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EU:n tarkastajat: valtiontuki on jäsenvaltioissa vähän tunnettua ja 
sääntöjen noudattamatta jättäminen yleistä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että jäsenvaltiot havaitsevat 
valtiontukisääntöjen rikkomisia hyvin vähän. Tarkastajat tuovat esiin merkittävän määrän tapauksia, joissa 
valtiontukisääntöjä ei ollut noudatettu koheesiopolitiikan alalla. He peräänkuuluttavat muutoksia hankkeiden 
hyväksymis- ja seurantatapoihin.  

Tarkastajat arvioivat valtiontukisääntöjen noudattamatta jättämisen yleisyyttä koheesiopolitiikan alalla vuoteen 
2014 saakka. Lisäksi he arvioivat, missä määrin Euroopan komissio oli tietoinen sääntöjen noudattamatta 
jättämisen syistä. Lisäksi tutkittiin, kuinka todennäköisesti komission vuosia 2014-2020 varten laatimat uudet 
säännöt tuovat parannusta tilanteeseen. 

Tarkastajat havaitsivat, että sääntöjen noudattamatta jättäminen on huomattavan yleistä. Valtiontukeen liittyviä 
virheitä esiintyi lähes 20 prosentissa niistä koheesiopolitiikan hankkeista, joille oli myönnetty valtiontukea. 
Samaan aikaan jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset havaitsivat valtiontukisääntöjen rikkomista paljon 
vähemmän kuin komissio tai EU:n tarkastajat. Jäsenvaltiot löysivät virheitä ainoastaan 3,6 prosentissa 
valtiontukea saaneista hankkeista, kun taas EU:n tarkastajat havaitsivat virheitä yli viisinkertaisen määrän samoja 
menetelmiä käyttäen.  

“Jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset ovat tärkeä osa koheesiopolitiikan valvontaketjua. Havaintomme 
kuitenkin osoittavat, että toistaiseksi ne eivät ole keskittyneet tarkastuksissaan riittävästi valtiontukeen,” toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Oskar Herics. 

Komissio ei pystynyt ohjelmakaudella 2007–2013 analysoimaan kunnolla valtiontukivirheitä tietokantojensa 
avulla eikä komission seuranta johtanut valtiontuen merkittävään takaisinperintään. Tarkastajat havaitsivat, että 
varsinkin kauden alussa jäsenvaltiot ilmoittivat infrastruktuuri-investointeja komissiolle harvoin valtiontuen 
sisäistä selvitystä varten. Lisäksi vuoden 2012 loppuun saakka komissio ei tarkistanut järjestelmällisesti 
valtiontukisääntöjen noudattamista suurhankkeiden yhteydessä. Riskin lieventämiseksi komissio on ottanut 
käyttöön uudet säännöt vuosille 2014-2020, mutta ne eivät aina anna oikeusvarmuutta. 

Tarkastajat panevat merkille, että komissio on yksinkertaistanut valtiotukeen sovellettavaa lainsäädäntöä 
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vähentääkseen byrokratiaa ja lisätäkseen avoimuutta. Samaan aikaan se on kuitenkin lisännyt 
tukitoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä jäsenvaltioiden velvollisuuksia. Komission seuranta 
on osoittanut, että jäsenvaltiot tekivät monia virheitä tukiohjelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa 
ohjelmakaudella 2007–2013. Vastuun siirtyessä on siksi vaarana, että valtiontukeen liittyvien virheiden määrä 
lisääntyy, ja lisäksi tilanne vaatii jatkuvaa huomiota. 

Tarkastajat suosittavat, että komissio  

• toteuttaa korjaavia toimia, kun valtiontukitoimenpiteet eivät ole sääntöjen mukaisia 

• käyttää valtiontukitietokantaansa siten, että se voi helposti analysoida sääntöjenvastaisuuksien tyyppiä, 
esiintymistiheyttä, vakavuutta, maatieteellistä alkuperää ja syitä, ja kohdistaa säännöllistä seurantaa 
jäsenvaltioiden valmiuksiin noudattaa valtiontukisääntöjä 

• hyväksyy suurhankkeet vasta valtiontuen sisäisen selvityksen jälkeen ja pyytää aina jäsenvaltioita 
ilmoittamaan tuen tarvittaessa 

• varmistaa vuoden 2017 puoliväliin mennessä, että tarkastusviranomaisten tekemät valtiontukisääntöjen 
noudattamista koskevat tarkastukset ovat laajuudeltaan ja laadultaan riittäviä 

• käyttää valtuuksiaan lykätä maksuja jäsenvaltioille, jotka eivät täytä valtiontukea koskevia 
ennakkoehtoja vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Valtiontuki on jäsenvaltion myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin 
yritystä, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Periaatteessa valtiontuki on kiellettyä 
sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Tietyillä aloilla, maantieteellisillä alueilla tai 
tietyissä olosuhteissa myönnetty tietynmääräinen tuki saattaa kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvaa. 
Vuosina 2010–2014 jäsenvaltiot myönsivät valtiontukea keskimäärin 76,6 miljardia euroa vuodessa, lukuun 
ottamatta rahoitus- ja rautatiealoille sekä julkisille palveluille, kuten postipalveluille, myönnettyä tukea. Määrä 
vastaa yli 0,5:tä prosenttia EU:n jäsenvaltioiden BKT:stä. 

Koheesiopolitiikka on EU:n talousarvion suurimpia menoaloja. Ohjelmakaudella 2014–2020 Euroopan 
aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kokonaisbudjetti on 352 miljardia euroa, eli 
määrärahoja on enemmän kuin ohjelmakaudella 2007–2013, jolloin niitä oli 347 miljardia euroa. Komission 
arvioiden mukaan koheesiopolitiikan menojen osuus EU:ssa vuosina 2007–2013 myönnetystä valtiontuesta oli yli 
neljännes. 

Erityiskertomus nro 24/2016: “Koheesiopolitiikan alalla lisätoimet tarpeen valtiontukisääntöjen noudattamisen 
valvomiseksi ja niitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 
 


