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03Tiivistelmä

I
Yleiskatsaus on Euroopan tilintarkastustuomioistui‑
men (tilintarkastustuomioistuin) uusi tuotetyyppi. 
Yleiskatsauksissa käsitellään laajoja aihepiirejä 
tilintarkastustuomioistuimen tuotoksen ja toimieli‑
melle kertyneen osaamisen ja kokemuksen pohjalta. 
Yleiskatsaukset on tarkoitettu perustaksi tilintarkas‑
tustuomioistuimen sidosryhmien konsultoinnille ja 
vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa. Yleiskatsauksissa 
tilintarkastustuomioistuin voi esittää näkemyksiään 
huomionarvoisista aiheista, jotka eivät varsinaisesti 
sovellu tarkastuksen kohteiksi. Ensimmäisessä yleis‑
katsauksessa käsiteltiin tilivelvollisuutta ja julkista 
tarkastusta EU:ssa. Tässä toisessa yleiskatsauk‑
sessa perehdytään riskeihin, joita kohdistuu EU:n 
talousarviohallintoon.

II
Julkinen varainkäyttö on hyvää, kun se täyttää seu‑
raavat vaatimukset: veronmaksajien varat kohdenne‑
taan (heidän valitsemiensa edustajien päätöksellä) 
yhteiskunnan hyödyllisinä ja tavoittelemisen arvoisina 
pitämiin painopisteisiin; ilmoitetut tavoitteet saavu‑
tetaan tehokkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti; 
tarkoituksenmukainen demokraattinen tilivelvollisuus 
ja vaikuttava hallinnointi varmistetaan tarkastusten ja 
tehtävänjaon avulla.

III
Liian kauan on ensisijaisesti painotettu EU:n talousar‑
viovarojen käytöstä annettujen sääntöjen noudatta‑
mista, eikä riittävästi huomiota ole kiinnitetty siihen, 
saadaanko rahalle paras vastine ja luodaanko euroop‑
palaista lisäarvoa. Siten saataisiin kuitenkin aikaan 
EU:n ja kansalaisten näkökulmasta selkeitä ja näkyviä 
hyötyjä, joita ei ole mahdollista saavuttaa kansallisen, 
alueellisen tai paikallisen varainkäytön avulla.

IV
Tämä tiivistelmä perustuu yleiskatsaukseen, jossa 
näitä kysymyksiä analysoidaan yksityiskohtaisemmin 
ja syvällisemmin. Yleiskatsausta ja tiivistelmää varten 
laadittiin tausta‑aineistoa, joissa annetaan tarkempia 
tietoja EU:n tulojen lähteistä, talousarvion eri meno‑
aloista (ts. monivuotisen rahoituskehysten (MRK) 
otsakkeista) ja julkisista hankinnoista.

V
Hyvä varainhoito vaarantuu seuraavissa tilanteissa:

a) EU:n talousarviovaroja ei käytetä aiotulla tavalla, 
budjettivallan käyttäjän määrittämiin tarkoi‑
tuksiin ja sen vahvistamia sääntöjä noudattaen 
(menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

b) talousarviovaroista ei raportoida asianmu‑
kaisesti vuosittaisissa tilinpäätöksissä (tilien 
luotettavuus)1

c) talousarviovaroja ei käytetä viisaasti eli moit‑
teettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti 
(taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus)

d) EU:n varoilla ei saada aikaan lisäarvoa ja tavoi‑
tellut hyödyt eivät toteudu (eurooppalainen 
lisäarvo).

VI
Jos näitä riskejä hallitaan asianmukaisesti, varainkäyttö 
on todennäköisesti hyvää: varat käytetään tehokkaasti, 
taloudellisesti ja vaikuttavasti ja sääntöjä noudattaen. 
Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin yksilöinyt 
joukon huomionarvoisia keskeisiä kysymyksiä, joihin 
perehdytään seuraavissa kohdissa.

Tukikelpoisuussäännöt ja EU‑tuen 
saamisen muut ehdot

VII
Suurin osa EU:n varoista myönnetään yrityksille tai 
kansalaisille, jotka ovat hakeneet tukia ja avustuksia. 
Varojen maksamista EU:n talousarviosta koskevat 
säännöt ja varojen saamiselle asetetut ehdot on vah‑
vistettu lainsäädännössä. EU‑varoja jäsenvaltioissa hal‑
linnoivat tahot ovat lisäksi monesti määrittäneet muita 
tukikelpoisuuskriteereitä ja ehtoja. Lisävaatimukset 
saattavat kuitenkin olla tarpeettomia ja kasvattaa 
hallinnollista taakkaa. Eri tasoilla sovellettavat valvon‑
tajärjestelmät eivät kenties riitä varmistamaan, että 
kaikkia ehtoja on noudatettu.

1 Tilintarkastustuomioistuin on antanut myönteisen lausunnon 
tilien luotettavuudesta varainhoitovuodesta 2007 alkaen, joten 
aiheeseen ei ole tarpeen paneutua varainhoitoon kohdistuvia riskejä 
käsittelevässä yleiskatsauksessa.
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VIII
Tukikelpoisuussääntöjen ja muiden ehtojen monimut‑
kaisuus saattaa johtaa EU‑varojen heikkoon kohdenta‑
miseen ja EU:n talousarvion puutteelliseen hyödyntä‑
miseen: mahdolliset hakijat eivät ehkä rohkene hakea 
tukea EU:n talousarviovaroista, ja sääntöjen moni‑
mutkaisuuden vuoksi hallinnoijien on vaikeampaa ja 
kalliimpaa varmistaa hakemusten ja maksujen oikeelli‑
suus ja kaikkien tuen saamisen ehtojen täyttyminen.

IX
Komissio pyrkii vähentämään ja yksinkertaistamaan 
lakeja, mutta tilanne on jäsenvaltioiden viranomais‑
ten ja edunsaajien kannalta yhä hankala. Joillakin 
talousarvioaloilla säännöstö on liian monikerroksinen. 
Tämä voi johtaa eriäviin tulkintoihin ja siten sääntöjen 
epäyhdenmukaiseen soveltamiseen.

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
ja menettelyjen soveltaminen

X
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisten organisaa‑
tioiden tekemiä tavaroiden, palvelujen ja urakoiden 
hankintoja. EU:n julkisia hankintoja koskevien direktii‑
vien tarkoituksena on myötävaikuttaa EU:n taloudel‑
liseen yhdentymiseen (sisämarkkinat) helpottamalla 
sopimusten ja hankintojen tekemistä yli valtioiden 
rajojen ja lisäämällä näiden prosessien avoimuutta. 
Julkishallinnon elinten, jotka saavat tukea EU:n talous‑
arviosta, on tavallisesti noudatettava julkisia hankin‑
toja koskevia sääntöjä ja menettelyjä. Niiden on myös 
sovellettava hankinnoissaan yleisiä sääntöjä, jotka 
koskevat avoimuutta (”läpinäkyvyys”) ja mahdollisten 
toimittajien tasapuolista kohtelua. Jos näitä sääntöjä ja 
menettelyjä ei noudateta, julkisista varoista joudutaan 
kenties maksamaan korkeampia hintoja, kilpailu voi 
heikentyä, vaatimukset täyttäviä tarjoajia saatetaan 
hylätä tai sopimusten peruuntumisesta voi aiheutua 
lisäkuluja ja viivästyksiä.

