien 
maakohtaisissa suosituksissa suositeltujen toimenpiteiden täytäntöönpano vaatii 12–
18 kuukautta ja jotkin rakenneuudistukset vievät vielä enemmän aikaa. Tästä syystä 
komissio myös aloitti vuonna 2017 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa 
koskevan monivuotisen arvioinnin13. 

53 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ajan mittaan peräkkäiset ohjelman 
jälkeisen valvonnan raportit alkoivat toistaa itseään (ks. kohta 57). 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että IMF havaitsi vastaavanlaisen ongelman omassa 
seurannassaan ja päätti vuonna 2016 tehdä yhden tarkastuskäynnin vuodessa ja 
julkaista kahden raportin sijasta yhden raportin vuodessa. 

                                                      
13 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 16/2020 Talouspolitiikan eurooppalainen 

ohjausjakso – maakohtaisissa suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta 
suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin (www.eca.europa.eu), kohdat 36 ja 51. 
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54 Toistuvuus on tätäkin suurempi ongelma tiukennetussa valvonnassa, sillä myös 
sen osalta tarkastuskäyntien määrä vastaa annettavien tiedonantojen määrää (neljä 
vuodessa). Käyntien tiheys ylikuormittaa yhtä lailla kansallisia viranomaisia (ks. 
kohta 48) kuin komissiota. 

Komission tekemä analyysi on hyvää, mutta se on päällekkäistä 
eurooppalaisessa ohjausjaksossa tehtävän työn kanssa 

55 Tilintarkastustuomioistuin selvitti, mikä oli ohjelman jälkeisessä valvonnassa 
tehtyjen peräkkäisten komission arviointien lisäarvo verrattuna komission työn 
lisäarvoon eurooppalaisessa ohjausjaksossa. 

56 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ohjelman jälkeisen valvonnan / 
tiukennetun valvonnan raporteissa esitetty analyysi oli laadultaan hyvää. Tämä vastaa 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmää vuonna 2018 laaditussa erityiskertomuksessa, 
joka koski komission arviointeja makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn 
yhteydessä14. Haastatellut sidosryhmät vahvistivat tämän myönteisen arvion. Myös 
tilintarkastustuomioistuimen toteuttama kyselytutkimus osoitti, että 74 prosenttia 
vastaajista pitää komission analyysin laatua korkeana, kun taas 26 prosenttia piti sitä 
keskivertona. 

57 Kuten kohdassa 53 todetaan, peräkkäiset ohjelman jälkeisen valvonnan raportit 
kuitenkin toistivat itseään. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että vaikka 
joitakin tietoja päivitetään, päivitys ei muuta analyysin sisältöä eikä päätelmiä. 
Tilintarkastustuomioistuin etsi kehittämänsä tekoälytyökalun perusteella asiakirjoista 
yhtäläisyyksiä. Se havaitsi, että joissakin raporttien kohdissa jopa 78 prosenttia 
esitetyistä tiedoista oli mukana jo edellisessä ohjelman jälkeisen valvonnan raportissa. 
Tämä prosenttiosuus lähes puolittui vertailtaessa kahta raporttia, joiden julkaisujen 
välissä oli vuosi aikaa. Myös eräät haastatellut sidosryhmät vahvistavat tämän 
tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen. 

58 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi neljän ohjelman jälkeisen valvonnan alaisen 
jäsenvaltion osalta, että komissio ei ollut virallisesti täsmentänyt, mitä 
rakenneuudistuksia se seuraa. Kreikan osalta, joka oli tiukennetun valvonnan alaisena, 

                                                      
14 Erityiskertomus 3/2018 Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) 

tarkastus, kohdat 78 ja 79. (www.eca.europa.eu). 
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komission täytäntöönpanopäätös oli tarkempi. Siinä määritettiin, mitä nimenomaisia 
uudistuksia ja niihin liittyviä välitavoitteita on seurattava. 

59 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että arviointi, joka koski 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon edistymistä, kattoi yleensä julkisen talouden 
rakenneuudistukset, rahoitusalan uudistukset (lähinnä pankkialan uudistukset) ja muut 
talouskasvun vauhdittamiseksi tai makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi 
toteutetut uudistukset. Arvioinnissa huomioitiin täytäntöönpanon aste ja vaadittiin 
toimia, kun edistys oli hidasta. 

60 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ohjelman jälkeistä valvontaa koskeviin 
raportteihin sisältyi arviointeja sellaisista rakenneuudistuksista, jotka eivät olleet 
makrotalouden sopeutusohjelmassa toteuttamatta jääneitä uudistuksia. Uudistusten 
taustalla ei myöskään ollut vankkaa oikeusperustaa, kuten jäsenvaltion ohjelman 
päättyessä tai sen jälkeen antamaa virallista sitoumusta tai neuvoston suositusta (ks. 
kohta 13). Laatikossa 1 esitetään tästä joitakin esimerkkejä. 
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Laatikko 1 

Esimerkkejä rakenneuudistuksista, jotka eivät olleet makrotalouden 
sopeutusohjelmassa toteuttamatta jääneitä uudistuksia mutta joita 
komissio kuitenkin seurasi ohjelman jälkeisessä valvonnassa 

Portugali 

Menojen uudelleenarviointi (ohjelman jälkeisen valvonnan raportti 
kesältä 2016). 
Talousarviopuitelaki (ohjelman jälkeisen valvonnan raportti syksyltä 
2014) 

Kypros 

ESTIA-tukijärjestelmä eli valtion tukema järjestelmä vaikeuksissa 
olevien kotitalouksien kiinnelainojen takaisinmaksun 
helpottamiseksi (ohjelman jälkeisen valvonnan raportti syksyltä 
2018) 

Espanja 

Makrovakausvälineistön päivitys (ohjelman jälkeisen valvonnan 
raportti syksyltä 2015) ja makrovakausviranomaisen perustaminen 
(ohjelman jälkeisen valvonnan raportti syksyltä 2018). 
Pankkien kriisinratkaisusuunnitelmien ja pankkien sellaisten 
tavoitteiden toteuttaminen, jotka liittyvät omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskeviin vähimmäisvaatimuksiin (ohjelman 
jälkeisen valvonnan raportti syksyltä 2018) 

Irlanti Asumisen ja asunnottomuuden toimintasuunnitelma (ohjelman 
jälkeisen valvonnan raportti keväältä 2016) 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

61 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että eräät rakenneuudistukset, jotka 
eivät olleet makrotalouden sopeutusohjelmassa toteuttamatta jääneitä uudistuksia 
mutta joita kuitenkin arvioitiin ohjelman jälkeisen valvonnan puitteissa, liittyivät 
ohjelmassa käsiteltäviin aiheisiin. Uudistusten vaikutus takaisinmaksukykyyn ei 
kuitenkaan ollut ilmeinen, eikä ohjelman jälkeistä valvontaa koskevissa raporteissa 
selostettu kyseistä vaikutusta. 

62 Tilintarkastustuomioistuin vertasi ohjelman jälkeistä valvontaa koskevien 
raporttien sisältöä eurooppalaisen ohjausjakson raporttien sisältöön (pääasiassa 
maakohtaisiin raportteihin, vakaussuunnitelmien tai talousarviosuunnitelmien 
arviointeihin ja Euroopan talousennusteisiin) ja havaitsi, että raporttien tiedoissa (ks. 
taulukko 2) ja arvioinneissa (ks. liite I) oli joitakin päällekkäisyyksiä. 
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Taulukko 2 – Tietojen päällekkäisyys ohjelman jälkeisen valvonnan ja 
eurooppalaisen ohjausjakson raporteissa 

Jäsenvaltio 

Ohjelman 
jälkeisen 

valvonnan 
raportti 

Kohta 
Eurooppalaisen 

ohjausjakson 
raportti 

Raporttien 
välinen 

päällekkäisyys 
prosentteina 

Portugali Syksy 2016 Toimintapoliittiset 
kysymykset Maaraportti 2017 43 

Portugali Syksy 2018 Taloudellinen 
kehitys Maaraportti 2019 49 

Portugali Kesä 2019  Julkinen talous 

2019 
vakausohjelmaan 
liittyvä komission 
yksiköiden 
valmisteluasiakirja 

47 

Kypros Kevät 2017 Makrotaloudelliset 
näkymät 

Euroopan 
talousennuste, 
kevät 2017 

23 

Kypros Kevät 2019 Talousarvionäkymät Maaraportti 2019 34 

Kypros Kevät 2020 Julkinen talous Maaraportti 2020 26 

Irlanti Syksy 2018 Valtion 
rahoituskysymykset Maaraportti 2018 30 

Irlanti Kevät 2018 Viimeaikainen 
talouskehitys 

Euroopan 
talousennuste, 
kevät 2018 

19 

Espanja Syksy 2018 Makrotalouden 
kehitys Maaraportti 2018  36 

Espanja Kevät 2019 Makrotalouden 
kehitys Maaraportti 2019  49 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, tekoälytyökalu. 

