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UUDET TALOUSARVIOVÄLINEET UNIONIN KEHYKSEEN
VAKAAN EUROALUEEN TUEKSI
”Emme tarvitse rinnakkaisia rakenteita. Emme tarvitse euroalueelle omaa
talousarviota vaan EU:n talousarvioon vahvan euroaluetta koskevan
budjettikohdan.”
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 13. syyskuuta 2017.

Euroopan komissio esittää tiedonannon uusista talousarviovälineistä, jotka on tarkoitus ottaa unionin kehykseen vakaan
euroalueen tueksi. Tiedonannossa käsitellään neljää järjestelyä, joilla on olennainen merkitys pyrittäessä syventämään
talous- ja rahaliittoa, ja ehdotetaan kutakin varten konkreettisia jatkotoimia. Ehdotetut välineet ovat tiiviisti yhteydessä
toisiinsa ja talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

EU:n rahoitusjärjestelmä vuoden 2020 jälkeen
Komissio pyrkii tulevaa järjestelmää koskevalla ehdotuksellaan maksimoimaan EU:n rahoituksella aikaan saatavat vaikutukset vuoden 2020 jälkeen sovellettavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.
EU:n tulevista välineistä tarjotaan myös jatkossa teknistä tukea, avustuksia ja lainoja. Niiden lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön kaksi uutta järjestelyä, jotka ovat uudistusten toteuttamisen tukiväline, josta tarjotaan lisäavustuksia talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä ensisijaisiksi katsottujen uudistusten toteuttamista varten vakautusjärjestely,
josta voidaan tarjota nopeasti tukea silloin kun jonkin jäsenvaltion talouteen kohdistuu laajoja epäsymmetrisiä häiriöitä.
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Uudet talousarviovälineet – neljä järjestelyä
▶ Komissio esittää, että vuosiksi 2018–2020 otetaan käyttöön erityinen euroalueeseen liittymistä
valmisteleville jäsenvaltioille tarkoitettu menettely osana rakenneuudistusten tukiohjelmaa.

TUKI KANSALLISILLE
UUDISTUKSILLE

▶ Vuoden 2020 jälkeistä rahoituskautta varten
tämä menettely olisi korvattava erityisellä lähentymisvälineellä. Uudistusten painopisteistä keskustellaan ja niitä seurataan talouspolitiikan
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

▶ Vuosina 2018–2020 voitaisiin
testata pilottivaiheen järjestelyä,
jossa jäsenvaltioille tarjotaan mahdollisuus käyttää osa nykyisten
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen suoritusvarauksen määrärahoista uudistuksiin yksittäisten
hankkeiden sijaan.

LÄHENTYMISVÄLINE EUROALUEESEEN
LIITTYMISTÄ VALMISTELEVILLE
JÄSENVALTIOILLE

▶ Komissio ehdottaa, että nykyisen
rakenneuudistusten tukiohjelman
määrärahat kaksinkertaistetaan
vuosiksi 2018–2020, jolloin vuonna
2020 päättyvää kautta varten käytettävissä oleva määrä kasvaa 300
miljoonaan euroon.

VARAUTUMISJÄRJESTELY
PANKKIUNIONIA VARTEN

Tulevan Euroopan valuuttarahaston olisi toimittava viimeisenä keinona, johon yhteinen kriisinratkaisurahasto voi turvautua siinä
epätodennäköisessä tapauksessa, että sillä
ei ole resursseja kaatumassa olevien pankkien hallittua kriisinratkaisua varten.

▶ Vuoden 2020 jälkeen sovellettavaa monivuotista rahoituskehystä
varten komissio aikoo esittää
uutta, uudistusten toteuttamisen
tukivälinettä, josta myönnetään
rahoitustukea jäsenvaltioille niiden
antamien sitoumusten mukaisten
uudistusten toteuttamiseksi.

▶ Lisäksi komissio esittää, että teknistä tukea lisätään vuoden 2020
jälkeisellä rahoituskaudella. Tässä
yhteydessä on tarkoitus hyödyntää
rakenneuudistusten tukiohjelmasta
saatuja kokemuksia.

KAIKILLE JÄSENVALTIOILLE
AVOIN EUROALUEEN
VAKAUTUSJÄRJESTELY

▶ Euroopan tasolla toimivan vakautusjärjestelyn avulla voitaisiin saada nopeasti käyttöön resursseja
sellaisiin laajoihin epäsymmetrisiin häiriöihin puuttumista varten, joita ei voida hoitaa pelkästään kansallisella tasolla.

Seuraavat vaiheet

▶ Komissio ehdottaa vuoden 2020 jälkeiseksi rahoituskaudeksi tähän tarkoitukseen suunniteltua välinettä, joka perustuu eurooppalaiseen investointiturvajärjestelmään ja jota se hallinnoi. Välineestä
tuetaan määriteltyjä painopisteitä, hankkeita tai toimia kansallisella tasolla.
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Tavoite: Vuoden 2018 puoliväliin mennessä
Euroopan parlamentti ja neuvosto:
• hyväksyvät ehdotuksen rakenneuudistusten
tukiohjelman resurssien kaksinkertaistamisesta
• hyväksyvät yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen muutokset kansallisten uudistusten
tukemiseksi
• sopivat yhteisen kriisinratkaisurahaston
varautumisjärjestelystä

Tavoite: Vuoden 2019 puoliväliin
mennessä Euroopan parlamentti ja
neuvosto hyväksyvät vuoden 2020
jälkeen sovellettavan monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä ehdotukset,
jotka koskevat rakenneuudistusten tukemista,
lähentymisvälinettä euroalueen ulkopuolisille
jäsenvaltioille ja vakautusjärjestelyä.

Print
PDF

ISBN 978-92-79-76719-7
ISBN 978-92-79-76696-1

doi:10.2765/819220
doi:10.2765/3274

KC-05-17-223-FI-C
KC-05-17-223-FI-N