XI
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön tulokset 
osoittavat, että virheet liittyvät usein hankintasään‑
töjen ja ‑menettelyjen puutteelliseen soveltamiseen. 
Joskus puutteellisuus on tahallista, ja sen tarkoituk‑
sena on suosia tiettyjä toimittajia; toisinaan se on 
tahatonta ja johtuu siitä, ettei sääntöjä ole ymmärretty 
oikein.

Jäsenvaltioiden viranomaisten valmiudet 
hallinnoida ja käyttää EU‑varoja

XII
Jäsenvaltioiden viranomaisten tehtävänä on varmis‑
taa, että tuet ja avustukset maksetaan tukikelpoisille 
edunsaajille ja että aiheettomasti maksetut määrät 
peritään asianmukaisesti takaisin. Sekä jäsenvaltiot 
että EU osallistuvat kuluihin, joita syntyy EU‑varojen 
hallinnoinnista huolehtivien elinten ja järjestelmien 
perustamisesta. Jäsenvaltioilla on tietyssä määrin 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia perustettavat 
elimet ja järjestelmät ovat.

XIII
EU:n varojen käyttöön osallistuvat 28 jäsenvaltion 
viranomaiset sekä lukuisat alueelliset ja paikalliset 
viranomaistahot, joiden hallinnointivalmiudet (taidot 
ja resurssit) eroavat toisistaan. Tämä kasvattaa virhe‑
riskiä sekä riskiä siitä, että varainkäyttö on heikkolaa‑
tuista. Lisäksi EU‑varoin rahoitettujen toimien ja hank‑
keiden toteuttaminen saattaa tästä syystä hidastua, 
sääntelytoiminnan laatu huonontua ja tiedonkulku 
komission ja jäsenvaltioiden välillä vaikeutua.

EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioiden 
koordinointi ja paine käyttää EU‑varat

XIV
EU:n talousarvion vuotuisuus voi vaikeuttaa moni‑
vuotisten toimien rahoittamista. Rahoituspäätösten 
muuntaminen käytännön painopisteiksi ja toimiksi vie 
aikansa. Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden talousarviome‑
nettelyt toteutetaan irrallaan toisistaan: niistä huoleh‑
tivat eri toimijat, joilla on erilaiset tavoitteet, ja niiden 
syklit ovat erilaiset. Tästä voi seurata päällekkäisyyksiä, 
aukkoja ja ristiriitaisuuksia EU:n ja jäsenvaltioiden 
talousarvioiden välille.
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XV
Monia toimia ja hankkeita rahoitetaan sekä EU:n 
että jäsenvaltioiden talousarvioista (yhteisrahoitetut 
menot). Tämä edellyttää, että molempien talousar‑
viossa on käytettävissä olevia varoja. Jäsenvaltioiden 
säästötoimenpiteiden tuloksena voi käydä niin, että 
toimien toteuttamiseen on käytettävissä merkittävästi 
vähemmän tai ei lainkaan kansallisia varoja. Myös EU:n 
rahoittamien toimien kestävyys voi vaarantua, kun 
EU‑varoja ei enää ole saatavilla.

XVI
EU:n talousarviovarojen hyödyntämistä korostetaan 
siinä määrin (panoskeskeisyys), että toimien ja hank‑
keiden hallinnoijat usein keskittyvät noudattamaan 
varojen saamiselle ja käytölle asetettuja ehtoja sen 
sijaan, että painottaisivat tuloksia.

EU:n vuotuisten talousarvioiden vaikutus 
toimiin ja kassavirran hallintaan

XVII
Jäsenvaltioiden viranomaisille, muille välittäjille ja 
edunsaajille saatetaan antaa käteisennakoita (ennak‑
korahoitus) toiminnan käynnistämistä varten. Liian 
pitkä ennakkorahoituskausi voi lisätä virheiden ja 
menetysten vaaraa ja erityisesti vaikeuttaa toimien 
uudelleensuuntaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Kuluilmoitusten esittämisen määräajat ovat pitkiä, 
joten ongelmat saatetaan havaita vasta vuosia myö‑
hemmin, kun niiden ratkaiseminen on ehkä jo liian 
myöhäistä.

XVIII
Jäsenvaltioiden täytyy tulevaisuudessa maksaa 
1 234 miljardia euroa, jotta sitoumukset saadaan 
katettua. Määrä koostuu vuosien 2014–2020 monivuo‑
tisen rahoituskehyksen mukaisista maksuista (908 mil‑
jardia euroa) sekä aiempia monivuotisia rahoituske‑
hyksiä koskeviin sitoumuksiin perustuvista maksuista 
(326 miljardia euroa), jotka voivat vaikuttaa komission 
kykyyn vastata kaikkiin maksupyyntöihin pyyntöjen 
esittämisvuonna.

EU:n talousarviovaroilla saavutettava 
hyöty – eurooppalainen lisäarvo

XIX
EU:n talousarviosta unionissa maksettavien menojen 
on tuotettava EU:lle ja sen kansalaisille selkeitä ja 
näkyviä hyötyjä, jota ei voitaisi saavuttaa yksinomaan 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella rahoituksella.

XX
Toisinaan EU:n talousarviovaroista on ainoastaan se 
hyöty, että käytettävissä olevien varojen kokonais‑
määrä on suurempi. Niillä ei tällöin saada aikaan 
erityistä eurooppalaista ulottuvuutta. EU‑varoja 
saatetaan käyttää toimiin, jotka jäsenvaltiot ja muut 
edunsaajat olisivat joka tapauksessa toteuttaneet (nol‑
lavaikutus), tai varat eivät riitä tavoiteltujen tulosten 
aikaansaamiseen.

Tietojen laatu

XXI
Komissio koordinoi talousarvion toteuttamiseen 
osallistuvia lukuisia toimijoita, eikä sen aina ole 
mahdollista määrätä vakioiduista prosesseista ja 
hallinnointijärjestelmistä. Tässä yhteydessä haasteena 
on varmistaa, että oikeat tiedot kerätään välittäjiltä 
oikeaan aikaan ja että tietojen tarkistaminen on 
vaikuttavaa.

