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UNIONIN TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA

Unionin talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmä muodostuu erilaisista elimistä
ja menettelyistä, joilla pyritään saavuttamaan unionin talouspoliittiset tavoitteet,
etenkin talouspolitiikan yhteensovittaminen, jotta saadaan aikaan unionia ja
sen kansalaisia hyödyttävää taloudellista ja sosiaalista edistystä. Vuonna 2008
alkanut talous-, rahoitus- ja finanssikriisi osoitti, että EU tarvitsee talouden
ohjaus- ja hallintamallia, joka on tehokkaampi kuin siihenastinen talous-
ja finanssipolitiikkojen yhteensovittaminen. Talouden ohjauksen ja hallinnan
parantamiseksi on toteutettu toimia, joilla on tehostettu finanssipolitiikan ja
makrotalouspolitiikan yhteensovittamista ja valvontaa. Lisäksi on luotu tarvittavat
edellytykset finanssikriisien hallinnalle. Nämä toimet jatkuvat yhä.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 artikla

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2–5, 119–144 ja 282–
284 artikla

— SEUT:iin liitetyt pöytäkirjat: pöytäkirja N:o 12 liiallisia alijäämiä koskevasta
menettelystä, pöytäkirja N:o 13 lähentymisperusteista ja pöytäkirja N:o 14
euroryhmästä

TAVOITTEET

A. Perussopimusten määräykset
SEU:n johdanto-osassa todetaan, että jäsenvaltiot ovat päättäneet ”lujittaa
kansantalouksiaan ja varmistaa niiden lähentymisen sekä perustaa talous- ja
rahaliiton”.
SEU:n 3 artiklan mukaan unioni ”pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus [sekä] täystyöllisyyttä ja
sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous”.
Talouspolitiikan yhteensovittaminen perustuu SEUT:n 2, 5 ja 119 artiklaan, joissa
vaaditaan, että jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana
ja sovittavat talouspolitiikkansa yhteen. Yhteensovittamisen aloista ja muodoista
määrätään 121 artiklassa, joka koskee talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin ja
maakohtaisiin toimintasuosituksiin liittyviä menettelyjä, sekä 126 artiklassa, jossa
vahvistetaan liiallista julkistalouden alijäämää koskeva menettely (2.6.6).
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Lisäksi 136–138 artiklassa annetaan erityismääräyksiä euron käyttöön ottaneille
jäsenvaltioille niiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden ja talouspolitiikan
yhteensovittamisen ja näiden valvonnan tehostamisesta.
Työllisyyttä koskevassa IX osastossa vaaditaan, että jäsenvaltiot sovittavat yhteen
työllisyyspolitiikkansa ja toteuttavat sitä talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen
mukaisesti (146 artikla) (2.3.3).
B. Talouden ohjauksen ja hallinnan alat
Vuonna 2008 alkanut talous-, rahoitus- ja finanssikriisi osoitti, että talous-
ja finanssipoliittinen epätasapaino ja makrotalouden epätasapaino kytkeytyvät
läheisesti toisiinsa sekä kansallisten rajojen sisällä että unionin tasolla. Erityisesti
tämä koskee euroalueen maita. Siksi vuonna 2011 luotu entistä tehokkaampi
talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmä kattaa useita talouden aloja, kuten
finanssipolitiikan, makrotaloudelliset kysymykset, kriisinhallinnan, makrotalouden
valvonnan ja investoinnit. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti paremmaksi.

SAAVUTUKSET

A. Talouspolitiikan yhteensovittaminen vuoteen 2011 saakka
Vuoteen 2011 saakka talouspoliittinen yhteensovittaminen perustui pääasiassa
yhteisymmärrykseen, eikä siihen liittynyt muita lainvoimaisia sääntöjä kuin vakaus-
ja kasvusopimuksen yhteydessä määritellyt finanssipolitiikan puitteet (2.6.6).
Yhteensovittamista sovellettiin laaja-alaisesti, ja käytettävissä oli useita erilaisia
yhteistyömuotoja riippuen siitä, miten sitova yhteistyösopimus oli, esimerkiksi
— yhteensovittaminen kriisinhallinnan välineenä, kuten toukokuussa 2010 perustettu

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, ja

— politiikkaa koskevien valtuuksien siirto, jossa valtuudet voidaan siirtää kokonaan
jollekin toimielimelle (esimerkiksi rahapolitiikassa (2.6.3) Euroopan keskuspankille
(EKP) ja kilpailupolitiikassa (2.6.12) komissiolle).

