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Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Euroopan vakausmekanismista tehdyn
sopimuksen muuttamiseksi

1.

Tausta

Euroryhmä saavutti 3.12.2018 yhteisymmärryksen Euroopan vakausmekanismin
(EVM) kehittämistä koskevista pääpiirteistä. Eurohuippukokous vahvisti
pääpiirteet 14.12.2018. Euroryhmä saavutti 13.6.2019 laajan yhteisymmärryksen
EVM-sopimukseen tehtävistä tarkistuksista. Eurohuippukokous vahvisti
sopimuksen tarkistamisesta saavutetun sovun 21.6.2019. Euroryhmä käsitteli
4.12.2019 lisäksi EVM-sopimuksen tarkistamisen edellyttämiä muutoksia teknisiin
asiakirjoihin ja ohjeisiin, ja saavutti lopullisen sovun muutoksien kokonaisuudesta
30.11.2020. Eurohuippukokous vahvisti sovun 11.12.2020. Saavutettu
yhteisymmärrys vastasi pitkälti Suomen neuvottelutavoitteita.

EVM:n kehittäminen on osa talous- ja rahaliiton viimeistelyä. Muutokset pitävät
sisällään EVM:n vakaudenhallintatehtävien kehittämisen ja pankkien yhteisen
kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn toteuttamisen EVM:stä
14.12.2018 eurohuippukokouksen vahvistaman toimintaohjeen mukaisesti.

2.

Sopimukseen tehtävien muutosten pääasiallinen sisältö

EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, valitun
rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen
vakaustukea niille EVM:n jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia
rahoitusongelmia, edellyttäen, että tuki on välttämätöntä koko euroalueen tai sen
jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM-sopimukseen tehtävien
muutosten myötä EVM voi tarjota yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle
lainamuotoisen varautumisjärjestelyn.
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Sopimusluonnoksen johdantokappaleisiin tehdään joulukuussa 2018
eurohuippukokouksessa ja euroryhmässä saavutetusta yhteisymmärryksestä ja
sopimusartikloihin tehtävistä muutoksista johtuvat tarkistukset.
Johdantolausekkeisiin lisätään vahvistus, että EVM:n luotoilla
kriisinratkaisuneuvostolle on samanlainen etuoikeusasema kuin EVM:n lainoilla.

EVM:n tehtäviin lisätään toimiminen pankkien yhteisen kriisinratkaisurahaston
yhteisenä varautumisjärjestelynä. EVM voi myöntää
varautumisjärjestelyrahoitusta kriisinratkaisurahastoa hallinnoivalle
kriisinratkaisuneuvostolle. Jotta EVM voi asianmukaisesti suorittaa EVMsopimuksen mukaiset tehtävänsä, lisätään tehtäviin mahdollisuus arvioida
euroalueen jäsenmaiden makrotaloudellista ja rahoituksen tilannetta
varautuakseen sille annettuihin tehtäviin. EVM on aiemmin voinut arvioida
jäsenvaltioiden taloudellista tilannetta vain rahoitustukiohjelmien yhteydessä ja
maksetun rahoitustuen takaisinmaksun riskejä arvioitaessa.

Velkajärjestelyjen toteuttamisen edellytyksiä vahvistetaan. EVM:lle annetaan
velkajärjestelyiden yhteydessä velkojien kanssa käytäviä neuvotteluja fasilitoiva
rooli. Euroalueen jäsenvaltiot sitoutuvat sisällyttämään velkakirjojensa
yhteistoimintalausekkeisiin yksiosainen äänestysmenettely vuoden 2022 alusta,
joka mahdollistaisi äänestyksen koko velkakirjakannan ehtojen
uudelleenjärjestelystä. Muutoksella pyritään vaikeuttamaan estävän vähemmistön
muodostamista mahdollisessa velkajärjestelyssä.

EVM:n roolia rahoitustukiohjelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa
vahvistetaan siten, että sovittavat toimet edellyttävät myös EVM:n hyväksynnän.
Tukea hakevan jäsenvaltion velan kestävyyden arviointia koskevia
sopimusmääräyksiä muutetaan siten, että velan kestävyyden arvion lisäksi
suoritetaan arvio myös rahoitustuen takaisinmaksun edellytyksistä. Jos komissio
ja EVM eivät pääse velan kestävyyden ja takaisinmaksukyvyn arvioissaan
yksimielisyyteen, instituutiot laativat erilliset arviot ja EVM arvioi erityisesti
jäsenvaltion kykyä maksaa saamansa rahoitustuki takaisin.

