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Tiivistelmä 

Muistiossa tarkastellaan komission ehdotusta laajamittaisten 
makrotaloudellisten ehtojen käyttöönottamisesta koheesiopolitiikassa. Näin ollen 
koheesiopolitiikan rahoitus riippuisi EU:n talouden ohjausta ja hallintaa 
koskevien sääntöjen noudattamisesta. Muistiossa todetaan, että 
makrotaloudelliset ehdot olisivat talouden ohjauksen ja hallinnan kannalta 
hyödyllisiä, mutta ne vaikuttaisivat todennäköisesti kielteisesti 
koheesiopolitiikkaan. Tärkeämpää on kuitenkin, että komission ehdotus tuskin 
edistäisi kummankaan politiikan yleistavoitteen saavuttamista eli tasapainoista 
talouskasvua Euroopassa. 
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YHTEENVETO 
Muistiossa tarkastellaan komission ehdotusta, jossa esitetään makrotaloudellisten ehtojen 
laajentamista merkittävästi vuosien 2014–2020 ohjelmakaudella. Makrotaloudellisten 
ehtojen soveltaminen tarkoittaisi, että EU:n koheesiopolitiikan rahoitus jäsenvaltioissa 
riippuisi siitä, noudattaako jäsenvaltio talouden ohjaus- ja hallintamenettelyjä. 
 
EU:n talousliiton perustamisen taustalla on koko ajan tiiviimpi Euroopan yhdentyminen ja 
etenkin rahaliitto. Samalla on vahvistettu tietyt tavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on 
täytettävä. Nämä tavoitteet on muokattu sitoviksi säännöiksi ja vähemmän sitoviksi 
poliittisiksi tavoitteiksi, ja ne kattavat jäsenvaltioiden finanssi- ja talouspolitiikan. 
Tavoitteiden saavuttamista varten on otettu käyttöön EU:n talouden ohjaus- ja 
hallintamenettelyjä. 
 
Ehkäisevässä talouden ohjaus- ja hallintamenettelyssä keskitytään jäsenvaltioiden finanssi- 
ja talouspolitiikkojen seurantaan ja koordinointiin. EU voi laatia tämän menettelyn 
puitteissa ei-sitovia varoituksia ja suosituksia jäsenvaltioille. Jos ehkäisevä menettely ei 
riitä takaamaan sitovien sääntöjen noudattamista, voidaan käynnistää kaksi 
korjausmenettelyä. Nämä menettelyt ovat a) liiallisia alijäämiä koskeva menettely, jolla 
puututaan julkisen talouden epätasapainoon, ja b) liiallista epätasapainoa koskeva 
menettely, jolla puututaan makrotaloudelliseen epätasapainoon. Euroalueen jäseniin 
sovelletaan tiukempia korjausmenettelyjä, ja niille voidaan määrätä taloudellisia 
seuraamuksia, jos ne eivät noudata menettelyjä. Talouden ohjaus- ja hallintamenettelyn 
viimeisenä vaihtoehtona on myöntää ehdollista rahoitustukea jäsenvaltiolle, jolla on 
vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tällöin EU määrittelee jäsenvaltiota koskevat tavoitteet ja 
neuvottelee kansallisista politiikoista, joilla kyseiset tavoitteet saavutetaan. 
 
Makrotaloudelliset ehdot 
 
EU:n talousliitto ei ole toistaiseksi kyennyt estämään merkittäviä julkisen talouden kriisejä 
jäsenvaltioissa. Laajamittaisten makrotaloudellisten ehtojen käyttöönotto voisi näin ollen 
olla merkittävä osa talousliiton vahvistamista. Komissio suunnittelee, että nykyistä 
osittaista makrotaloudellista ehdollisuutta sovellettaisiin jatkossa kaikkiin koheesiopolitiikan 
rahastoihin sekä maatalous- ja kalatalousrahastoihin. Makrotaloudelliset ehdot kattaisivat 
lisäksi kaikki talouden ohjaus- ja hallintamenettelyt, ja niitä sovellettaisiin sekä 
finanssiasioihin että makrotaloudellisiin kysymyksiin. 
 
Jos jäsenvaltio ei noudata EU:n talouden ohjausta ja hallintaa koskevia suosituksia, 
komissio voisi pyytää sitä muuttamaan kansallisia koheesiopolitiikan 
strategia-asiakirjojaan. Komissio voisi myöhemmin keskeyttää koheesiopolitiikan maksut, 
jos jäsenvaltio ei muuttaisi tarpeeksi kansallisia koheesiopolitiikan strategia-asiakirjojaan. 
Maksujen mahdollinen keskeyttäminen ajoittuisi menettelyn loppuun, ja menettely voisi 
kestää enintään viisi kuukautta. Mahdolliseen keskeyttämiseen liittyvän menettelyn pitkä 
kesto olisi kuitenkin vaikeaa yhdistää talouden ohjaus- ja hallintamenettelyihin ja 
asiaankuuluviin seuraamuksiin. 
 
Komission ehdotuksessa esitetään myös, että koheesiopolitiikan rahoitus on keskeytettävä, 
jos EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan korjausmenettelyjä tai rahoitustukimenettelyjä 
jatketaan alkuvaihetta pidemmälle. Pakollinen keskeyttäminen voisi tarkoittaa joko 
koheesiopolitiikan maksusitoumusten tai koheesiopolitiikan maksujen keskeyttämistä. 
Jälkimmäisellä olisi todennäköisesti suurempi vaikutus yksittäisiin hankkeisiin, sillä 
maksusitoumusten keskeyttäminen mahdollistaisi silti aiemmin tehtyihin 
maksusitoumuksiin perustuvat maksut. 
 
