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.
Tiivistelmä
Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Euromaiden alustavien talousarviosuunnitelmien arviointi sekä euroalueen budjettitilanne ja
näkymät kokonaisuutena
Komissio
julkaisi
marraskuussa
jokavuotisen
arvionsa
euromaiden
alustavista
talousarviosuunnitelmista (Draft Budgetary Plans) vuodelle 2021. Euroryhmä keskustelee kokouksessa
komission laatimista arvioista sekä hyväksyy siihen liittyvän julkilausuman.
Komission arvion mukaan kaikkien euromaiden ml. Suomi, alustavat talousarviosuunnitelmat täyttävät
maakohtaisen suosituksen vaatimukset ja tukevat talouskehitystä nykyisessä taloustilanteessa.

Euroalueen talouspolitiikkaa koskeva suositus
Komissio julkaisi marraskuussa suosituksensa euroalueen talouspolitiikaksi seuraavalle vuodelle. Tänä
vuonna euroalueen talouspolitiikkaa koskevassa suosituksessa annetaan ohjeita myös painopisteistä
euroalueen maille elpymis- ja palautumissuunnitelmien suhteen.
Euroryhmän keskustelun jälkeen euroalueen talouspolitiikan suositukset hyväksytään ensin Ecofinneuvostossa vuoden 2021 alussa ja sen jälkeen Eurooppa-neuvostossa sekä muodollisesti vielä
neuvostossa.
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Euroryhmän videokokous 16.12.2020

Euroryhmän videokokouksessa 16.12.2020 käsitellään alustavan asialistan mukaan seuraavia asioita:

1. Euromaiden alustavien talousarviosuunnitelmien arviointi sekä euroalueen budjettitilanne ja
näkymät kokonaisuutena

Komissio
julkaisi
marraskuussa
jokavuotisen
arvionsa
euromaiden
alustavista
talousarviosuunnitelmista (Draft Budgetary Plans) vuodelle 2021. Arvio poikkeaa tänä vuonna
normaalista, mitä selittää vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivointi
maaliskuussa 2020 sekä sen voimassaolo myös vuonna 2021, neuvoston heinäkuussa hyväksymät
julkista taloutta koskevat maakohtaiset suositukset, jotka eivät pitäneet sisällään numeerisia tavoitteita,
sekä komission syyskuussa valtiovarainministereille lähettämät kirjeet, joissa korostettiin
talouskehityksen tukemista tilapäisillä ja kohdennetuilla toimenpiteillä.
Komission arvion mukaan kaikkien euromaiden alustavat talousarviosuunnitelmat täyttävät
maakohtaisen suosituksen vaatimukset ja tukevat talouskehitystä nykyisessä taloustilanteessa.
Muutamassa maassa osaa toimenpiteistä ei voi komission näkemyksen mukaan pitää tilapäisinä tai
niitä vastavia tulotoimenpiteitä ei ole määritelty. Näitä maita ovat Ranska, Italia, Liettua ja Slovakia.
Liettuan alustava budjettisuunnitelma ei sisältänyt hallituksen toimenpiteitä ja komissio pyytää siten
Liettuaa toimittamaan uuden budjettisuunnitelman. Komission mukaan erityisesti Belgian, Ranskan,
Kreikan, Italian, Portugalin ja Espanjan osalta on tärkeää varmistaa julkisen talouden kestävyys
keskipitkällä aikavälillä, kun otetaan huomioon niiden julkisen velan taso ja suuret kestävyyshaasteet
ennen COVID-19-pandemian puhkeamista. Suomen alustavan talousarviosuunnitelman osalta
komissio ei nähnyt ongelmia.
Euroryhmä keskustelee kokouksessa komission laatimista arvioista sekä hyväksyy siihen liittyvän
julkilausuman.

2. Euroalueen talouspolitiikkaa koskeva suositus
Komissio julkaisi marraskuussa suosituksensa euroalueen talouspolitiikaksi seuraavalle vuodelle.
Komissio suosittaa neuvostolle, että se hyväksyisi seuraavat 5 talouspolitiikan suositusta, joiden
mukaan euroalueen tulisi vuosina 2021–2022:
1)
2)
3)
4)
5)

varmistaa elpymistä tukeva finanssipolitiikka
edistää konvergenssia, resilienssiä ja kestävää ja osallistavaa kasvua
vahvistaa kansallisia institutionaalisia puitteita
varmistaa makrotaloudellinen vakaus
edistyä EMU:n loppuunsaattamisessa ja vahvistaa euron kansainvälistä roolia.
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Tänä vuonna euroalueen talouspolitiikkaa koskevassa suosituksessa annetaan ohjeita myös
painopisteistä euroalueen maille elpymis- ja palautumissuunnitelmien suhteen.
Euroryhmän keskustelun jälkeen euroalueen talouspolitiikan suositukset hyväksytään ensin Ecofinneuvostossa vuoden 2021 alussa ja sen jälkeen Eurooppa-neuvostossa sekä muodollisesti vielä
neuvostossa.

3. Muut asiat
Muita asioita ei ole toistaiseksi tiedossa.
______________________
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