Ennalta varautuvaan rahoitustukeen tehtävät muutokset koskevat pääosin
ennalta varautuvaa ehdollista luottoa (PCCL), sen sijaan laajennettuihin ehtoihin
perustuvan luoton (ECCL) ehtoihin ei tehdä muutoksia. Ennalta varautuvan
rahoitustuen kelpoisuusehdot lisätään sopimuksen liitteeksi III, kun ne aiemmin
ovat olleet erillisinä yksityiskohtaisina ohjeina. Ennalta varautuvaa luottoa
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käsittelevään artiklaan lisätään eksplisiittinen ehto, että tukea hakevan
jäsenmaan julkinen velka on kestävä. PCCL-luoton ennakkoehtoja kiristetään
edellyttämällä rakenteellisen alijäämän vähimmäistavoitteen täyttymistä sekä
velka- ja alijäämäkriteerien täyttymistä ja kriteerien jatkuvaa noudattamista
ohjelman myöntämisen jälkeen. Ennakkoehtojen kriteerien tiukentamisen ja
kriteerien jatkuvan noudattamisen vastineeksi tukivälineen käytön aikaisesta
erillisestä ehdollisuudesta ja yhteisymmärryspöytäkirjasta luovutaan. Tukea
hakeva jäsen toimittaa yksipuolisen sitoumuksen, aiekirjeen, niistä
politiikkatoimista, joita se aikoo toteuttaa kriteerien noudattamiseksi. Lisäksi
PCCL-välineen tuen laina-aika rajataan 5 vuoteen ja hinnoittelua muutetaan
kannustamaan tuen nopeaan takaisinmaksuun ja ehtojen tarkkaan
noudattamiseen. Tiukemman ehdollisuuden sisältävän ECCL-tukivälineen
hinnoitteluun ei tehdä muutoksia ja tuen yhteydessä laaditaan edelleen
yhteisymmärryspöytäkirja.

EVM-sopimukseen tehtävillä muutoksilla perustetaan myös pankkien
kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely. EVM:n myöntämällä
erillisellä lainalla voidaan täten täydentää kriisinratkaisurahaston varoja
tilanteessa, jossa sen omat varat ovat ehtyneet. Varautumisjärjestelyn puitteissa
myönnettävien lainojen ja niihin liittyvien maksujen hyväksymiskriteerit esitetään
sopimuksen liitteessä IV. Lisäksi ehtoja tarkennetaan EVM:n hallintoneuvoston
päätöksillä ja ohjeilla. Erillisellä hallintoneuvoston päätöksellä on tarkoitus
määrätä varautumisjärjestelyn enimmäismääräksi 68 miljardia euroa.

Varautumisjärjestelyn kohdalla voidaan sille asetettujen ehtojen täyttyessä
soveltaa muista EVM:n lainoista poikkeavaa päätöksenteon kiireellistä
menettelyä eli niin sanottua hätätilamenettelyä. Tämän edellytyksenä on, että
Euroopan komissio ja EKP toteavat erillisissä arvioinneissa, että jos EVM ei tee
pikaisesti päätöstä lainasta kriisinratkaisurahastolle, euroalueen talouden ja
rahoituksen kestävyys vaarantuisi. Tällöin päätös lainan myöntämisestä voitaisiin
tehdä 85 prosentin määräenemmistöllä annetuista äänistä.