Rangaistustoimenpiteenä käyttämisen lisäksi makrotaloudellisilla ehdoilla voitaisiin myös 
helpottaa koheesiopolitiikan rahoituksen kansallista saatavuutta. Tämä olisi kuitenkin 
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mahdollista vain kun jäsenvaltioon kohdistetaan rahoitustukimenettely. Vähentäessään 
makrotaloudellisten ehtojen käyttöä kannustimena komissio on menettänyt mahdollisuuden 
ehdottaa tasapainoisempaa "keppi ja porkkana" -strategiaa. 
 
Makrotaloudellisten ehtojen seuraukset 
 
Makrotaloudelliset ehdot vaikuttaisivat talouden ohjaukseen ja hallintaan etupäässä 
myönteisesti. Ne laajentaisivat nykyistä seuraamusvalikoimaa ja lisäisivät alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa painetta vakaaseen finanssi- ja talouspolitiikkaan, sillä paikallisviranomaisilla 
olisi enemmän menetettävää talouden ohjaus- ja hallintaprosessissa. Makrotaloudelliset 
ehdot olisivat automaattisempi ja innovatiivisempi seuraamusmuoto, jota voitaisiin soveltaa 
kaikkiin talouden ohjaus- ja hallintamenettelyihin. Tämä muuttaisi ehkäisevän ohjaus- ja 
hallintamenettelyn ei-sitovaa luonnetta. Makrotaloudellisia ehtoja sovellettaisiin lisäksi 
kaikkiin jäsenvaltioihin, joten seuraamuksia voitaisiin määrätä euroalueen ulkopuolisille 
valtioillekin. 
 
Makrotaloudellisilla ehdoilla voisi olla joitakin myönteisiä vaikutuksia myös 
koheesiopolitiikkaan. Ne voisivat etenkin vähentää koheesiopolitiikan varojen 
tuottamatonta käyttöä. Tästä huolimatta esitetyt makrotaloudelliset ehdot vaikuttaisivat 
koheesiopolitiikkaan melko kielteisesti. Koheesiopolitiikan kannalta kielteisiä vaikutuksia 
olisivat muun muassa seuraavat tekijät:  

 Koheesiopolitiikka olisi aiempaa epäoikeudenmukaisempaa: Makrotaloudellisia 
ehtoja koskevat seuraamukset vaikuttaisivat alueisiin, vaikka ne eivät 
suurimmaksi osaksi ole vastuussa talouden ohjausta ja hallintaa koskevien 
sääntöjen noudattamisesta. Lisäksi koheesiopolitiikan rahoituksen keskeyttäminen 
voisi vaikuttaa suhteettoman kielteisesti köyhempiin alueisiin ja jäsenvaltioihin, 
sillä ne ovat muita riippuvaisempia tästä rahoituksesta. 

 Koheesiopolitiikka olisi aiempaa epäluotettavampaa: Makrotaloudelliset ehdot 
loisivat tulevien hankkeiden rahoituksen saantia koskevaa epävarmuutta, vaikka 
seuraamuksia ei sovellettaisikaan. Makrotaloudellisia ehtoja koskevien 
seuraamusten soveltaminen saattaisi myös johtaa meneillään olevien hankkeiden 
toteuttamatta jättämiseen. 

Samalla kun tarkastellaan erikseen makrotaloudellisten ehtojen vaikutuksia talouden 
ohjaukseen ja hallintaan sekä koheesiopolitiikkaan, olisi tarkasteltava niiden 
kokonaisvaltaisia seurauksia. Makrotaloudellisten seuraamusten määrääminen saattaisi olla 
epätarkoituksenmukaista kestävän ja tasapainoisen kasvun saavuttamisen kannalta, vaikka 
tällainen kasvu on talouden ohjauksen ja hallinnan sekä koheesiopolitiikan yhteinen tavoite. 
Jos ei ole mahdollista asettaa seuraamuksia, makrotaloudelliset ehdot ovat kuitenkin 
hampaattomia ja jäävät näin ollen tehottomiksi. 
 
On kuitenkin keinoja, joilla voidaan vähentää makrotaloudellisten ehtojen kielteisiä 
vaikutuksia ja säilyttää samalla niiden myönteiset mahdollisuudet. Yksi vaihtoehto olisi 
käyttää makrotaloudellisia ehtoja "keppi ja porkkana" -välineenä. Toiseksi 
makrotaloudelliset ehdot voitaisiin yhdenmukaistaa paremmin talouden ohjaus- ja 
hallintaprosessin kanssa. Kolmanneksi seuraamusten määrääminen voisi tarkoittaa 
ensisijaisesti sitoumusten keskeyttämistä, jolloin maksujen keskeyttämistä käytettäisiin 
vasta viimeisenä vaihtoehtona. Saattaa kuitenkin osoittautua vaikeaksi siirtää 
makrotaloudelliset ehdot houkuttelevasta ajatuksesta hyödyllisen käytännön tasolle, vaikka 
nämä parannusehdotukset otettaisiin huomioon. 
 