B. Talouden ohjaus ja hallinta vuoden 2011 jälkeen
Vuosien 2008–2012 talous- ja rahoituskriisi paljasti vakavia ongelmia ja kestämättömiä
kehityssuuntia monissa Euroopan maissa. Se toi myös esiin unionin kansantalouksien
suuren keskinäisen riippuvuuden. Talouspolitiikan tehokkaampi yhteensovittaminen
unionissa katsottiin välttämättömäksi, jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat sekä
vahvistaa kasvua ja parantaa työllisyyttä tulevaisuudessa. Tässä tarkoituksessa
talouspolitiikan yhteensovittamiseen tarkoitettuja elimiä ja menettelyjä tarkasteltiin
uudelleen ja vahvistettiin. Vuoden 2011 jälkeen on annettu erinäisiä säädöksiä ja
perustettu uusia unionin elimiä.
1. Talous- ja finanssipolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostaminen EU-
ohjausjakson mukaisesti
Talouspolitiikan ohjauksen ja hallinnan tehostaminen perustuu uuteen synkronoituun
toimintamalliin eli EU-ohjausjaksoon, jossa käsitellään ja sovitetaan yhteen unionin
talous- ja budjettipoliittisia painopisteitä. Se perustuu myös tiukempaan unionin
suorittamaan finanssipolitiikkojen valvontaan osana vakaus- ja kasvusopimusta (2.6.6)
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sekä uusiin tapoihin puuttua makrotalouden epätasapainoon (2.6.7) ja uusiin välineisiin
taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden jäsenvaltioiden tilanteen käsittelyä varten (2.6.8).
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso on vuosittain toistuva sykli, jonka kuluessa
jäsenvaltioiden budjetti-, makrotalous- ja rakennepolitiikkoja sovitetaan yhteen,
jotta jäsenvaltiot voivat ottaa unionin näkökohdat huomioon kansallisten
talousarviomenettelyjen aikaisessa vaiheessa ja myös muussa talouspoliittisessa
päätöksenteossaan. Tavoitteena on varmistaa, että kaikkia toimia analysoidaan ja
arvioidaan yhteisesti ja että mukaan tarkasteluun otetaan myös aiemmin enemmän tai
vähemmän taloudellisen valvonnan ulkopuolella olleita asioita, kuten makrotalouden
epätasapaino ja rahoitusalaa koskevat kysymykset. EU-ohjausjakson keskeiset
vaiheet ovat seuraavat:
— Komissio esittelee loppusyksystä vuotuisen kestävän kasvun strategian, jossa

esitetään unionin tulevan vuoden talous-, budjetti- ja työvoimapoliittiset
painopisteet ja muut kasvun ja työllisyyden edistämiseksi tarvittavat uudistukset.
Komissio esittää koko euroalueelle annettavat suositukset, joita neuvosto sitten
käsittelee ja jotka kevään Eurooppa-neuvosto hyväksyy. Komissio julkaisee myös
varoitusmekanismia koskevan kertomuksen, jossa nimetään jäsenvaltiot, joissa
mahdollisesti esiintyy makrotalouden epätasapainoa.

— Huhtikuussa jäsenvaltiot toimittavat julkisen talouden vakautta koskevat
suunnitelmansa (vakaus- ja lähentymisohjelmansa) sekä ilmoittavat uudistuksista
ja toimista, joita ne aikovat toteuttaa edetäkseen kohti älykästä, kestävää
ja osallistavaa kasvua (kansalliset uudistusohjelmat). Koska jäsenvaltiot
toimittavat ohjelmat samanaikaisesti, on mahdollista ottaa huomioon finanssi-
ja rakennepolitiikkojen mahdolliset keskinäiset täydentävyydet ja niiden väliset
heijastusvaikutukset.