XXII
Lisäksi komissio toteuttaa usein seurantaa, varainhal‑
lintaa ja tuloksellisuuden hallintaa rajallisten, epätäy‑
dellisten tai epäluotettavien tietojen perusteella.
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Tarkastustoiminta ja EU:n talousarvion 
ulkopuolelle jäävät menot

XXIII
Menoihin, joita ei rahoiteta EU:n talousarviosta, käyte‑
tyt varat olisi yleensä syytä periä takaisin edunsaajilta 
(vaatia palautettavaksi). Komissio voi myös soveltaa 
oikaisuja menoihin, joiden maksamista EU:n talousar‑
viosta jäsenvaltiot ovat pyytäneet. Käytännössä komis‑
sio silloin katsoo, että kyseisiä menoja ei ole aiheellista 
rahoittaa EU:n talousarviosta. Siinä tapauksessa ne 
rahoitetaan jäsenvaltion talousarviosta. Oikaisujen hal‑
linnointi on kuitenkin hankalaa, eivätkä ne juurikaan 
kannusta jäsenvaltioita korjaamaan järjestelmiensä 
puutteita. Joillakin menoaloilla, kuten koheesiopoli‑
tiikan alalla, jäsenvaltiot voivat ilmoittaa hylättyjen 
menojen sijasta muita, tukikelpoisia, menoja.

XXIV
Komission ei ole mahdollista tarkastaa järjestelmäl‑
lisesti suoraan kaikkia EU:n talousarviosta peräisin 
olevia varoja, jotka jäsenvaltiot, muut maat tai kansain‑
väliset järjestöt ovat käyttäneet, kuten ei myöskään 
kaikkia edunsaajien ilmoittamia menoja. Komissio 
luottaa riippumattomiin tarkastajiin, jotka varmen‑
tavat menot, ja oman operatiivisen henkilöstönsä ja 
tarkastajiensa toimittamiin rajattuihin tarkastuksiin ja 
todentamisiin.

XXV
Riippumattomien tarkastajien suorittamaa menojen 
varmentamista voivat kuitenkin haitata tarkastajien 
työn laatuun ja oikea‑aikaisuuteen sekä tarkastajien 
riippumattomuuteen liittyvät seikat. Komission omia 
tarkastuksia saattavat heikentää sen valvontastrate‑
gian puutteet.

Millaisia toimintamahdollisuuksia on 
olemassa ja mitä pitäisi tehdä?

XXVI
Komissio ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa siitä, että 
EU:n varat käytetään tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti. 
Ne ovatkin viime vuosina jo toteuttaneet useita onnistu‑
neita toimenpiteitä varmistaakseen tämän.

XXVII
Useat osatekijät yhdessä antavat kuitenkin mahdollisuu‑
den vielä yksinkertaistaa ja parantaa EU:n talousarvio‑
hallintoa: uusi rahoituskehys vuodesta 2014 alkaen, sen 
soveltamisesta annettu lainsäädäntö ja uusi varainhoito‑
asetus sekä komission sitoutuminen talousarvion suurem‑
paan tulossuuntautuneisuuteen.

XXVIII
Jotta tarjoutuvat mahdollisuudet kyettäisiin hyödyn‑
tämään, kaikkien EU:n talousarviovaroja käsittelevien 
toimijoiden olisi – kunkin omalla alallaan – keskityttävä 
seuraaviin osa‑alueisiin:

 — tulokset ja eurooppalainen lisäarvo

 — tuloksellisuuden hallinta

 — talousarviohallinto

 — valvontajärjestelyt ja muiden tekemä työ

 — monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi.
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08Johdanto

01 
Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet EU:n yleiseen talousarvioon (EU:n talousarvio) 
kootaan yhteen ja varojen avulla rahoitetaan ohjelmia ja toimia, jotka tukevat ja 
edistävät EU:n toimintapoliittisia tavoitteita. Talousarvio täydentää lainsäädän‑
nöllisiä toimia, joiden avulla Euroopan komissio (jäljempänä: komissio) ja muut 
EU:n toimielimet edistävät perussopimuksissa ja EU:n tasolla vahvistettuja ta‑
voitteita. EU:n vuotuinen talousarvio on pieni jäsenvaltioiden tulojen ja julkisten 
menojen kokonaismäärään verrattuna: talousarvion osuus on vain hieman yli yksi 
prosentti jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL) ja noin 
kaksi prosenttia jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä (ks. kaa-
vio 1). EU:n talousarvio edustaa niin ikään vain murto‑osaa finanssi‑ ja valtionvel‑
kakriisin seurauksena annetusta tuesta.

EU:n talousarvio vastaa pientä osaa jäsenvaltioiden tuloista ja julkisista 
menoista (2012)

Lähde: Eurostat.

Ka
av

io
 1

EU:n jäsenvaltioiden BKTL (2012)
≈ 13 000 miljardia euroa

EU:n jäsenvaltioiden
julkiset menot (2012)

≈ 6 400 miljardia euroa

EU:n talousarvio (2012)
142 miljardia euroa
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02 
Finanssi‑ ja valtionvelkakriisi ovat nostaneet esiin haastavia kysymyksiä EU:n roo‑
lista ja kehityksestä sekä siitä, mitä EU:hun kuuluminen merkitsee. EU‑rahoitus, 
jonka katsotaan edistävän enemmänkin ”Eurooppa‑hanketta” kuin vastaavan 
kansallisiin vaatimuksiin, ei juurikaan herätä innostusta. Tätä kuvastavat kau‑
den 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) hyväksymistä edeltäneet 
pitkälliset keskustelut (ks. laatikko 1)1 sekä jäsenvaltioiden haluttomuus lisätä 
maksumäärärahoja2.

03 
Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan parlamentti edellyttävät, että EU:n 
talousarvio on erittäin avoin. Euroopan tilintarkastustuomioistuin (jäljempänä: 
tilintarkastustuomioistuin) on antanut kielteisen DAS‑tarkastuslausuman (ks. 
laatikko 2) EU:n menoista viimeisten 19 vuoden ajan. Tämä on EU:n kannalta on‑
gelma. Kielteinen lausuma saattaa aiheettomasti edistää käsitystä, jonka mukaan 
raportoidut virheet osoittaisivat, että EU:n talousarvioon liittyy vakavia petoksia 
ja korruptiota. Tämä heikentää yleistä luottamusta EU:n toimielimiin3.

04 
Jäsenvaltioiden hallitukset ja veronmaksajat haluavat, että niiden EU:n talous‑
arvioon suuntaamille varoille saadaan parempaa vastinetta: he haluavat, että 
varat käytetään asianmukaisesti ja niitä hallinnoidaan hyvin, että varat käytetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymiin tarkoituksiin ja niiden avulla 
saavutetaan toivotut tulokset.