63 Tilintarkastustuomioistuin toteaa kuitenkin, että ohjelman jälkeisen valvonnan ja 
eurooppalaisen ohjausjakson välillä ei ollut päällekkäisyyttä Espanjan uudistusten 
arvioinnissa. Koska Espanjalla on alakohtainen sopeutusohjelma, jossa keskitytään 
ainoastaan sen rahoitusalaan (ks. kohta 06), se on tosiaankin aina ollut eurooppalaisen 
ohjausjakson tavanomaisessa valvonnassa. Työnjakoa eurooppalaisen ohjausjakson 
mukaisen valvonnan ja ohjelmakauden aikana aloitetun ohjelmapohjaisen valvonnan 
välillä jatkettiin myös ohjelmakauden jälkeen. Näin ollen Espanjaa koskevissa ohjelman 
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jälkeisen valvonnan raporteissa keskitytään selvästi rahoitusalan kehitykseen ja 
uudistuksiin ja ne eroavat eurooppalaisen ohjausjakson maaraporteista. 

64 Rahoitusvakauden ja siihen liittyvien uudistusten arvioinnin osalta 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lähestymistapa oli erilainen kaikissa niissä 
neljässä jäsenvaltiossa, joihin kohdistettiin ohjelman jälkeistä valvontaa. Irlannin osalta 
komissio lopetti asteittain suurimpien kotimaisten pankkien arvioinnin vuonna 2015 
pian yhteisen valvontamekanismin perustamisen jälkeen. Samalla arviointi edelleen 
jatkuu Kyproksen ja Portugalin osalta. Yksittäisten pankkien yksityiskohtainen arviointi 
on kuitenkin päällekkäistä i) Euroopan keskuspankin ja kansallisten 
valvontaviranomaisten yhteisen valvontamekanismin yhteydessä suorittaman 
valvonnan kanssa sekä ii) Euroopan pankkiviranomaisen tekemän työn kanssa (tämän 
viranomaisen tehtävänä on arvioida EU:n pankkialan riskejä ja haavoittuvuuksia). 

65 Lisäksi komissio seurasi kriisinratkaisun suunnittelua sekä pankkien edistymistä 
niiden tavoitteiden saavuttamisessa, jotka liittyivät omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen. Tämä seuranta on kuitenkin päällekkäistä 
toimivaltaisen kriisinratkaisuviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen tekemän 
seurannan kanssa. Kriisinratkaisuviranomaisia ovat yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, joiden toimivalta määräytyy sen mukaan kuinka 
tärkeästä pankista on kyse. Kriisinratkaisuviranomaisten vastuulla on laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat ja määrittää, millä tasolla omien varojen ja hyväksyttävien 
velkojen on vähintään oltava. Euroopan pankkiviranomainen vastaa pankkien 
liikkeeseen laskemien omien varojen ja hyväksyttävien velkojen instrumenttien laadun 
seurannasta. Tältä osin tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että asetusta 
(EU) No 472/2013 ei ole tarkistettu sen kehityksen huomioon ottamiseksi, joka EU:n 
oikeudellisessa kehyksessä on tapahtunut (esimerkiksi yhteisen valvontamekanismin ja 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin perustaminen). 

66 Vuoteen 2018 asti uudistuksia koskeva komission arvio kattoi keskimäärin 
40 prosenttia ohjelman jälkeisen valvonnan raportista, mutta vuonna 2019 toteutetun 
virtaviivaistamisprosessin jälkeen tuon arvion pituus pieneni puoleen. Tämä johtui 
pääasiassa siitä, että arviossa keskityttiin aiempaa vähemmän rakenneuudistuksiin ja 
toimintapoliittisiin kysymyksiin ja siitä poistettiin osio, joka koski erityistä seurantaa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä. Näin ollen ohjelman 
jälkeisen valvonnan raporttien pituus on lyhentynyt yli 30 prosenttia. Kansalliset 
viranomaiset pitävät tätä myönteisenä kehityksenä. Vaikka ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportteja on virtaviivaistettu, niissä oli kuitenkin edelleen päällekkäisyyksiä 
eurooppalaisen ohjausjakson raporttien kanssa. 
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67 Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti, että tiukennetun valvonnan alaista 
Kreikkaa koskevat maaraportit ja tiukennetun valvonnan raportit olivat pikemminkin 
täydentäviä kuin päällekkäisiä. Maaraportti kattoi laajemman joukon asioita kuin 
tiukennetun valvonnan raportti. Maaraportissa kerrottiin myös asioista, jotka kuuluivat 
tiukennetun valvonnan alaan, mutta maaraportissa näistä kysymyksistä esitettiin vain 
yhteenveto, kun taas tiukennetun valvonnan raportissa niitä käsiteltiin syvällisemmin. 

Valvontaraporteissa ei juurikaan keskitytty takaisinmaksukykyyn 

68 Kuten kohdassa 33 todetaan, tilintarkastustuomioistuin oletti, että – ohjelman 
jälkeisen valvonnan erottamiseksi eurooppalaisesta ohjausjaksosta – ohjelman 
jälkeisessä valvonnassa keskityttäisiin arvioimaan jäsenvaltioiden takaisinmaksukykyyn 
kohdistuvia riskejä. Takaisinmaksukykyyn keskityttiin kuitenkin vain vähän, mikä näkyy 
siinä, että takaisinmaksettavia lainoja koskevia keskeisiä tietoja ei julkaistu 
jäsennellysti. Useissa raporteissa takaisinmaksukykyä koskevat osat olivat melko 
lyhyitä – ja Espanjan tapauksessa ne puuttuivat kokonaan – eikä niissä ollut tietoja 
takaisinmaksettavien lainojen määrästä absoluuttisina arvoina tai prosentteina 
BKT:stä. Ne eivät myöskään sisältäneet tietoja pääoman takaisinmaksujen tai korkoja 
ja kuluja koskevien maksujen aikataulusta. Jos osa näistä tiedoista annettiin, ne oli 
hajautettu raporttien eri osiin ja/tai esitetty kaavioina numeeristen taulukoiden sijaan. 

69 Vertailun vuoksi voidaan todeta, että IMF julkaisee jokaisessa ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportissa taulukon, joka sisältää kattavia tietoja myönnetyistä IMF:n 
lainoista. Sama koskee Euroopan vakausmekanismin varhaisvaroitusjärjestelmän 
raportteja. 

70 Takaisinmaksukykyä koskevat osat eivät myöskään olleet riittävän 
riskipainotteisia, vaan ne olivat suurelta osin kuvaavia. Raporteissa huomioitiin 
syystäkin jäsenvaltion markkinoille pääsy mainiten sen viimeisimmät velkojen 
liikkeeseenlaskut ja kuvaten sen joukkovelkakirjalainojen tuoton ja korkoerojen 
kehittymistä Saksan joukkovelkakirjalainoihin verrattuna. Lisäksi pantiin merkille 
lainojen ennenaikaiset takaisinmaksut. Raporteissa kommentoitiin myös valtioiden 
luottoluokitusten kehitystä, ja joissakin tapauksissa niissä mainittiin jäsenvaltion 
rahoitustarpeet ja käteispuskurit. 

71 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi heikkouksia riskianalyysissä. Joitakin riskejä ei 
otettu lainkaan huomioon, ja kun jäsenvaltion osalta tehtiin räätälöity riskianalyysi, 
siinä ei kvantifioitu häiriöiden vaikutusta eikä arvioitu, miten häiriöt vaikuttaisivat 
takaisinmaksukykyyn. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi erityisesti seuraavaa: 
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— Komissio kylläkin tarkasteli joitakin ulkoisia makrotaloudellisia häiriöitä (kuten 
brexitiä ja covid-19-pandemiaa), jotka erityisesti saattoivat vaikuttaa 
jäsenvaltioiden talouteen, mutta se ei ole vielä analysoinut sellaisia kyseisiin 
häiriöihin liittyviä keskeisiä riskejä, jotka vaikuttavat keskipitkän aikavälin 
takaisinmaksukykyyn ohjelman jälkeisen valvonnan alaisissa jäsenvaltioissa. 

— Kaikkia riskejä, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti takaisinmaksukykyyn, ei 
otettu huomioon. Komissio katsoi esimerkiksi, että geopoliittiset jännitteet, joiden 
toisena osapuolena on Turkki ja toisena Kreikka ja Kypros, ovat merkitykseltään 
vähäisempiä verrattuna muihin, suurempiin ja todennäköisempiin riskeihin. Tästä 
syystä komission riskianalyysissä ei otettu huomioon niitä mahdollisia taloudellisia 
seurauksia, jotka voisivat vaikuttaa i) Kyproksen ja Kreikan matkailualaan tai ii) 
Kyproksen energia-alaan. Kyseiset alat ovat merkittävä talouskasvun lähde ja 
edistävät siten merkittävästi velkakestävyyttä. 

72 Euroalueen jäsenvaltioiden keskipitkän ja pitkän aikavälin takaisinmaksukykyä 
arvioitaessa keskeinen kysymys on jäsenvaltioiden kyky päästä markkinoille 
kohtuullisilla lainakoroilla niin, että ne voivat uudelleenrahoittaa erääntyvien 
lainojensa maksut velkojilleen (kuten EVM:lle tai IMF:lle). Toisin sanoen arvioinnista 
olisi käytävä ilmi, varmistaako jäsenvaltioiden velkasuhteen taso ja kehityssuunta 
markkinoille pääsyn tulevaisuudessa. 