— Toukokuussa komissio arvioi kansalliset uudistusohjelmat ja vakaus-
ja lähentymisohjelmat, mihin kuuluu myös makrotalouden mahdollisen
epätasapainon korjaaminen. Näiden arvioiden perusteella komissio esittää
maakohtaisia suosituksia, joita neuvosto sitten käsittelee eri kokoonpanoissaan.

— Kesä–heinäkuussa Eurooppa-neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset, jotka
neuvosto puolestaan hyväksyy virallisesti heinäkuussa. Tähän päättyy vuotuinen
EU-ohjausjakso unionin tasolla.

Ensimmäinen EU-ohjausjakso toteutettiin vuonna 2011. Unionin tasolla keskustellaan
jakson aikana yhdessä finanssipolitiikasta, makrotalouden epätasapainosta,
rahoitusalan kysymyksistä ja kasvua edistävistä rakenteellisista uudistuksista, ennen
kuin jäsenvaltioiden hallitukset laativat alustavat talousarviosuunnitelmansa ja antavat
ne kansallisten parlamenttien käsiteltäviksi. Ennen talousarvioidensa hyväksymistä
euroalueen jäsenvaltiot toimittavat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle,
joka antaa niistä lausunnon, sekä euroryhmälle, joka arvioi ne.
2. Rahoitusalan toiminnan parantamiseksi EU on edistänyt pankkiunionia (2.6.5),
johon liittyy uusia sääntöjä ja elimiä, kuten yhteinen valvontamekanismi, yhteinen
kriisinratkaisumekanismi sekä Euroopan valvontaviranomaiset. Näiden avulla pyritään
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ehkäisemään kriisejä ja varmistamaan, että kaikkia rahoitusalan toimijoita säännellään
ja valvotaan asianmukaisesti.
3. Talous-ja rahoituskriisin seurauksena monilla jäsenvaltioilla oli vakavia
vaikeuksia rahoitusvakautensa tai julkisen taloutensa kestävyyden suhteen, minkä
vuoksi ne pyysivät taloudellista tukea (2.6.8). Unioni reagoi perustamalla erilaisia
mekanismeja, kuten Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM), Euroopan
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan vakausmekanismin (EVM), ja antamalla
lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan säännöksiä jäsenvaltioille annettaviin lainoihin
liittyvistä makrotalouden ehdoista (asetus (EU) N:o 472/2013). ERVM ja EVM
perustettiin unionin perussopimusten ulkopuolisilla tilapäisillä sopimuksilla, ja niitä
johtaa euroalueen jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä koostuva johtokunta.
C. Talous- ja rahaliiton mahdollinen jatkokehitys
Kun talous- ja rahoituskriisi oli voitettu, unioni otti käyttöön talous- ja rahaliiton
rakennetta vahvistavan prosessin. Se perustuu vuonna 2015 annettuun Euroopan
talous- ja rahaliiton viimeistelyä koskevaan viiden puheenjohtajan kertomukseen, jossa
keskityttiin seuraaviin neljään pääaiheeseen:
— todellinen talousunioni

— rahoitusunioni

— fiskaaliunioni ja

— poliittinen unioni.

Nämä neljä unionia ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja kehittyvät rinta rinnan.
Kertomuksen jälkeen julkaistiin tiedonantoja, ehdotuksia ja toimenpiteitä, ja asiasta
käytävä keskustelu jatkuu yhä.
Komissio käynnisti asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti helmikuussa 2020
nykyisen hallintokehyksen uudelleentarkastelun, johon sisältyy julkinen keskustelu
siitä, missä määrin vuosien 2011 ja 2013 uudistuksilla käyttöön otetut tai muutetut eri
valvontatoimet ovat onnistuneet saavuttamaan keskeiset tavoitteensa, joita ovat
— julkisen talouden kestävyyden ja kasvun varmistaminen sekä makrotalouden

epätasapainojen välttäminen

— sellaisen yhdennetyn valvontakehyksen luominen, joka mahdollistaa
talouspolitiikan tiiviimmän koordinoinnin erityisesti euroalueella, ja

— jäsenvaltioiden taloudellisen suorituskyvyn lähentymisen edistäminen.