05 
Tässä EU:n talousarviohallintoon kohdistuvia riskejä käsittelevässä yleiskatsauk‑
sessa luodaan EU:n tulojen ja menojen tarkastamisesta kertyneellä 35 vuoden 
kokemuksella katsaus EU:n rahavirtoihin ja esitetään yhteenveto kysymyksistä, 
joihin on vastattava muun muassa sen varmistamiseksi, että EU:n veronmaksajien 
EU:n talousarvioon suuntaamille varoille saadaan parempaa vastinetta. Asiakirjas‑
sa on kolme osaa:

a) tiivistelmä, jossa esitetään yhteenveto pääkysymyksistä

b) tämä yksityiskohtainen kertomus, jossa käsitellään pääkysymyksiä ja anne‑
taan tietoa EU:n talousarviosta, EU:n varojen käyttöön osallistuvista toimijois‑
ta ja muista rahavirroista

c) yksittäiset tausta‑aineistot MRK:n kaikkien pääotsakkeiden, EU:n tuloja kos‑
kevien rahoituslähteiden ja julkisten hankintojen osalta; tausta‑aineistoissa 
esitetään yhteenveto pääpiirteistä ja ‑kysymyksistä.

1 Kauden 2014–2020 MRK:sta 
sopiminen kesti 2,5 vuotta. 
Euroopan parlamentti 
hyväksyi sen 19. marraskuuta 
2013 ja neuvosto 2. joulukuuta 
2013.

2 Ks. vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012, 
kohdat 1.51–1.53 (EUVL C 331, 
14.11.2013).

3 Ks. lausunto nro 1/2010 
”Euroopan unionin 
talousarviohallinnon 
parantaminen: riskit 
ja haasteet” (http://
eca.europa.eu) ja 
tilintarkastustuomioistuimen 
vastaus komission 
tiedonantoon ”Uudistettu 
talousarvio muuttuvassa 
Euroopassa”.
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Monivuotinen rahoituskehys

Monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) vahvistetaan unionin toimintapoliittiset painopisteet taloudellisi‑
na määreinä vähintään viiden vuoden ajalle (Lissabonin sopimus, 312 artikla). MRK:ssa määritetään vuotuiset 
enimmäismäärät (ylärajat) kaikkien EU:n menojen osalta pääasiallisten menoluokkien mukaan (otsakkeittain) 
jaoteltuna. MRK ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin vuotuinen talousarvio. Menoluokittain määritettyjen ylä‑
rajojen myötä MRK:ssa määrätään talousarviokurista ja varmistetaan, että EU:n menokehitys tapahtuu EU:n 
talousarvion omien varojen rajoissa ja EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi järjestelmän 
avulla varmistetaan ennustettavissa oleva tulovirta, jonka avulla vastataan EU:n pitkän aikavälin painopis‑
teisiin. Järjestelmä antaa myös EU‑varojen edunsaajille suuremman varmuuden. Kauden 2014–2020 MRK:ssa 
vahvistetaan talousarviositoumusten enimmäismääräksi 960 miljardia euroa ja maksujen enimmäismääräksi 
908 miljardia euroa (vuoden 2011 hintojen mukaan).

Tarkastuslausuma (DAS)

DAS – tarkastuslausuma EU:n tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asian‑
mukaisuudesta. SEUT:n (287 artikla) nojalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa kaikkien tulojen ja menojen 
laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä sen, että varainhoito on ollut moitteetonta.

DAS‑tarkastuslausuman tyyppinen lausuma sekä tilien luotettavuudesta että tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta on harvinainen. Vain harvat maat edellyttävät kansallisilta tarkasta‑
jiltaan tällaista lausumaa, ja todennäköistä on, että jäsenvaltioiden omat tarkastajat eivät kykenisi antamaan 
myönteistä DAS‑tarkastuslausuman tyyppistä lausumaa maidensa valtionbudjeteista. Esimerkiksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan ylin tarkastuselin esittää tarkastuslausumassa huomautuksia koko julkisyhteisöjen rahoitus‑
tilin osalta, mutta ei anna lausumaa laillisuuden ja asianmukaisuuden (sääntöjenmukaisuuden) osalta. Vas‑
taavasti Yhdysvaltain ylin tarkastuselin toteaa, että sillä ei ole mahdollisuutta esittää lausuntoa Yhdysvaltain 
valtion tilinpäätöksestä.
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Mitä EU:n varoilla tarkoitetaan ja miten niitä 
hallinnoidaan?

EU:n talousarvio

06 
EU:n vuotuinen talousarvio perustuu MRK:een, jossa esitetään tietyn ajanjakson 
ajalta EU:n varainkäytön painopisteet viiteen laaja‑alaiseen toimintapoliittiseen 
luokkaan (otsakkeisiin) jaoteltuna (ks. taulukko 1 ja kaavio 2):

a) MRK:ssa määritetään otsakekohtaiset vuotuiset enimmäismäärät asianomai‑
selle ajanjaksolle. MRK:ssa vahvistetaan myös vuotuiset yleiset enimmäismää‑
rät, jotka komissio voi sitoa ja maksaa (maksusitoumus‑ ja maksumäärärahat). 
Enimmäismäärät, jotka komissio voi pyytää jäsenvaltioilta vuotuisia käteis‑
maksujaan varten, asetetaan varsinaisesti maksumäärärahojen yhteydessä.

b) MRK‑neuvotteluissa sovitun mukaisesti EU:n vuotuisesta talousarviosta vara‑
taan jäsenvaltiokohtaiset määrärahat maaseudun kehittämisen, kalastuksen 
ja koheesiopolitiikan menoaloilla (ennalta jaetut määrärahat). Vastaavasti 
EU:n talousarviosta maatalousmenoihin myönnettävät enimmäismäärät sisäl‑
tävät maksettavissa olevien tukien vuotuiset jäsenvaltiokohtaiset kokonais‑
määrät. Näin jäsenvaltioita ja EU:n vuotuista talousarviota koskevasta MRK:sta 
80 prosenttia on jo ennalta kohdennettu jäsenvaltioille.

MRK 2014–2020

(miljardia euroa)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake Sitoumukset Ennalta kohdennetut mää-
rät ja kansalliset ylärajat %

1 Älykäs ja osallistava kasvu 450,8 322,3 71

2 Kestävä kasvu: luonnonvarat 373,2 353,2 95

3 Turvallisuus ja kansalaisuus 15,7

4 Globaali Eurooppa 58,7

5 Hallinto 61,6

Monivuotinen rahoituskehys yhteensä 960,0 675,5 70

Jäsenvaltioiden käytettävissä 839,7 675,5 80

Varaukset 10,0

EKR 30,5

Monivuotiseen rahoituskehykseen 
kuulumaton määrä yhteensä 40,5

Monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluva 
määrä ja kuulumaton määrä yhteensä 1 000,5 675,5 68
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Monivuotinen rahoituskehys (MRK) kaudelle 2014–2020

Lähde: Tilintarkastustuomioistuimen määrittämät, komission tietoihin perustuvat luvut.
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Älykäs ja osallistava kasvu
451 miljardia euroa

47 %

Kestävä kasvu: luonnonvarat 
373 miljardia euroa

39 %

Maksut
908 miljardia euroa

Aiempien MRK:iden sitoumuksiin
perustuvat maksut

 326 miljardia euroa

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

MRK 2014–2020 Talousarviomaksut (908 miljardia euroa)

MRK 2014–2020 Talousarviositoumukset (960 miljardia euroa)