73 Velkakestävyysanalyysi on mallipohjainen väline, jolla vastataan tähän 
kysymykseen. Siinä arvioidaan velkasuhteen mahdollista kehitystä erilaisten oletusten 
ja riskiskenaarioiden mukaisesti. Se sisältää tavallisesti perusskenaarion ja 
herkkyystestiskenaarioita. Jälkimmäiset perustuvat positiivisiin tai negatiivisiin 
häiriöihin, jotka vaikuttavat velkadynamiikan tekijöihin, kuten perusjäämään, korkoon, 
BKT:n kasvuun ja inflaatioon. Velkakestävyysanalyysissä voidaan ottaa huomioon myös 
muita riskitekijöitä, joilla täydennetään analyysin mallipohjaisia tuloksia. Näin 
maakohtaisesta arvioinnista saadaan tasapainoisempi ja/tai täsmällisempi. 

74 Vuodesta 2009 lähtien komissiolla on ollut käytössään hyvin kattava julkisen 
talouden kestävyyden arviointikehys, johon sisältyy syvällinen ja laaja 
velkakestävyysanalyysi kaikista EU:n jäsenvaltioista. Analyysi julkaistaan joka vuosi 
tammikuussa (kolmen vuoden välein julkisen talouden kestävyysraportissa ja kahtena 
väliin jäävänä vuotena velkakestävyyttä käsittelevässä Debt Sustainability 
Monitor -julkaisussa). Perusskenaarion ympärille rakennetun herkkyysanalyysin lisäksi 
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analyysissä tarkastellaan muita mahdollisia finanssipoliittisia skenaarioita15. 
Analyysissä on myös runsassisältöinen ja syvällinen riskianalyysi. Siihen sisältyy lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin riskejä, jotka voivat johtua julkisen velan rakenteesta 
(julkinen velka eriteltynä maturiteetin, velkojien ja valuutan mukaan), ulkomaisesta 
nettovarallisuusasemasta sekä valtion ehdollisista veloista, erityisesti rahoituslaitosten 
tukemiseen liittyvistä veloista. 

75 Espanjaa lukuun ottamatta16 ohjelman jälkeisen valvonnan raportteihin sisältyi 
liite, jossa oli edellä mainittuun tammikuun analyysiin perustuva 
velkakestävyysanalyysi. Analyysi rajoittui yleensä perusskenaarion ympärille 
rakennettuun herkkyysanalyysiin, mutta joissakin tapauksissa tarkasteltiin myös muita 
mahdollisia finanssipoliittisia skenaarioita. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kuitenkin, 
että komissio on tammikuussa 2019 julkaisemassaan vuoden 2018 julkisen talouden 
kestävyyttä koskevassa kertomuksessa siirtynyt Kreikan tapauksessa kohti 
räätälöidympää ja maakohtaisempaa kestävyysanalyysia. Tämä tarkistettu 
kestävyysanalyysi perustui seikkoihin, jotka esitettiin marraskuussa 2018 julkaistussa 
tiukennetun valvonnan raportissa. 

76 Tähän mennessä komissio on päätellyt, että kaikkien jäsenvaltioiden 
takaisinmaksukyky on hyvä lyhyellä aikavälillä. Ohjelman jälkeisen valvonnan pituuden 
vuoksi on vaikea määrittää häiriöiden vaikutusta takaisinmaksukykyyn, vaikka 
tukeuduttaisiin kattavaan velkakestävyyttä koskevaan analyysiin, jota täydentämässä 
on vankka ja maakohtainen riskianalyysi. Takaisinmaksuajat ovat tosiaankin pidempiä 
kuin komission nykyisen ennusteen aikataulu (kaksi vuotta), jäsenvaltioiden 
vaalikaudet (neljästä viiteen vuotta) sekä kausi, jonka komission pitkän aikavälin 
velkakestävyysarviot kattavat (yleensä 10 vuotta). 

77 Näin ollen mahdolliset päätelmät, jotka koskivat keskipitkän ja pitkän aikavälin 
takaisinmaksukykyä, olivat luonteeltaan yleisiä: Portugalin ja Kyproksen osalta niissä 
todettiin, että keskipitkän ja pitkän aikavälin takaisinmaksukyky oli herkkä 
makrotalouden häiriöille, rahoitusalan riskeille ja julkisen talouden suorituskyvyn 
heikkenemiselle. Jotta jäsenvaltiot pystyisivät säilyttämään takaisinmaksukykynsä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, komissio antoi lisäksi kaikkina aikoina pätevän 
suosituksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava taloudenhoidon 
kurinalaisuus ja edistyttävä pitkän aikavälin kasvupotentiaalia parantavien 

                                                      
15 Ks. vuoden 2018 julkisen talouden kestävyyttä koskeva kertomus, osa 1, Institutional 

Paper 094, laatikko 1.1 (s. 38–41), tammikuu 2019. 

16 Vain Espanjaa koskeva ensimmäinen ohjelman jälkeisen valvonnan raportti sisälsi pitkän 
aikavälin ennusteen julkisen talouden velkakehityksestä. 
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rakenneuudistuksien täytäntöönpanossa. Yhteydet yhtäältä keskipitkän ja pitkän 
aikavälin takaisinmaksukyvyn arvioinnin ja toisaalta raportin muissa kohdissa ja 
raportin liitteissä esitettyjen analyysien välillä ei kuitenkaan ollut selvä. 

Jäsenvaltiot pitivät komission valvontaa hyödyllisenä, mutta 
sen vaikutuksista ei ole juurikaan näyttöä 

78 Tilintarkastustuomioistuin arvioi, i) vaikuttiko komission valvontamenettely 
uudistusprosessin jatkamiseen asianomaisissa jäsenvaltioissa ja ii) vakuuttiko se 
velkojat jäsenvaltioiden takaisinmaksukyvystä. 

Valvonta edisti vuoropuhelua, mutta jotkin jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanemat uudistukset edistyivät liian hitaasti 

79 Tilintarkastustuomioistuin haastatteli valvonnan kohteena olleiden 
jäsenvaltioiden viranomaisia. Viranomaisten edustajat vahvistivat, että ohjelman 
jälkeinen valvonta vahvisti vuoropuhelua komission kanssa, edisti riskeistä käytävää 
keskustelua, haastoi ajattelua, tarjosi vaihtoehtoisia näkökulmia ja auttoi luomaan 
yhteisen käsityksen tilanteesta. Lisäksi heidän näkemyksensä mukaan ohjelman 
jälkeinen valvonta helpotti maan talouden pitämistä raiteillaan siten, että se 
esimerkiksi i) esti peruuttamasta uudistuksia, ii) auttoi hallitusta edistämään 
uudistuksia parlamentissa sillä perusteella, että kansainväliset instituutiot tukivat näitä 
uudistuksia, iii) tuotti aineistoa euroryhmässä ja talous- ja rahoituskomiteassa 
käytävään keskusteluun ja iv) edisti hyvien käytäntöjen jakamista. 

80 Tästä myönteisestä arviosta huolimatta tilintarkastustuomioistuimen analyysistä, 
joka koski neljää ohjelman jälkeisen valvonnan alaista jäsenvaltiota, kävi ilmi, että 
tiettyjen uudistusten osalta komission arvio oli sama raportista toiseen, eli uudistusten 
täytäntöönpanossa ei ollut juurikaan edistytty (ks. liitteessä II olevat esimerkit). Vaikka 
tämä johtuu osittain siitä, että uudistusten toteuttaminen vie aikaa, kuten aiemmin on 
mainittu (ks. kohta 52), se osoittaa toisaalta, että ohjelman jälkeisellä valvonnalla 
voidaan edistää uudistusten täytäntöönpanoa vain rajoitetusti. Viimeksi mainittu 
seikka johtuu uudistusväsymyksestä ja siitä, että sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat 
päässeet takaisin markkinoille hyväksyttävillä koroilla, niillä on vähemmän kannustimia 
panna täytäntöön komission suosittelemia uudistuksia. 
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81 Vuonna 2020 tilintarkastustuomioistuin huomautti, että kansallinen omistajuus 
on tarpeen täytäntöönpanon onnistumiseksi17 ja että kansallisten viranomaisten 
hyväksynnän saavuttaminen on vaikea prosessi, joka edellyttää vankkaa 
oikeusperustaa ja pitkiä neuvotteluja. Tämä pätee etenkin silloin, kun taloudellisia 
kannustimia ei ole, kuten yleensä makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuttaessa. 
Komissio ei myöskään ole tähän mennessä ehdottanut neuvostolle, että tämä 
suosittelisi jäsenvaltiolle korjaavia toimenpiteitä (kohta 13). 

82 Tiukennetun valvonnan vaikuttavuutta seurantavälineenä on vielä liian aikaista 
arvioida. Menettely on ollut käytössä suhteellisen lyhyen ajan (heinäkuusta 2018 
lähtien) ja vain yhden jäsenvaltion osalta. Lisäksi monissa uudistuksissa 
täytäntöönpanon aikajänne on pidempi kuin tarkastuksen kattama aika. Kuten 
komissio on ilmoittanut, myös covid-19-pandemia ja sen seurauksena tehdyt 
sulkutoimet ovat viivästyttäneet uudistusten täytäntöönpanoa. 