Tarve keskittyä koronaviruskriisiin tuomiin haasteisiin on viivästyttänyt
uudelleentarkastelun aikataulua. Komission odotetaan palaavan
uudelleentarkasteluun vuonna 2021.
D. Toimijat
Eurooppa-neuvosto vahvistaa yhteensovitetut poliittiset painopisteet ja antaa
suuntaviivoja korkeimmalla tasolla. Neuvosto hyväksyy suositukset ja päätökset
komission ehdotuksesta. Komissio vastaa suositusten ja päätösten valmistelusta
ja niiden täytäntöönpanon seurannasta. Jäsenvaltiot vastaavat kansallisten
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selvitysten laatimisesta, tiedonvaihdosta ja neuvoston hyväksymien suositusten ja
päätösten täytäntöönpanosta. Euroryhmä (euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden
valtiovarainministerit) keskustelee talous- ja rahaliittoon liittyvistä asioista ja hallinnoi
Euroopan vakausmekanismia. EKP osallistuu raha- ja valuuttapolitiikkaan liittyvien
asioiden käsittelyyn euroryhmässä. Talous- ja rahoituskomitea antaa lausuntoja ja
valmistelee neuvoston työtä, kuten myös talouspoliittinen komitea ja euroryhmän
työryhmä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä parlamentti osallistuu nyt lainsäätäjänä
monenkeskisen valvonnan sääntöjen laadintaan (SEUT:n 121 artiklan 6 kohta).
Talouden ohjaukseen ja hallintaan liittyvillä säädöksillä otettiin käyttöön taloudellinen
vuoropuhelu. EU-ohjausjakson puitteissa parlamentin asiasta vastaavat valiokunnat
voivat kutsua neuvoston, komission, Eurooppa-neuvoston tai euroryhmän
puheenjohtajan keskustelemaan päätöksistä, joita ne ovat tehneet, tai esittelemään
toimintaansa, jotta voidaan tehostaa unionin toimielinten ja erityisesti parlamentin,
neuvoston ja komission välistä vuoropuhelua ja varmistaa avoimuuden lisääntyminen
ja tilintekovelvollisuuden vahvistaminen. Osana tätä vuoropuhelua parlamentti voi
tarjota liiallista alijäämää tai liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä
neuvoston päätöksen kohteena olevalle jäsenvaltiolle mahdollisuuden osallistua
näkemysten vaihtoon.
EU-ohjausjakson yhteydessä parlamentti ilmaisee näkemyksensä vuotuisesta
kestävän kasvun strategiasta sitä koskevissa päätöslauselmissa ja ottaa huomioon
myös näkemykset, jotka on tuotu esille vuoden alussa Euroopan parlamentin ja
kansallisten parlamenttien kokousviikolla, jonka aikana käsitellään EU-ohjausjaksoa.
Loppusyksystä parlamentti antaa lausuntonsa kuluvasta EU-ohjausjaksosta (myös
neuvoston hyväksymistä maakohtaisista suosituksista).
Parlamentti edistää kansallisten parlamenttien osallistumista vuotuisissa tapaamisissa
niiden asiasta vastaavien valiokuntien jäsenten kanssa. Kansalliset parlamentit
osallistuvat kunkin jäsenvaltion oikeudellisten ja poliittisten järjestelyjen mukaan
asianmukaisesti ohjausjaksoon sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien ja kansallisten
uudistusohjelmien valmisteluun, jotta voidaan lisätä päätösten avoimuutta ja parantaa
niihin liittyvää vastuunkantoa ja tilintekovelvollisuutta.
Parlamentti on ilmaissut kantansa talous- ja rahaliiton mahdolliseen kehitykseen
useissa päätöslauselmissa, etenkin päätöslauselmassaan makrotaloudellisten
lainsäädäntöpuitteiden uudelleentarkastelusta, päätöslauselmassaan euroalueen
budjettikapasiteetista, päätöslauselmassaan Euroopan unionin nykyisen
toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista ja
päätöslauselmassaan Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä
Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Samuel De Lemos Peixoto
09/2022
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