Globaali  Eurooppa
59 mrd euroa

6 %

Turvallisuus ja kansalaisuus
16 mrd euroa

2 %

Hallinto
62 mrd euroa

6 %

|<----------------------------

07 
Finanssikriisin ja kauden 2014–2020 MRK:n yhteydessä EU:n talousarvio on so‑
pimusten nojalla mukautettava EU:n toimintapoliittisiin painopisteisiin kasvun 
edistämistä ja työpaikkojen luomista silmällä pitäen4. Eurooppa 2020 ‑strategias‑
sa määritetään viisi keskeistä tavoitearvoa, jotka EU:n on määrä saavuttaa vuo‑
teen 2020 mennessä sekä EU:n että kansallisten talousarviovarojen avulla. Nämä 
tavoitearvot ovat seuraavat:

a) työllisyyden lisääminen: tavoitteena on, että 20–64‑vuotiaasta väestöstä 
75 prosenttia on työssäkäyviä

b) koulutustason parantaminen: tarkoituksena on koulun keskeyttäneiden 
osuuden vähentäminen alle kymmeneen prosenttiin, ja keskiasteen jälkeisen 
koulutuksen lisääminen siten, että vähintään 40 prosentilla 30–34‑vuotiaista 
on korkeakoulutus

c) tutkimuksen ja innovoinnin toimintaedellytysten parantaminen: EU:n brutto‑
kansantuotteesta (BKT) kolme prosenttia on määrä investoida tutkimukseen 
ja kehittämiseen

4 Talouskasvua koskeva 
EU:n strategia, josta 
Eurooppa‑neuvosto sopi 
17. kesäkuuta 2010.
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5 EIP:n omistavat jäsenvaltiot. 
Se rahoittaa EU:n tavoitteita 
edistäviä pääomahankkeita. 
Noin 90 prosenttia EIP:n 
antamista lainoista 
myönnetään jäsenvaltioille ja 
loput kymmenen prosenttia 
150 muulle maalle. EIP:n lainat 
voidaan yhdistää yleisestä 
talousarviosta ja EKR:sta 
maksettaviin avustuksiin. 
Euroopan investointirahasto 
toimii EIP:n yhteydessä. Se 
on erikoistunut tarjoamaan 
riskipääomaa ja takauksia 
pk‑yrityksille.

6 Ks. Euroopan unionin 
alustava konsolidoitu 
tilinpäätös, varainhoitovuosi 
2013, liitetieto 7.1 – 
rahoitustukimekanismit, 
komission hallinnoima otto‑ ja 
antolainaustoiminta.

d) sosiaalisen osallisuuden edistäminen vähentämällä köyhyyttä: tavoitteena 
on, että köyhien tai sosiaalisesti syrjäytyneiden tai köyhyysriskin ja sosiaalisen 
syrjäytymisen uhan alla olevien ihmisten määrä laskee vähintään 20 miljoo‑
nalla hengellä

e) kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (ilmasto/energia): päästöjen määrä 
on tavoitteena saada 20 prosenttia (tai suotuisissa olosuhteissa jopa 30 pro‑
senttia) pienemmäksi kuin vuonna 1990, energiatuotannosta 20 prosenttia 
on tavoitteena tuottaa uusiutuvien energialähteiden avulla, ja energiatehok‑
kuutta pyritään parantamaan 20 prosentilla.

08 
EU:n yleisen talousarvion lisäksi komissio hallinnoi

a) Euroopan kehitysrahastoja (EKR) (noin kolme miljardia euroa vuonna 2013 ja 
27 miljardia euroa kaudella 2014–2020). EKR:n talousarviota koskevista jäsen‑
valtioiden rahoitusosuuksista sovitaan hallitustenvälisissä neuvotteluissa EU:n 
yleisen talousarviomenettelyn ulkopuolella, mutta EKR saatetaan liittää EU:n 
talousarvioon seuraavan MRK:n yhteydessä (ks. tausta‑aineisto globaalista 
Euroopasta). Komissio käyttää EKR:n avulla rahoitettavien toimien hallinnoin‑
tiin varoja, jotka myönnetään tukena, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Euroo‑
pan investointipankki (EIP)5 hallinnoi investointikehystä ja korkotukia.

b) Otto‑ ja antolainaustoimien arvo oli vuoden 2013 lopussa noin 57,2 miljar‑
dia euroa6. EU voi hyväksytyissä erikoisolosuhteissa (komission edustamana) 
lainata varoja lainatakseen niitä eteenpäin eri maille ja täyttääkseen näin 
perussopimuksessa määritetyn tehtävänsä.

i) Otettujen lainojen takauksesta vastaavat 28 jäsenvaltiota. Lainat myön‑
netään edunsaajamaille ’back‑to‑back‑sopimuksella’; lainan ehdot ovat 
täysin samat kuin otetun lainan ehdot, joten komissiolle ei aiheudu korko‑ 
tai valuuttariskejä.

ii) Pääasiallisia rahoitusvälineitä on kolme: Maksutasemekanismin avulla 
tarjotaan rahoitusapua euroalueen ulkopuolisille maille. Unkarille, Latvi‑
alle ja Romanialle myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oli 11,6 miljar‑
dia euroa 31. joulukuuta 2013. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin 
(ERVM) avulla annetaan rahoitustukea kaikille jäsenvaltioille. Irlannille ja 
Portugalille myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oli 44,5 miljardia eu‑
roa 31. joulukuuta 2013. Tällä hetkellä ERVM ei myönnä uusia lainoja, sillä 
sen tukitoimet korvataan Euroopan rahoitusvakausvälineellä ja myöhem‑
min Euroopan vakausmekanismilla – ks. kohta 10. Makrotaloudellisen ra‑
hoitusavun tarkoituksena on tukea maantieteellisesti läheisiä kumppani‑
maita Euroopan ulkopuolella. Siitä myönnettyjen lainojen kokonaismäärä 
oli 0,6 miljardia euroa 31. joulukuuta 2013.

iii) Lisäksi käytössä ovat Euratomin lainat, joita myönnetään jäsenvaltioille 
ja EU:n ulkopuolisille valtioille energia‑alan laitoksiin liittyvien hankkei‑
den rahoittamista varten (0,4 miljardia euroa 31. joulukuuta 2013), sekä 
Euroopan hiili‑ ja teräsyhteisön velkasitoumukset (joiden kokonaismäärä 
oli 0,2 miljardia euroa 31. joulukuuta 2013).
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c) Pitkäaikaiset velat liittyivät lähinnä eläkkeisiin ja työsuhde‑etuuksiin (45,7 mil‑
jardia euroa vuoden 2013 lopussa). Henkilöstö maksaa kolmasosan etuuksien 
aiheuttamista arvioiduista kustannuksista palkastaan, mutta jäsenvaltiot 
takaavat yhdessä etuuksien maksun, ja niitä pyydetään tulevaisuudessakin 
antamaan rahoitusta etuuksia varten.

d) Takuurahasto ulkosuhteisiin liittyville hankkeille: Rahaston avulla katetaan 
EIP:n EU:n ulkopuolisille maille myöntämiin lainoihin liittyvät maksujen 
laiminlyönnit.

e) Talousarvion ulkopuolelle jäävät erityisvälineet, joita käytetään hätä‑ ja 
poikkeustilanteissa enintään 1,4 miljardin euron arvosta vuosittain (hätä‑
apuvaraus, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, joustoväline ja Euroopan 
globalisaatiorahasto).