83 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että tiukennetusta valvonnasta 
huolimatta uudistustoimenpiteiden täytäntöönpano viivästyi. Tämä koski myös 
toimenpiteitä, jotka eivät olleet erityisen monimutkaisia ja joiden määräajat olivat 
umpeutuneet ennen covid-19-pandemiaa. Lisäksi syyskuun 2020 jälkeen (eli 
seitsemännestä tiukennetun valvonnan raportista lähtien) raporteissa ei enää mainita 
kullekin sitoumukselle alun perin sovittua määräaikaa, mikä estää lukijaa saamasta 
kokonaiskuvaa viivästyksistä. 

84 Tiukennetun valvonnan raporteissa annettiin tarkka selostus 
täytäntöönpanotilanteesta, jäsenvaltiossa tapahtuneista viivästyksistä sekä 
kansallisten viranomaisten toteuttamista toimista, jotka koostuivat pääasiassa 
määräaikojen lykkäämisestä. Komissio ei kuitenkaan suosittanut mitään erityistoimia 
tilanteen korjaamiseksi tai tilanteen huonontumisen estämiseksi. Laatikossa 2 on tästä 
esimerkki. Lisäesimerkkejä on liitteessä III. Näistä viivästyksistä huolimatta komission 
kokonaisarvio jäsenvaltion toimista on myönteinen. 

                                                      
17 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 16/2020 Talouspolitiikan eurooppalainen 

ohjausjakso – maakohtaisissa suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta 
suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin, kohta 13 ja laatikko 2 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/


 34 

 

Laatikko 2 

Esimerkki merkittävästä viivästyksestä toimenpiteen 
toteuttamisessa 

Verohallinto: Kreikka sitoutui lisäämään riippumattoman veroviranomaisen 
(Independent Authority of Public Revenue) henkilöstöä 12 000 työntekijään 
vuoden 2018 loppuun mennessä ja 12 500 työntekijään vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Vuoden 2021 puoliväliin mennessä tavoitteeksi asetettiin 
13 322 työntekijää. 

Tämä sitoumus oli jo vähemmän kunnianhimoinen kuin palkkaussuunnitelma, joka 
esitettiin Kreikan EVM-vakaustukiohjelman noudattamista koskevassa neljännessä 
uudelleentarkastelussa heinäkuussa 2018. Tämän palkkaussuunnitelman mukaan 
13 322 työntekijän tavoite oli määrä saavuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa henkilöstömäärä oli vain 
11 947 työntekijää eli jopa alle tason, joka oli määrä saavuttaa vuoden 2018 
loppuun mennessä. Lisäksi komissio toteaa, että viranomaiset ovat hyväksyneet 
säädöksiä, joiden seurauksena riippumattoman viranomaisen henkilöstöä on 
siirretty muihin elimiin, minkä vuoksi asetettujen henkilöstötavoitteiden 
saavuttaminen on entistä vaikeampaa18. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Jäsenvaltiot noudattavat takaisinmaksuvelvoitteitaan, mutta valvonnan 
vaikutusta velkojien vakuuttamiseen on vaikea arvioida 

85 Toukokuuhun 2021 mennessä kaikki ohjelman jälkeisen valvonnan ja tiukennetun 
valvonnan alaiset jäsenvaltiot olivat päässeet takaisin rahoitusmarkkinoille 
hyväksyttävillä koroilla. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot noudattivat 
takaisinmaksuvelvoitteitaan ja maksoivat osan takaisinmaksuistaan ajoissa, erityisesti 
IMF:lle, koska sen lainat ovat eurooppalaista tukea kalliimpia. Espanja, joka ei ole 
saanut IMF:n rahoitustukea, on suorittanut jo yhdeksän vapaaehtoista takaisinmaksua, 
joiden osuus ohjelman kokonaislainamäärästä oli 43 prosenttia. 

86 Myönteisestä muutoksesta huolimatta tilintarkastustuomioistuin toteaa, että 
siitä, missä määrin valvonta on vaikuttanut tilanteeseen, on mahdotonta tehdä 
päätelmiä eikä valvonnan vaikutusta voida erottaa muiden tekijöiden vaikutuksesta. 

                                                      
18 Kreikan tiukennetun valvonnan raportti, syyskuu 2020, Institutional Paper 134, syyskuu 

2020, s. 7. 
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On tosiaankin todettava, että talouden myönteiset kehitystapahtumat, erityisesti 
elvyttävä rahapolitiikka ja julkisen talouden myönteinen kehitys, ovat avainasemassa 
markkinoiden vakuuttamisessa. Myös lainojen ennenaikainen takaisinmaksu 
mahdollisesti (ainakin osittain) omista varoista on katsottu vaikuttavaksi keinoksi 
palauttaa luottamus. 

87 Lisäksi kehittyneillä markkinoilla sijoittajat voivat saada varmuutta monenlaisista 
riippumattomista analyyseistä, kuten luottoluokituslaitosten, ajatushautomoiden ja 
muiden kansainvälisten laitosten raporteista. Sekä ohjelman jälkeisen valvonnan että 
tiukennetun valvonnan raportit täydentävät näitä julkaisuja. Jotkin sidosryhmät 
kuitenkin totesivat, että kyseisillä raporteilla ei tällä hetkellä ole suurta vaikutusta 
tiedotusvälineisiin tai suureen yleisöön. Raporteilla on pienempi vaikutus kuin 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä julkaistuilla asiakirjoilla (maaraportit, 
maakohtaiset suositukset), ja vaikutus on jopa pienentynyt ajan mittaan, koska 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet parantamaan tilannettaan markkinarahoituksen 
saatavuuden osalta. Vaikka ohjelman jälkeisen valvonnan raporttien näkyvyys 
tiedotusvälineissä on vähäinen, niillä on kuitenkin oma yleisönsä: velkojat, sijoittajat, 
luottoluokituslaitokset ja markkinaosapuolet.  
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Johtopäätökset ja suositukset 
88 Tilintarkastustuomioistuimen yleinen johtopäätös on, että valvonnan tehokkuus 
kärsi, koska asetuksen tavoitteet eivät olleet täsmällisiä ja koska täytäntöönpanon 
virtaviivaisuudessa ja kohdistamisessa oli tiettyjä puutteita. Vaikka komission valvonta 
yhdessä muiden tekijöiden kanssa on osaltaan onnistunut hälventämään markkinoiden 
huolia, ei ole juurikaan näyttöä siitä, että valvonta olisi edistänyt uudistusten 
täytäntöönpanoa. Osittain tämä johtuu kannustimien ja vahvojen 
täytäntöönpanovälineiden puutteesta. Toukokuuhun 2021 mennessä valvonnan 
kohteena olleet viisi jäsenvaltiota olivat kuitenkin noudattaneet 
takaisinmaksuvelvoitteitaan ja päässeet takaisin markkinoille hyväksyttävällä korolla. 

89 Asetuksessa ei ole määritelty ohjelman jälkeisen valvonnan tavoitetta riittävän 
tarkasti. Myös jäsenvaltioiden edustajat, joille tilintarkastustuomioistuin teki 
kyselytutkimuksen, olivat panneet tämän seikan merkille. Asetuksessa määritellään 
valvonnan tavoite vain laajasti. Komissio selvensi tavoitteita sisäisessä käsikirjassaan ja 
täsmensi, että myös ohjelman puitteissa sovittujen politiikkatoimien täytäntöönpanon 
ja jäsenvaltioiden takaisinmaksukyvyn arvioiminen kuului tavoitteisiin (ks. kohdat 29–
34). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että laajasti määritellyn tavoitteen vuoksi 
ohjelman jälkeiseen valvontaan ja eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvien toimien 
välillä esiintyi käytännössä päällekkäisyyksiä, sillä molemmissa toiminnoissa arvioitiin 
jäsenvaltion toteuttamia uudistuksia. 

90 Myös ohjelman jälkeisen valvonnan raporteissa ja eurooppalaisen ohjausjakson 
julkaisuissa, erityisesti maaraporteissa, oli päällekkäisyyksiä (ks. kohdat 55–63). Vaikka 
tietyn jäsenvaltion takaisinmaksukyvyn arviointi voisi olla ohjelman jälkeiseen 
valvontaan liittyvien raporttien kaikkein merkittävin erityispiirre, kyseisissä raporteissa 
ei erityisesti korostettu tätä näkökohtaa (ks. kohdat 68–77). 

91 Komissio on hiljattain pyrkinyt virtaviivaistamaan ohjelman jälkeisen valvonnan 
raportteja ja onkin lyhentänyt niiden pituutta noin 30 prosenttia. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että myös näissä virtaviivaistetuissa 
raporteissa oli päällekkäisyyksiä eurooppalaisen ohjausjakson raporttien kanssa (ks. 
kohta 66). 

92 Tiukennetun valvonnan alaisten jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, 
joilla puututaan vaikeuksien lähteisiin tai niiden mahdollisiin lähteisiin. Toimenpiteissä 
on otettava huomioon eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetut maakohtaiset 
suositukset. Samoin hiljattain hyväksytyssä elpymis- ja palautumistukivälineessä 
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jäsenvaltioiden on selitettävä, miten niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat 
auttavat vastaamaan niiden maakohtaisissa suosituksissa esiin tuotuihin haasteisiin. 
Komission valvonnan tarkoituksena on molemmissa tapauksissa todentaa, onko 
jäsenvaltio edistynyt haasteidensa ratkaisemisessa maakohtaisten suositusten 
mukaisesti. Vaikka sama komission työryhmä vastaa niin elpymis- ja 
palautumistukivälineen täytäntöönpanosta kuin eurooppalaisen ohjausjakson 
koordinoinnista, tiukennettu valvonta ei kuitenkaan ole sen vastuulla (ks. kohta 36). 