Varautumisjärjestelyn käyttö edellyttää, että pankkien kriisinratkaisua koskevan
lainsäädäntökehyksen pysyvyysehtoa noudatetaan. Jos pankkien kriisinratkaisua
koskevan lainsäädäntökehyksen pysyvyysehtoa ei noudateta, käynnistetään
kattava uudelleentarkastelu ja varautumisjärjestelyn jatkaminen edellyttää
hallintoneuvoston päätöstä. Päätöksenteon kiireellistä menettelyä ei sovelleta, jos
käynnissä on pankkien kriisinratkaisua koskevan lainsäädäntökehyksen
pysyvyyttä koskevia menettelyjä.
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Jos kiireellistä äänestysmenettelyä on käytetty kaksi kertaa, kiireellisen
menettelyn soveltaminen keskeytetään, kunnes hallintoneuvosto päättää
peruuttaa tällaisen keskeytyksen. Kun hallintoneuvosto päättää peruuttaa
tällaisen keskeytyksen, se tarkastelee uudelleen äänten enemmistöä, jota
päätöksen tekeminen kyseisessä menettelyssä edellyttää, ja määrittää
olosuhteet, joissa uudelleentarkastelu on jatkossa tehtävä, ja se voi päättää
muuttaa tätä kohtaa vastaavasti, äänestyskynnystä alentamatta.

Yhteisen varautumisjärjestelyn perustamisen yhteydessä on myös sovittu, että
EVM:n nykyisestä pankkien suorasta pääomitusvälineestä luovutaan. Välineen
enimmäismääräksi on sovittu 60 miljardia euroa, mutta sen riskipitoisen luonteen
vuoksi luottoluokittajat katsoivat sen kapasiteettia rajoittavan
kokonaisvaikutuksen olevan yli kolminkertainen sen nimellisarvoon nähden.
Varautumisjärjestelyn käyttöönoton kokonaisvaikutus EVM:n luottokelpoisuuteen
ja vapaaseen kapasiteettiin on siten positiivinen nykytilanteeseen verrattuna.

Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) maksetun rahoitustuen siirtämistä
EVM:iin koskeviin sopimusmääräyksiin lisätään uusi menettely. Hallintoneuvosto
voi siirron helpottamiseksi luoda uuden EVM:n peruspääoman lisäerän, joka on
joidenkin tai kaikkien ERVV:n osakkeenomistajien merkittävissä. Lisäerä koostuu
vaadittaessa maksettavasta äänioikeudettomasta pääomasta ja sen
enimmäismäärä vastaa siirrettyjen ERVV:n lainojen jäljellä olevan pääoman
yhteismäärää kerrottuna enintään 165 prosentilla. Mahdollinen siirto ei
kuitenkaan saa lisätä ERVV:n ja EVM:n vastuiden yhteismäärää verrattuna
tilanteeseen, jossa kyseistä siirtoa ei tapahdu. Lisäerä pienenee siirrettyjen
lainojen takaisinmaksun mukaisesti.

EVM:n pääomarakenteeseen ei sopimuksen uudistamisen yhteydessä tehdä
muutoksia. EVM:n 704,8 miljardin euron kokonaispääomasta 80,5 miljardia euroa
on maksettua pääomaa ja 624,3 miljardia euroa vaadittaessa maksettavaa
pääomaa. Suomen osuus maksetusta pääomasta on 1,43 miljardia euroa ja
vaadittaessa maksetusta pääomasta 11,12 miljardia euroa. EVM:n 500 miljardin
euron kapasiteetista on käytössä 90 miljardia euroa Espanjalle, Kyprokselle ja
Kreikalle myönnettyyn rahoitustukeen. Pääomaa ja rahoitustuen myöntämistä
käsitteleviin päätöksentekomenettelyihin ei sopimuksen muuttamisen yhteydessä
tehdä muutoksia.

Sopimukseen tehtävät muutokset edellyttävät eduskunnan hyväksyntää ja
voimaansaattamislakia.
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Tarkoituksena on, että sopimus EVM-sopimukseen tehtävistä muutoksista
allekirjoitetaan Brysselissä COREPER II –kokouksen yhteydessä 27 päivänä
tammikuuta 2021. Sopimuksessa on kysymys sellaisesta unionin asioihin
sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavasta asiasta, joka kuuluu perustuslain
93 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston toimivaltaan. Näin ollen sopimuksen
allekirjoitusvaltuuksien antamisesta päättää VNOS 3 §:n 9 kohdan mukaan
valtioneuvosto. Euroopan vakausmekanismia koskevat asiat kuuluvat
valtiovarainministeriön toimialaan. Tämän perusteella esitetään, että
valtioneuvosto valtuuttaisi Suomen pysyvän edustajan Euroopan unionissa,
suurlähettiläs Marja Rislakin ja hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan
sijaisen, Minna Kivimäen allekirjoittamaan sopimuksen Euroopan
vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta.
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