Finanssikriisin ja julkisen talouden velkakriisin seurauksena 
toteutetut erityistoimet

09 
Jäsenvaltiot pystyvät koordinoimaan talouspolitiikkaa paremmin eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä (ks. laatikko 3). Lisäksi niiden on sovellettava EU:n oh‑
jeistusta ja sääntöjä vuotuiseen toimintapolitiikkaansa ja talousarviota koskeviin 
valintoihinsa.

10 
Euroalueen maat perustivat julkisen talouden velkakriisin seurauksena valtioiden 
välisiä rahoituksenvakautusmekanismeja (Euroopan rahoitusvakausväline7 ja sen 
seuraaja Euroopan vakausmekanismi8). Komissio neuvottelee poliittisista ehdois‑
ta, joita asetetaan mekanismien yhteydessä annettavalle taloudelliselle tuelle. 
Se myös valvoo ehtojen noudattamista. Asianomaisia lainoja ei kuitenkaan taata 
EU:n talousarviosta, eivätkä ne sisälly EU:n tileihin9.

7 Euroopan 
rahoitusvakausvälineen 
avulla on lainattu 
152,8 miljardia euroa kolmelle 
maalle: Irlanti, Portugali 
ja Kreikka. Euroopan 
rahoitusvakausvälineestä 
ei ole myönnetty uusia 
lainoja 1. heinäkuuta 2013 
alkaen. Tukea tarvitsevat 
euroalueen maat voivat 
lainata varoja Euroopan 
vakausmekanismilta, jonka 
lainanantokapasiteetti on 
500 miljardia euroa.

8 Euroopan vakausmekanismin 
ovat perustaneet ja sen 
omistavat euroalueen maat. 
Kaikki tukea tarvitsevat 
euroalueen maat voivat 
lainata varoja Euroopan 
vakausmekanismilta, jonka 
lainanantokapasiteetti on 
500 miljardia euroa.

9 Lisäksi komissio hallinnoi 
euroalueen maiden Kreikalle 
myöntämiä keskitettyjä 
kahdenvälisiä lainoja. 
Lainat eivät vaikuta EU:n 
talousarvioon. Ne eivät sisälly 
EU:n tilinpäätökseen eikä niitä 
myöskään mainita siellä.

La
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 3 Eurooppalainen ohjausjakso

Kaikkien jäsenvaltioiden olisi tuotava kansallisten tavoitearvojensa ja kasvua edistävien toimintapolitiikkojen‑
sa yhteydessä esille sitoutumisensa Eurooppa 2020 ‑tavoitearvojen saavuttamiseen. Eurooppalainen ohjaus‑
jakso on vuotuinen talouspolitiikan koordinointisykli, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden toimet koordinoidaan ja kohdennetaan toivotun kasvuvaikutuksen saavuttamista silmällä 
pitäen. Komissio laatii vuosittain yksityiskohtaisen analyysin maiden taloudellisista ja rakenteellisista uudistus‑
ohjelmista ja esittää maakohtaisia suosituksia seuraaville 12–18 kuukaudelle. Neuvosto käsittelee suositukset 
ja antaa niille virallisen hyväksyntänsä. Eurooppa‑neuvosto vahvistaa suositukset. Jäsenvaltiot saavat näin 
toimintapolitiikkaa koskevaa ohjeistusta ennen kuin ne viimeistelevät seuraavan vuoden talousarvionsa. Jos 
suositusten perusteella ei ryhdytä toimiin tietyn ajan kuluessa, saatetaan antaa varoituksia.
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10 Kansallisten keskuspankkien 
osuudet EKP:n pääomasta 
lasketaan käyttämällä 
lukua, joka kuvaa kunkin 
maan osuutta EU:n 
kokonaisväestöstä ja 
bruttokansantuotteesta. 
Molempia määreitä 
painotetaan yhtä paljon. EKP 
mukauttaa osuudet viiden 
vuoden välein ja aina kun uusi 
maa liittyy EU:n jäseneksi. 
Mukautus perustuu komission 
antamiin tietoihin.

11 EBRD perustettiin vuonna 
1991. Sen tehtävänä on edistää 
yrittäjyyttä ja tukea siirtymistä 
avoimeen ja demokraattiseen 
markkinatalouteen. 
EBRD toimii 34 maassa 
Keski‑Euroopassa, 
Keski‑Aasiassa sekä eteläisen 
ja itäisen Välimeren alueella. 
Osakkaina on 64 maata, 
Euroopan unioni sekä 
Euroopan investointipankki. 
EU:n jäsenvaltiot, EIP ja 
komissio omistavat noin 
63 prosenttia EBRD:n 
osakkeista.

12 Varainhoitoasetus (joka tuli 
voimaan 1. tammikuuta 2013), 
2 luku, toteuttamistavat 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 
Hallinnointimuotoja on kolme 
(ennen vuotta 2013 niitä oli 
viisi). Suoran hallinnoinnin 
yhteydessä komission yksiköt, 
toimeenpanovirastot ja 
EU:n edustustojen päälliköt 
valvovat varojen käyttöä; 
välillinen hallinnointi 
koskee lähinnä virastoja, 
EU:n ulkopuolisia maita ja 
kansainvälisiä järjestöjä; 
yhteishallinnoinnin 
yhteydessä varoja 
hallinnoidaan kansallisten 
täytäntöönpanovirastojen 
kautta, joiden tarkastamisesta 
vastaavat erikseen 
todentamisviranomaiset. 
Varainhoitoasetuksessa 
määritetään kuhunkin 
hallinnointimuotoon 
sovellettavat tarkastus‑ ja 
valvontajärjestelyt.

11 
Euroopan keskuspankki (EKP) toimii EU:n talousarvion ulkopuolella:

a) EKP:n omistavat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit; pankkikoh‑
taiset osuudet perustuvat komission toimittamiin tietoihin10.

b) Vastuu yhteisestä valvontamekanismista siirtyy vuoden 2014 aikana EKP:lle, 
jolla on valtuudet valvoa kaikkia luottolaitoksia toimiin osallistuvissa jäsen‑
valtioissa ja puuttua luottolaitosten toimintaan (18 euroalueen maata ja ne 
euroalueen ulkopuoliset maat, jotka käyttävät oikeuttaan osallistua toimiin). 
Käytännössä EKP valvoo suoraan noin 130:tä euroalueen suurinta pankkia 
muiden jäädessä kansallisten viranomaisten valvontavastuulle.