93 Sen lisäksi, että komission eri toimissa on päällekkäisyyttä, myös EVM, joka on 
hallitustenvälisen sopimuksen mukainen elin, seuraa takaisinmaksukykyä, ja sen 
seuranta kattaa itse asiassa samat jäsenvaltiot kuin komission valvonta (ks. kohdat 24 
ja 25). 

94 Komissio voi aloittaa tiukennetun valvonnan silloin kun jäsenvaltio on 
taloudellisissa vaikeuksissa tai altistunut niille. Tiukennettua valvontaa ei ole 
asetuksessa erityisesti suunniteltu makrotalouden sopeutusohjelman päättymisen 
jälkeen käytettäväksi jäsenvaltioiden seurannan välineeksi. Vaikka Kreikka, joka on 
ainoa tiukennetun valvonnan kohteeksi asetettu jäsenvaltio tähän mennessä, oli 
poistumassa makrotalouden sopeutusohjelmasta, sen katsottiin myös olevan altis 
taloudellisille vaikeuksille. Asetuksessa ei määritellä tiukennetun valvonnan tavoitetta 
silloin kun sitä käytetään ohjelman jälkeisen valvonnan välineenä (ks. kohdat 35–37). 

Suositus 1 –Kootaan eri valvontatoimet yhteen 

a) Niiden pohdintojen yhteydessä, jotka liittyvät talouden ohjausjärjestelmän 
uudelleentarkasteluun (meneillään toukokuussa 2021), komission olisi harkittava 
ohjelman jälkeisen valvonnan ja tiukennetun valvonnan sisällyttämistä 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon. 

b) Valvontatoimiensa tavoitteiden selventämiseksi komission olisi harkittava, että 
ohjelman jälkeistä valvontaa koskevaan lainsäädäntöön sisällytetään säännöksiä, 
joissa nimenomaisesti mainitaan valvonnan keskeiset tavoitteet, nimittäin 
i) takaisinmaksukyvyn arviointi ja ii) ohjelman puitteissa sovittujen 
toteuttamattomien uudistusten seuranta. Lisäksi komission olisi täsmennettävä, 
että ohjelman jälkeisen valvonnan tavoitteita sovelletaan myös tiukennettuun 
valvontaan silloin kun jälkimmäistä sovelletaan makrotalouden 
sopeutusohjelmasta poistuviin maihin. 
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c) Kun komissio arvioi, kykeneekö valvonnan kohteena oleva jäsenvaltio maksamaan 
lainansa takaisin aikataulunsa mukaisesti, kyseisen arvioinnin olisi perustuttava 
vankkaan riskilähtöiseen lähestymistapaan, jossa analysoidaan viimeaikaisia 
takaisinmaksuriskejä ja tunnistetaan mahdollisia uusia riskejä sekä 
mahdollisuuksien mukaan kvantifioidaan kyseiset riskit. 

Tavoiteajankohta: osana komission tulevaa talouden ohjausjärjestelmän 
uudelleentarkastelua (vuoden 2023 puoliväliin mennessä) 

95 Ohjelman jälkeisen valvonnan toteuttamiselle on ominaista joustavuuden puute, 
joka pikemminkin lisää hallinnollista taakkaa kuin tuo lisäarvoa. Asetus velvoittaa 
komission seuraaviin toimiin: 

— Komission on toteutettava ohjelman jälkeistä valvontaa siihen asti, että vähintään 
75 prosenttia jäsenvaltioilta, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismilta, 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä ja Euroopan vakausmekanismilta saadusta 
rahoitustuesta on maksettu takaisin. Tämä koskee myös tapauksia, joissa komissio 
on todennut, että jäsenvaltion taloudellinen tilanne on nyttemmin vakaa ja 
takaisinmaksuriski pieni (ks. kohdat 38–42). 

— Komission on raportoitava ohjelman jälkeisen valvonnan tuloksista kahdesti 
vuodessa. Samalla tiheydellä tehdään myös tarkastuskäyntejä, ja tämä onkin 
perusteltua pian sen jälkeen, kun jäsenvaltio on poistunut makrotalouden 
sopeutusohjelmasta. Tässä vaiheessa on pidettävä uudistusvauhtia yllä ja saatava 
velkojat vakuutettua velkojen takaisinmaksusta. Näin suuri tarkastustiheys ei 
kuitenkaan ole enää tarpeellista sen jälkeen kun jäsenvaltion talous on palannut 
raiteilleen, eikä tällöin ole enää riittävästi sellaista uutta relevanttia tietoa, jonka 
vuoksi tarkastuskäyntejä olisi tehtävä ja raportteja julkaistava kahdesti vuodessa 
(ks. kohdat 43, 50–53 ja 57). 

96 Asetuksen mukaan komission on raportoitava tiukennetusta valvonnasta 
neljännesvuosittain. Tämä raportointitiheys, jonka mukaisesti komissio tekee myös 
tarkastuskäyntejä, on kuitenkin hyvin raskas sekä komissiolle että asianomaisille 
jäsenvaltioille. Kun kansalliset viranomaiset toimittavat pyydettyjä tietoja komissiolle, 
tähän kuluvat resurssit ovat poissa viranomaisten pääasiallisesta tehtävästä eli siitä, 
että ne toteuttaisivat sovittuja uudistuksia jäsenvaltion talouden palauttamiseksi 
raiteilleen (ks. kohdat 48 ja 54). 
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Suositus 2 – Yksinkertaistetaan menettelyjä ja lisätään 
joustavuutta 

Valvontatoimien keventämiseksi ja tehostamiseksi komission olisi harkittava, että se 
ehdottaa valvontaa koskevan lainsäädännön muuttamista sisällyttämällä siihen 
säännöksiä, joiden avulla on mahdollista 

a) keskeyttää ohjelman jälkeinen valvonta ennen 75 prosentin kynnysarvon 
saavuttamista sillä edellytyksellä, että komissio antaa myönteisen arvion 
jäsenvaltion takaisinmaksukyvystä 

b) vähentää ohjelman jälkeisestä valvonnasta annettavien tiedonantojen 
lukumäärää yhteen vuodessa sillä edellytyksellä, että jäsenvaltion tilanne on 
parantunut riittävästi; myös komission tarkastuskäyntien lukumäärää olisi 
vähennettävä vastaavasti (mikä ei edellyttäisi asianomaisen säädöksen 
muuttamista) 

c) vähentää tiukennetun valvonnan raporttien lukumäärää neljästä kahteen 
vuodessa; myös komission tarkastuskäyntien lukumäärää olisi vähennettävä 
vastaavasti (mikä ei edellyttäisi asianomaisen säädöksen muuttamista). 

Tavoiteajankohta: osana komission tulevaa talouden ohjausjärjestelmän 
uudelleentarkastelua (vuoden 2023 puoliväliin mennessä) 

97 Sen lisäksi, että ohjelman jälkeisessä valvonnassa on päällekkäisyyksiä 
eurooppalaisen ohjausjakson toimien kanssa, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
komissio ei ollut sopinut järjestelmällisesti ja virallisesti toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa sellaisesta yksityiskohtaisesta luettelosta, joka sisältäisi 
seurannan kohteeksi otettavat uudistukset (ks. kohta 58). 

98 Asetusta (EU) No 472/2013 ei ole tarkistettu niin, että siinä olisi otettu huomioon 
EU:n varainhoitojärjestelmän myöhempi kehitys, kuten yhteiselle 
valvontamekanismille ja yhteiselle kriisinratkaisumekanismille myönnetyt valvonta- ja 
seurantatehtävät. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi näiden valvontamuotojen välillä 
päällekkäisyyksiä, joiden vuoksi samaa työtä tehtiin useampaan kertaan ja resurssien 
käyttö oli epäoptimaalista (ks. kohdat 64 ja 65). 

99 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että komissio ei ollut sopinut 
järjestelmällisesti ja virallisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa, mitä 
tietoja ohjelman jälkeisen valvonnan yhteydessä annetaan ja milloin. Niinpä 
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komissiolta jäi hyödyntämättä tilaisuus lisätä toimitettavien tietojen ennustettavuutta 
ja auttaa jäsenvaltioita tiedonkeruun suunnittelussa (ks. kohta 49). 

Suositus 3 – Parannetaan vuorovaikutusta jäsenvaltioiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa 

Komission olisi tarkistettava sisäisiä menettelyjään seuraavien seikkojen 
varmistamiseksi: 

a) Komissio toimittaa kullekin makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvalle 
jäsenvaltiolle virallisesti i) yksityiskohtaisen luettelon seurannan kohteeksi 
tulevista uudistuksista yhdessä niitä koskevan realistisen 
täytäntöönpanoaikataulun kanssa sekä ii) selostuksen siitä, mitä tietoja tarkalleen 
ottaen on toimitettava. Tätä viimeksi mainittua selostusta olisi tarkistettava ajan 
mittaan sen varmistamiseksi, että pyydetyt tiedot vastaavat valvontatarpeita. 

b) Kaikki päällekkäisyydet yhtäältä ohjelman jälkeisen valvonnan ja toisaalta yhteisen 
valvontamekanismin ja yhteisen kriisinratkaisumekanismin valvonnan välillä 
poistetaan. Erityisesti silloin kun komissio katsoo, että yksittäisten pankkien 
arviointi olisi tarpeen, sen olisi niin paljon kuin mahdollista hyödynnettävä 
tuloksia, jotka saadaan toimivaltaisten EU:n elinten tekemistä analyyseista. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 puoliväli. 