EU:n monimutkainen talousarviojärjestelmä

12 
EU:n talousarviovarojen käyttö tapahtuu monimutkaisessa ympäristössä (ks. 
kaavio 4):

a) Toimintalohkoja on yli 30, ja tavoitteiden sekä toimien kirjo on laaja. Tuhansia 
hankkeita rahoitetaan moninaisten välineiden avulla (avustukset, tuet, lainat, 
takaukset, EU:n ulkopuolisille maille annettava suora budjettituki ja innovatii‑
viset rahoitusvälineet sekä muut mekanismit, joiden tarkoituksena on edistää 
EU:n varojen avulla saavutettavaa hyötyä). Lopullisina edunsaajina on esimer‑
kiksi yksityishenkilöitä, yrityksiä, yliopistoja, julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyökumppanuuksia sekä valtion organisaatioita.

b) Mukana on toimijoita sekä jäsenvaltioista (kansalliselta, alueelliselta ja pai‑
kalliselta tasolta), EU:n ulkopuolisista maista että kansainvälisistä järjestöistä. 
Lisäksi toimiin osallistuu erilaisia komission yksiköitä (pääosastoja), virastoja 
ja muita EU:n elimiä (muut EU:n toimielimet, Euroopan investointipankki (EIP) 
ja Euroopan investointirahasto (EIR)) sekä organisaatioita, joiden toimintaan 
EU osallistuu (esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus‑ ja kehityspankki (EBRD)11 
ja yhteisyritykset).

c) Jäsenvaltiot käyttävät noin 80 prosenttia EU:n talousarviosta yhteishallin‑
nointiin perustuvien järjestelyiden kautta. Suurin osa kyseisestä 80 prosen‑
tin osuudesta varataan kullekin maalle ennalta myönnettyjen kansallisten 
määrärahojen muodossa (ks. kohta 6 b ja taulukko 1). Maatalousmenoja 
lukuun ottamatta jäsenvaltioiden on rahoitettava itse osa yhteishallinnoinnin 
puitteissa toteutettujen toimien kuluista (osarahoitus).

d) Hallinnointimuoto12 sekä se, onko komissio toteutettavien toimien ainoa 
rahoittaja, vaikuttavat siihen, missä määrin komissio voi vaikuttaa toteutetta‑
vien toimien muotoon. Mainitut tekijät määrittävät myös käyttöön otettavat 
valvonta‑, tarkastus‑ ja tilivelvollisuusjärjestelyt ja rajaavat tiedot, jotka ovat 
komission saatavilla.



16Johdanto

e) Toteutettavana on lukuisia erillisiä ohjelmia, hankkeita ja toimia, joiden 
tavoitteet ovat samankaltaisia tai täydentävät toisiaan; niihin sovelletaan kui‑
tenkin erilaisia hallinnointi‑ ja valvontasääntöjä. Erityyppisillä toimintalohkoil‑
la on käytössä lukuisia erilaisia rahoituslähteitä (esimerkiksi tutkimus‑ ja inno‑
vointihankkeita voidaan rahoittaa kolmen erilaisen EU‑rahoituslähteen avulla, 
joista jokaiseen sovelletaan erilaisia hallinnointi‑ ja tukikelpoisuussääntöjä; 
joitakin ulkoisten toimien alaan kuuluvia toimia voidaan rahoittaa sekä EU:n 
talousarviosta että Euroopan kehitysrahaston (EKR) talousarviosta). Usean eri 
rahoituslähteen avulla tapahtuva rahoittaminen on käytössä myös yksittäisil‑
lä toimintalohkoilla13. Näin ollen kun ohjelmia, hankkeita ja toimia rahoitetaan 
useiden erilaisten rahoitusmuotojen avulla ja lukuisista eri rahoituslähteistä 
(EU:n talousarvio ja jäsenvaltioiden talousarviot, EIP jne.), kokonaiskulut eivät 
välttämättä ole suoraan havaittavissa. Lisäksi jokaisella rahoituslähteellä on 
oma hallinto‑ ja raportointijärjestelynsä14. Tilanteella on vaikutusta moitteet‑
toman varainhoidon näkökulmasta jäsenvaltioissa, jotka käyttävät useita eri 
rahoituskanavia.

f) EU:n talousarvio laaditaan vuosittain, mutta rahoitetuista toimista monia 
toteutetaan useiden vuosien ajan. Tästä seuraa, että

i) jäsenvaltioille, muille välittäjille ja edunsaajille maksetaan käteisennakoi‑
ta (ennakkorahoitusta), kun ne käynnistävät EU‑rahoitteisten ohjelmien 
täytäntöönpanon. Maksetun ennakkorahoituksen määrä oli vuoden 2013 
lopussa 79,4 miljardia euroa, josta suurin osa koskee jäsenvaltioiden to‑
teuttamia yhteishallinnoinnin piiriin kuuluvia toimia (ks. kohta 40).

ii) maksusitoumus‑ ja maksumäärärahoissa on huomattava ero, joka on 
kasvanut pitkän ajan kuluessa; tilanne heikentää komission mahdolli‑
suutta vastata kaikkiin maksupyyntöihin sen vuoden aikana, jolloin ne 
esitetään15. Oikeudellisten rahoitussitoumusten, jotka maksatetaan vasta 
myöhemmin (maksattamatta olevat sitoumukset eli reste à liquider, RAL), 
osuus oli 222,4 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa; suurin osa määrästä 
koski koheesiopolitiikan menoalan sitoumuksia kaudella 2010–2014 (ks. 
kaavio 3). Kun määrään lisätään 103,4 miljardin euron suuruiset (lähin‑
nä hankintoihin ja henkilöstön eläkkeisiin liittyvät) muut velat, tilanne 
edellyttää, että EU:n talousarviosta maksetaan tulevaisuudessa noin 
326 miljardin euron lisämäärä kauden 2014–2020 MRK:ta varten sovittuun 
määrään verrattuna (tilanne vuoden 2013 lopussa) (ks. kaavio 2).

g) Talousarviovaroja käyttäessään jäsenvaltioiden on noudatettava talousarvion 
käytöstä EU:n tasolla annettuja sääntöjä ja säännöksiä. Tämä tarkoittaa, että 
käytössä on oltava vaikuttavat mekanismit, joiden avulla säännöt saatetaan 
tiedoksi tai liitetään osaksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 
sovellettavia sääntöjä.

h) Välillisiin menoihin, jotka toteutetaan EU:n ulkopuolisissa maissa tai kansain‑
välisten järjestöjen tai EIP:n kautta, sovelletaan sopimuksia, joilla säännellään 
EU:n talousarvion käyttötapaa sekä raportointiin ja tarkistuksiin liittyviä 
oikeuksia.