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Alex Brenninkmeijerin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 
13. heinäkuuta 2021. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liitteet 

Liite I – Esimerkkejä päällekkäisyyksistä ohjelman jälkeisen 
valvonnan ja eurooppalaisen ohjausjakson välillä 

Ohjelman jälkeinen valvonta Eurooppalainen ohjausjakso 

Irlanti – ohjelman jälkeisen valvonnan 
raportti syksyltä 2016 (julkaistu 
maaliskuussa 2017) – s. 27:  
 
Sosiaalinen asuntotarjonta 
Asumisen toimintaohjelmaan kuului sosiaalisen 
asuntotuotannon suoran tarjonnan yksiköiden 
merkittävä laajentaminen. Irlannin 
jälleenrakentaminen: asumisen ja 
asunnottomuuden toimintasuunnitelma 
käynnistettiin 19. heinäkuuta. Siinä hallitus 
sitoutui tarjoamaan suoraan 47 000 sosiaalisen 
asunnontuotannon yksikköä vuoteen 2021 
mennessä. Arvioidut kustannukset ovat 
5,35 miljardia euroa. 
Uudet sosiaalisen asuntotuotannon yksiköt 
lisäävät osaltaan kokonaistarjontaa. Sosiaaliseen 
asuntojärjestelmää täydentävät uudistukset, 
kuten omakustannusperusteinen 
vuokrajärjestelmä, voisivat auttaa vähentämään 
suoran sosiaalisen asuntotarjonnan 
kustannuksia. Muutoin suora tarjonta on 
todennäköisesti pitkällä aikavälillä kalliimpaa 
kuin yksityisten vuokramarkkinoiden kautta 
toimivat järjestelmät. 

Irlanti – maaraportti 2017 (julkaistu 
helmikuussa 2017) – s. 52: 
 
Sosiaalinen asuntotarjonta 
Uudet sosiaalisen asuntotuotannon yksiköt 
lisäävät osaltaan kokonaistarjontaa. 
Toimintaohjelmaan sisältyi sitoumus asettaa 
suoraan käytettäväksi 47 000 sosiaalisen 
asuntotuotannon yksikköä vuoteen 2021 
mennessä. Arvioidut kustannukset ovat 
5,35 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että 
sosiaalisen asuntotuotannon osuus 
pääomatalousarviosta on seuraavien neljän 
vuoden aikana noin 40 prosenttia. Lähes 8 000 
uuden asunnon lisääminen markkinoille 
vuosittain helpottaisi tarjonnan puutteen 
aiheuttamaa painetta. Koska sosiaalista 
asuntotuotantoa täydentäviä uudistuksia, kuten 
omakustannusperusteista vuokrajärjestelmää, ei 
ole, sosiaalinen asuntotuotanto voi kuitenkin olla 
pitkällä aikavälillä kalliimpaa kuin yksityisten 
vuokramarkkinoiden kautta toimivat 
järjestelmät. 

Portugali – ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportti syksyltä 2016 
(julkaistu maaliskuussa 2017) – s. 20:  
 
Menojen uudelleenarviointi 
Menojen hallinta on edelleen haastavaa, ja 
menojen uudelleenarvioinnista saatavat hyödyt 
jäävät nähtäväksi. Menojen hallinta ja 
hillitseminen ovat parantuneet jonkin verran 
sitoumusten valvontaa koskevan lain 
soveltamisen myötä. Maksamattomat velat 
viittaavat kuitenkin puutteisiin niin kirjanpidossa 
ja talousarvion suunnittelussa kuin menojen 
valvonnassa, erityisesti sairaaloissa. […] 
Uudelleenarvioinnissa keskitytään tällä hetkellä 
terveys- ja opetusministeriöihin, valtion 
omistamiin yrityksiin, (keskitettyihin) julkisiin 
hankintoihin ja kiinteistöjen hallintaan, eli 

Portugali – maaraportti 2017 (julkaistu 
helmikuussa 2017) – s. 52: 
 
Menojen uudelleenarviointi 
Nykyisessä menojen uudelleenarvioinnissa 
näyttäisi olevan hyötyä kattavammasta ja 
strategisemmasta lähestymistavasta. 
Viranomaiset ovat aloittaneet menojen 
uudelleenarvioinnin, jossa keskitytään 
pääasiassa terveys- ja opetusministeriöihin, 
valtion omistamiin yrityksiin, (keskitettyihin) 
julkisiin hankintoihin ja kiinteistöjen hallintaan. 
Uudelleenarvioinnista puuttuu kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka kattaisi koko julkisen 
sektorin ja jota ohjaisivat konkreettiset 
säästötavoitteet. Sairaaloiden maksamattomien 
velkojen määrä on päinvastoin kasvanut vuoden 



 42 

 

Ohjelman jälkeinen valvonta Eurooppalainen ohjausjakso 

kaikkiin osa-alueisiin, joilla viranomaisten 
mukaan voidaan saada suuria tehokkuushyötyjä. 
Uudelleenarvioinnissa olisi hyötyä 
kattavammasta lähestymistavasta, johon 
sisältyisivät kaikki julkisen sektorin tasot ja jossa 
asetettaisiin konkreettisia säästötavoitteita.  

alusta, mikä on osoitus menojen hallinnan 
puutteesta erityisesti terveysalalla. 

Kypros – ohjelman jälkeisen valvonnan 
raportti keväältä 2019 (julkaistu 
kesäkuussa 2019) – s. 22: 
 
Olympic-vakuutusyhtiön konkurssi 
Jatkotoimet Olympic-vakuutusyhtiön konkurssin 
jälkeen ovat edelleen epävarmoja. Kyproksen 
vakuutusalan valvontapalvelu peruutti 
vaikeuksissa olevan vakuutusyhtiön toimiluvan 
toukokuussa 2018 sen jälkeen, kun 
vakuutuksenantaja ei enää täyttänyt 
vakavaraisuusvaatimuksia. Likvidaatiomenettely 
aloitettiin elokuun alussa 2018. 

Kypros – maaraportti 2019 (julkaistu 
helmikuussa 2019) – s. 39: 
 
Olympic-vakuutusyhtiön konkurssi 
Olympic-vakuutusyhtiön konkurssi toi mukanaan 
useita epävarmuustekijöitä. Kyproksen 
vakuutusvalvoja peruutti Olympic-
vakuutusyhtiön toimiluvan toukokuussa 2018 
sen jälkeen, kun vakuutuksenantaja ei enää 
täyttänyt vakavaraisuusvaatimuksia. 
Likvidaatiomenettely aloitettiin elokuun alussa 
2018. 

Kypros – ohjelman jälkeisen valvonnan 
raportti syksyltä 2018 (julkaistu 
marraskuussa 2018) – s. 22 ja 42:  
 
Kolmen pilarin strategia 
järjestämättömien lainojen 
vähentämiseksi 
Vuonna 2018 Kyproksen viranomaiset laativat ja 
käynnistivät kolmen pilarin poliittisen strategian 
pankkisektorin järjestämättömien lainojen 
vähentämiseksi. Strategia muodostuu i) 
lainsäädäntöpaketista, joka sisältää muutoksia 
ulosmittausta ja maksukyvyttömyyttä koskeviin 
säädöskehyksiin ja lainojen myyntiä koskevaan 
lakiin sekä arvopaperistamista koskevan lain 
antamisen, ii) Cooperative Central Bankin hyvien 
varojen ja velkojen myynnistä ja Cooperative 
Asset Management Companyn jäljellä olevien 
omaisuuserien myynnistä ja iii) väliaikaisen 
tukijärjestelmän (ESTIA) perustamisesta 
sellaisten järjestämättömien lainojen 
selvittämiseksi, joiden vakuutena on pääasiallisia 
asuntoja. Ensimmäisessä pilarissa – oikeudellisen 
ja sääntelykehyksen lujittamisessa – 
edustajainhuone hyväksyi heinäkuun 2018 alussa 
joukon säädösehdotuksia, joiden tarkoituksena 
on poistaa järjestämättömien lainojen 
selvittämisen esteet. Toinen pilari, jossa pyritään 
poistamaan suuri osa pankkisektorin huonoista 
lainoista, sai konkreettisen muodon syyskuussa 
2018, kun CCB luopui pankkitoimiluvastaan. 

Kypros – maaraportti 2019  
(julkaistu helmikuussa 2019) – s. 20:  
 
Kolmen pilarin strategia 
järjestämättömien lainojen 
vähentämiseksi 
Kyproksen viranomaiset laativat ja käynnistivät 
kolmen pilarin poliittisen strategian 
pankkisektorin järjestämättömien lainojen 
vähentämiseksi. Strategia muodostuu i) 
lainsäädäntöpaketista, joka sisältää muutoksia 
ulosmittausta ja maksukyvyttömyyttä koskeviin 
säädöskehyksiin ja lainojen myyntiä koskevaan 
lakiin sekä arvopaperistamista koskevan lain 
antamisen, ii) Cyprus Cooperative Bankin 
myymisestä (kyseinen pankki kärsi 
järjestämättömien lainojen suuresta määrästä, 
mikä vei pankin jäljelle jääneen yksikön 
selvitysprosessiin) ja iii) väliaikaisen valtion 
tukijärjestelmän (ESTIA) perustamisesta 
sellaisten järjestämättömien lainojen 
selvittämiseksi, joiden vakuutena on pääasiallisia 
asuntoja (tämä on haastavin järjestämättömiä 
lainoja koskeva kysymys). Ensimmäisessä 
pilarissa – oikeudellisen ja sääntelykehyksen 
lujittamisessa – tarkoituksena on poistaa joitakin 
järjestämättömien lainojen selvittämisen esteitä. 
Toinen pilari pantiin täytäntöön syyskuussa 
2018, kun Cyprus Cooperative Bank luopui 
pankkitoimiluvastaan. Näin ollen pilarin 
konkreettinen vaikutus järjestämättömiin 
lainoihin tuli näkyviin jo kun suuri osa 
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Viimeisessä pilarissa ESTIA-tukijärjestelmän 
suunnittelu saatiin päätökseen marraskuussa 
2018. Tukijärjestelmän täytäntöönpanon 
odotetaan käynnistyvän vuodesta 2019 alkaen. 
[…]Oikeudelliset prosessit heikentävät tällä 
hetkellä sopimusten täytäntöönpanoa ja estävät 
pankkeja käyttämästä nyt voimassa olevaa 
oikeudellista kehystä järjestämättömien lainojen 
vähentämiseen. Lisäksi edellä mainitun ESTIA-
tukijärjestelmän tuloksellisuus riippuu pitkälti 
siitä, kuinka tehokkaasti tuomioistuinjärjestelmä 
määrää toistuvasti maksunsa laiminlyöneitä ja 
luottokelvottomia lainanottajia ulosottoon. 

pankkisektorin huonoista lainoista poistui. 
Viimeisessä pilarissa ESTIA-tukijärjestelmän 
suunnittelu saatiin päätökseen marraskuussa 
2018 ja sen täytäntöönpanon odotetaan 
tapahtuvan vuoden 2019 ensimmäisellä 
puoliskolla (ks. kohta 4.2.1). Oikeudellisen 
järjestelmän suunnitellulla uudistuksella pyritään 
vahvistamaan sopimusten täytäntöönpanoa ja 
viime kädessä parantamaan maan 
maksukulttuuria (ks. kohta 4.4.3). Lisäksi ESTIA-
tukijärjestelmän tuloksellisuus riippuu pitkälti 
siitä, kuinka tehokkaasti tuomioistuinjärjestelmä 
määrää toistuvasti maksunsa laiminlyöneitä ja 
luottokelvottomia lainanottajia ulosottoon. 
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Liite II – Esimerkkejä peräkkäisistä ohjelman jälkeisen 
valvonnan raporteista, jotka osoittavat, että 
rakenneuudistusten täytäntöönpanossa on edistytty vain vähän 

Ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportti Kypros: uusi maksukyvyttömyyspalvelu 

Syksy 2016 
(julkaistu joulukuussa 
2016) 

Kyproksen uusi maksukyvyttömyyspalvelu aloitti toimintansa 
kesäkuussa 2015, mutta se tarvitsee lisää resursseja. 

Kevät 2017 
(julkaistu heinäkuussa 
2017) 

Kyproksen uusi maksukyvyttömyyspalvelu aloitti toimintansa 
kesäkuussa 2015, mutta se tarvitsee lisää resursseja. 

Syksy 2017 
(julkaistu joulukuussa 
2017) 

Kyproksen maksukyvyttömyyspalvelu aloitti toimintansa 
kesäkuussa 2015, mutta se tarvitsee lisää resursseja. 

Kevät 2018 
(julkaistu heinäkuussa 
2018) 

Maksukyvyttömyyspalvelun vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
parannetaan parhaillaan. 

Syksy 2018 
(julkaistu marraskuussa 
2018) 

Maksukyvyttömyyspalvelun vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
parantaminen vaatii lisää työtä. 

Kevät 2019 
(julkaistu kesäkuussa 
2019) 

Maksukyvyttömyyspalvelun vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
ollaan parantamassa. 

Syksy 2019 
(julkaistu marraskuussa 
2019) 

Uuden maksukyvyttömyysosaston, jonka on määrä olla 
toiminnassa vuoden 2020 alussa, olisi parannettava 
maksukyvyttömyyskehyksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Kevät 2020 
(julkaistu toukokuussa 
2020) 

Komissio ei raportoinut maksukyvyttömyyspalvelusta. 

Syksy 2020 
(julkaistu marraskuussa 
2020) 

Maksukyvyttömyysosasto ottaa käyttöön uuden 
organisaatiorakenteensa tammikuussa 2021. 
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Ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportti Portugali: menojen uudelleenarviointi 

Kesä 2016  
(julkaistu syyskuussa 
2016) 

Hallitus on käynnistänyt julkishallinnon menojen 
uudelleentarkastelun pyrkimyksenä saada aikaan merkittäviä 
menosäästöjä. 

Syksy 2016 
(julkaistu maaliskuussa 
2017) 

Menojen hallinta on edelleen haastavaa, ja menojen 
uudelleenarvioinnista saatavat hyödyt jäävät nähtäväksi. 

Kesä 2017 
(julkaistu lokakuussa 
2017) 

Menojen hallinta on edelleen haastavaa, ja menojen 
uudelleentarkastelun hyödyt ilmenevät vain vähitellen ilman 
ennalta määriteltyjä säästötavoitteita. 

Syksy 2017 
(julkaistu tammikuussa 
2018) 

Menojen uudelleentarkastelua laajennetaan vähitellen 
uusille sektoreille. Vuoden 2018 menojen 
uudelleentarkastelun säästötavoitteet ovat 
kunnianhimoisempia, mikä on myönteistä kehitystä. 

Kesä 2018 
(julkaistu syyskuussa 
2018) 

Menojen uudelleentarkastelua kokonaisuutena laajennettiin 
hiljattain, ja sillä on nyt kunnianhimoisempia 
säästötavoitteita, mutta tulevia toimia on vielä 
täsmennettävä. 

Syksy 2018 
(julkaistu helmikuussa 
2019) 

Menojen uudelleentarkastelun on määrä jatkua vuonna 
2019. 

Kesä 2019 
(julkaistu lokakuussa 
2019) 

Meneillään oleva menojen uudelleentarkastelu etenee 
hitaasti, ja sen arvioidaan johtavan melko vaatimattomiin 
lisätehokkuussäästöihin. 

Syksy 2019 
(julkaistu huhtikuussa 
2020) 

Se, että nykyisten julkisten menojen merkittävimpiin osiin 
kohdistui kasvavaa painetta, jäi jossain määrin 
valvontatoimien ulkopuolelle. 

Syksy 2020 
(julkaistu marraskuussa 
2020) 

Komissio ei raportoinut menojen uudelleentarkastelusta. 
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Ohjelman jälkeisen 
valvonnan raportti Irlanti: veropohjan laajentaminen 

Syksy 2015 
(julkaistu tammikuussa 
2016) 

Monikansallisten yritysten merkittävä toiminta altistaa 
Irlannin mahdollisille haitallisille tulohäiriöille, joita saattaa 
aiheutua kansainvälisten verostandardien ja -käytäntöjen 
muutoksista. 

Kevät 2016 
(julkaistu syyskuussa 
2016) 

Yleisen sosiaaliturvamaksun asteittainen lakkauttaminen on 
ristiriidassa laajan veropohjan säilyttämistä koskevan 
sitoumuksen kanssa. 

Syksy 2016 
(julkaistu maaliskuussa 
2017) 

Laajempi veropohja lisäisi julkisen talouden kestävyyttä 
häiriötilanteissa. 

Kevät 2017 
(julkaistu heinäkuussa 
2017) 

Veropohjan laajentaminen tekisi tuloista vakaampia 
epävakaissa taloudellisissa olosuhteissa. 

Syksy 2017 
(julkaistu helmikuussa 
2018) 

Henkilökohtaisen tuloveropohjan laajentaminen tekisi 
tuloista vakaampia epävakaissa taloudellisissa olosuhteissa. 

Kevät 2018 
(julkaistu heinäkuussa 
2018) 

Kun otetaan huomioon kasvaneet ulkoiset riskit, […] 
veropohjan laajentaminen olisi järkevää. 

Syksy 2018 
(julkaistu helmikuussa 
2019) 

Henkilökohtaisen tuloveropohjan laajentaminen tekisi 
tuloista vakaampia epävakaissa taloudellisissa olosuhteissa. 

Kevät 2019 
(julkaistu syyskuussa 
2019) 

Veropohjan laajentaminen ja riippuvuuden vähentäminen 
yhteisöverotuloista parantaisivat tulojen vakautta. 
Viimeaikaiset tulotoimenpiteet toisaalta laajensivat 
veropohjaa vain vähän. 

Syksy 2019 
(julkaistu helmikuussa 
2020) 

Veropohjan laajentaminen vahvistaisi julkista taloutta. 

Syksy 2020 
(julkaistu marraskuussa 
2020) 

Laajempi veropohja vahvistaisi julkisen talouden kestävyyttä. 
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Liite III – Esimerkkejä merkittävästä viivästyksestä uudistusten 
toteuttamisessa 

Oikeusasiat: Kreikka sitoutui panemaan täytäntöön oikeusasioita koskevan 
kolmivuotisen toimintasuunnitelman. Sen jälkeen kun tarjouskilpailumenettely olisi 
päättynyt vuoden 2019 puoliväliin mennessä, sähköisen oikeudenkäytön 
järjestelmän (OSDDY-PP) perustaminen olisi tullut saattaa päätökseen vuoden 2020 
puoliväliin mennessä ja oikeudellisten asiakirjojen sähköinen toimittaminen olisi 
tullut panna täytäntöön kaikissa tuomioistuimissa vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Kesäkuun 2019 raportissa todettiin, että tarjouspyyntöasiakirjoja ei ollut vielä 
viimeistelty ja että tarjouskilpailun käynnistäminen oli siirretty syyskuuhun 2019. 
Seuraavassa raportissa kerrottiin, että tarjouskilpailun käynnistäminen oli siirretty 
edelleen joulukuuhun 2019. Syyskuussa 2020 annetussa raportissa todettiin, että 
tarjouskilpailumenettelyn päätökseen saattamista oli lykätty joulukuuhun 2020, 
mikä vahvistettiin marraskuussa 2020 annetussa raportissa, jossa viivästyksestä 
syytettiin pandemiaa. Näin ollen IT-järjestelmän toimitus viivästyy edellä mainitun 
tarjouskilpailun myöhästymisen seurauksena. Lisäksi toimitusaikataulua 
pidennettiin. Toimituksen odotetaan tapahtuvan 3,5 vuoden kuluttua alun perin 
suunnitellusta määräajasta, jos uusia viivästyksiä ei tule. 

Helmikuussa 2020 annetussa kertomuksessa todettiin sähköisen 
arkistointijärjestelmän käyttöönotosta kaikissa tuomiovallan oikeuslaitoksissa, että 
määräaika (vuoden 2019 loppu) oli ohitettu ja täytäntöönpano aloitettu, mutta vain 
joidenkin tuomioistuinten osalta. Toukokuussa 2020 annetussa raportissa 
ilmoitettiin, että sähköinen arkistointi olisi pakollista vain hallintotuomioistuimissa 
tammikuusta 2021 alkaen. Siviili- ja rikoslainkäytössä se on edelleen vapaaehtoista. 

Julkishallinto: Kreikka sitoutui nimittämään 69 hallintopääsihteeriä vuoden 2018 
loppuun mennessä osana julkisen hallinnon nykyaikaistamispyrkimyksiä. 

Marraskuussa 2018 julkaistussa kertomuksessa ilmoitettiin merkittävistä 
viivästyksistä, joiden vuoksi nimityksiä ei ollut suoritettu loppuun siihen mennessä.  
Kesäkuun 2019 kertomuksessa ilmoitettiin yhdestä nimityksestä ja neljästä 
valinnasta ja siitä, että 69 valinnan viimeistelyn määräaika oli lykätty joulukuuhun 
2019.  
Marraskuussa 2019 annetussa raportissa ilmoitettiin, että uudessa laissa 69 
hallinnollisen pääsihteerin virkaa lakkautettiin ja ne korvattiin 13:lla pysyvän 
sihteerin viralla. Valintamenettely on määrä saattaa päätökseen tammikuuhun 2020 
mennessä. 
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Lyhenteet 
EKP: Euroopan keskuspankki 

EVM: Euroopan vakausmekanismi 

IMF: Kansainvälinen valuuttarahasto 

SEUT: Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 
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Sanasto 
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi: Tämän EU-välineen avulla komissio voi 
ottaa rahoitusmarkkinoilta unionin nimissä lainaa implisiittisen EU:n talousarviotakuun 
turvin antaakseen rahoitustukea kaikille EU:n jäsenvaltioille, joilla on tai joille uhkaa 
muodostua vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tavoitteena on säilyttää rahoitusvakaus. 
Rahoitustukea tarvitsevien euroalueen maiden odotetaan nykyisin kääntyvän 
Euroopan vakausmekanismin (EVM) puoleen. 

Euroopan rahoitusvakausväline: Luxemburgiin rekisteröity erityisrahoitusyhtiö, jonka 
euroalueen jäsenvaltiot ovat perustaneet ja jonka ne omistavat. Väline suunniteltiin 
tilapäiseksi pelastusmekanismiksi, jossa euroalueen jäsenvaltioiden takauksella 
hankitaan rahoitusmarkkinoilta varoja ja lainataan ne edelleen vaikeuksissa oleville 
euroalueen jäsenvaltioille. Rahoitusvälineestä ei enää myönnetä rahoitustukea 
euroalueen maille, joilla on rahoitusvaikeuksia tai joille sellaisia uhkaa muodostua, 
koska tämä tehtävä on nyt yksinomaan Euroopan vakausmekanismin vastuulla. 

Euroopan vakausmekanismi: Mekanismi perustettiin lokakuussa 2012 pysyväksi 
hallitustenväliseksi organisaatioksi. Kuten edeltäjänsä (väliaikainen Euroopan 
rahoitusvakausväline), mekanismi tarjoaa rahoitustukea euroalueen maille, joilla on 
vakavia rahoitusvaikeuksia tai joille uhkaa muodostua sellaisia. Rahoitusta tarjotaan, 
jos se on välttämätöntä koko euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi. 
Mekanismin tarjoama rahoitustuki rahoitetaan laskemalla liikkeelle velkapapereita. 

Kreikan lainajärjestely: Kreikan lainajärjestely oli Kreikan ensimmäinen 
rahoitustukiohjelma. Siitä sovittiin toukokuussa 2010. Se koostui euroalueen maiden 
kahdenvälisistä lainoista, joiden määrä oli 52,9 miljardia euroa. Komissio ei toimi 
välineen lainanottajana, mutta sen tehtävänä on koordinoida ja hallinnoida 
kahdenvälisten lainojen poolia. 

Perusjäämä: Julkisen talouden rahoitusasema ilman julkisyhteisöjen velan 
korkomenoja. 

Poistuminen makrotalouden sopeutusohjelmasta: Ohjelma, jolle on asetettu 
päättymispäivä, päättyy sen jälkeen kun komission lopullinen tarkastelu on päättynyt 
hyväksyttävin tuloksin. 

Varainhoitovuoden yli/alijäämä: Julkisten kokonaismenojen ja -tulojen välinen 
tasapaino tiettynä vuonna. Positiivinen rahoitusasema osoittaa ylijäämää ja 
negatiivinen rahoitusasema alijäämää. 
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Yhteinen kriisinratkaisumekanismi: Mekanismi, jossa yhteisellä 
kriisinratkaisuneuvostolla ja kansallisilla kriisinratkaisuviranomaisilla on keskitetty 
kriisinratkaisuvalta. Nämä ovat suoraan vastuussa pankkiunioniin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa sijaitsevien pankkien kriisinratkaisusta. 

Yhteinen valvontamekanismi: Pankkien valvontamekanismi, joka koostuu EKP:stä ja 
mekanismiin osallistuvien maiden kansallisista valvontaviranomaisista. 



Komission vastaukset 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Tarkastuksen eteneminen 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Tarkastustiimi 
Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita 
se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen 
hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee 
nämä tarkastustehtävät mahdollisimman vaikuttaviksi ottamalla huomioon 
tuloksellisuuteen tai sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit, tulojen tai menojen 
tason, tulevan kehityksen sekä poliittisen ja yleisen edun. 

Tästä tuloksellisuustarkastuksesta vastasi IV tarkastusjaosto, jonka erikoisalat ovat 
markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. Tarkastus 
toimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex Brenninkmeijerin 
johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Raphael Debets, kabinettiavustaja 
Di Hai, toimialapäällikkö Marion Colonerus, tehtävävastaava Giuseppe Diana sekä 
tarkastajat Stefano Sturaro ja Laura Lalikova. Kielellisissä kysymyksissä avusti 
Zoe Dennis. 
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Komissio vastaa makrotalouden sopeutusohjelmasta poistuvien 
euroalueen jäsenvaltioiden valvonnasta ja pyrkii tällöin 
varmistamaan, että kyseiset jäsenvaltiot säilyttävät taloudellisen 
ja rahoituksellisen vakautensa. Tämä on sekä jäsenvaltioiden että 
niiden lainanantajien etu. Tilintarkastustuomioistuin selvitti, 
kuinka komission valvonta oli suunniteltu ja pantu täytäntöön ja 
kuinka vaikuttavaa se oli. Kysymystä tutkittiin viiden valvonnan 
kohteena olleen jäsenvaltion osalta (Espanja, Irlanti, Kreikka, 
Kypros ja Portugali). Tarkastajat totesivat, että vaikka kyseinen 
valvonta muodosti tarkoituksenmukaisen työkalun, sen 
tehokkuutta vähensivät epäselvät tavoitteet sekä se, että sen 
täytäntöönpanoa ei ollut virtaviivaistettu ja kohdistettu 
riittävästi. Tilintarkastustuomioistuin antoi komissiolle suosituksia 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tarkastajat suosittavat muun 
muassa alan lainsäädännön tarkistamista siten, että komission 
valvonta otetaan osaksi talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa. 

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