13 Komission valmisteluasiakirja: 
”A Budget for Europe 2020: the 
current system of funding, the 
challenges ahead, the results of 
stakeholders consultation and 
different options on the main 
horizontal and sectoral issues”, 
s. 9 ja 17, otsikko: ’A simpler 
and more transparent budget’ 
(SEC(2011) 868 final, 29.6.2011).

14 The implication of EIB and 
EBRD co‑financing from the 
EU budget follow up study 
2013, johtopäätökset 3.3, 3.4 
ja 5 (Euroopan parlamentin 
sisäasioiden pääosaston 
mietintö, politiikkayksikkö, 
osasto D (talousarvioasiat)).

15 Ks. vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012, 
kohdat 1.51–1.53, 1.58 ja1.59 
(EUVL C 331, 14.11.2013).
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13 
Komissio kantaa lopullisen vastuun EU:n talousarvion valvonnasta ja toteuttami‑
sesta. Komissio voi periä jäsenvaltioilta ja muilta tahoilta takaisin varoja, jos niitä 
ei ole käytetty sovittuihin tarkoituksiinsa ja asianmukaisesti.

14 
Kaikki mainitut tekijät yhdessä edellyttävät, että tehtävät ja vastuualueet ovat 
selvät, koordinointi ja tiedonvaihto eri toimijoiden välillä on hyvää, ja että käytös‑
sä on vankat tilivelvollisuus‑ ja valvontamekanismit, joiden avulla varmistetaan, 
että talousarviovaroja on käytetty asianmukaisesti ja vaikuttavalla tavalla.

Maksattamatta olevat sitoumukset (’RAL’) monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeittain ja vuosittain

Lähde: Tilintarkastustuomioistuimen määrittämät, komission tietoihin perustuvat luvut.
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EU:n talousarvion käyttö

Ka
av

io
 4

EU:n 28 jäsenvaltiota kokoavat talousarvioon osoitettavat maksuosuutensa yhteen monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdyn sopimuksen mukaisesti
(143 miljardia euroa varainhoitovuonna 2014). Varat käytetään komission ehdottamien ja neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymien painopisteiden mukaisesti.

EU: 28 jäsenvaltiota

E
K
R

E
K
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≈20:tä prosenttia talousarviosta 
hallinnoi komissio (tutkimus, hallintomenot,
maailmanlaajuiset toimet, kuluttaja-asiat…)

EU:n talousarvio

Talousarvio jaetaan 30 toimintapolitiikan kesken.

≈80:tä prosenttia talousarviosta 
hallinnoivat 28 jäsenvaltiota ja yli 200 alue- tai
paikallishallintoa… (maatalous, kalastus, maaseudun
kehittäminen, koheesioalan menot, infrastruktuurit …)

≈ 80 %≈ 20 %

Euroopan
komissio

Toimet ja hankkeet valitaan ja
varat maksetaan edunsaajille. EU: 28 jäsenvaltiota

Yli 200 alue- ja
paikallishallintoa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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15 
Kaaviossa 5 esitetään tilivelvollisuusmalli, jota sovelletaan EU:n talousarvion 
käyttöön:

a) Neuvosto ja Euroopan parlamentti laativat unionin vuotuisen talousarvion 
perussopimuksen säännösten mukaisesti16.

b) EU:n perussopimuksessa annetaan komissiolle vastuu talousarvion käytöstä17. 
Suurimman osan talousarviovaroista käyttävät jäsenvaltiot, mutta komissio 
kantaa lopullisen vastuun talousarvion toteuttamisesta. Se raportoi talousar‑
vion käytöstä sekä Euroopan parlamentille että neuvostolle.

c) Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastuslausuman (DAS) ja esittää tuloksel‑
lisuuden tarkastusten tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle18, jotka 
käyttävät tietoja myöntäessään komissiolle vastuuvapauden talousarviovaro‑
jen keräämisestä ja käytöstä19.

d) Vastaavanlaista menettelyä sovelletaan muihin EU:n toimielimiin ja virastoi‑
hin myönnettäessä niille vastuuvapaus niiden käyttämien talousarviovarojen 
osalta.

16 SEUT:n 314 artiklassa 
määrätään, että ”Euroopan 
parlamentti ja neuvosto 
vahvistavat erityistä 
lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen unionin vuotuisen 
talousarvion seuraavien 
määräysten mukaisesti”. 
SEUT:n 314 artiklan 2 kohdan 
mukaan ”komissio tekee 
talousarvioesityksen 
sisältävän ehdotuksen...”, 
ja 314 artiklan 
3–10 kohdassa määrätään 
hyväksymismenettelystä.

17 Euroopan unionista 
tehty sopimus, 17 artikla; 
SEUT‑sopimus, 317 artikla: 
”Komissio toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa…”.

18 SEUT, 285 ja 287 artikla.

19 SEUT‑sopimuksen 
319 artiklassa määrätään, 
että ”neuvoston antamasta 
suosituksesta Euroopan 
parlamentti myöntää 
komissiolle talousarvion 
toteuttamista koskevan 
vastuuvapauden...”.

Tilivelvollisuusmalli, jota sovelletaan EU:n talousarviovarojen 
käyttöön

Ka
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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20Mitkä ovat hyvään 
varainhoitoon kohdistuvat 
riskit?
16 
EU:n varat edistävät arvokkaalla ja olennaisella tavalla perussopimuksen tavoittei‑
ta. Ne tukevat lainsäädäntöä, jonka avulla edistetään perussopimuksessa määri‑
tettyjä vapauksia, sisämarkkinoita sekä kuluttajien terveyttä ja suojelua. Lisäksi 
ne antavat EU:lle maailmanlaajuista näkyvyyttä. EU:n kansalaiset, veronmaksajat, 
jäsenvaltioiden hallitukset ja budjettivallan käyttäjä haluavat oikeutetusti nähdä, 
että EU:n varoja käytetään oikein ja viisaasti siten, että varojen avulla saavutetaan 
lisäarvoa EU:n tasolla. EU:n saavutukset ulottuvat kuitenkin pelkkää rahoitusta 
pidemmälle. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana EU:n haasteena on ollut 
16 uuden jäsenvaltion liittyminen, euron käyttöönotto ja yhtenäinen vastaami‑
nen maailmanlaajuiseen finanssikriisiin ja Euroopan julkisen talouden velkakrii‑
siin. Sisämarkkinoiden tiivistäminen edellyttää vielä toimia, mutta markkinat on 
kuitenkin toteutettu vähäisin talousarviomenoin. EU:n varat ovat edistäneet myös 
sellaisten rakenteiden ja verkostojen luomista ja vahvistamista, jotka lähentävät 
EU:n kansalaisia ja organisaatioita toisiinsa sekä fyysisesti että kulttuurisesti, ja 
edistävät näin Euroopan yhdentymistä.

17 
Hyvä varainhoito vaarantuu seuraavissa tilanteissa:

a) EU:n talousarviovaroja ei käytetä aiotulla tavalla budjettivallan käyttäjän 
määrittämiin tarkoituksiin ja sen vahvistamia sääntöjä noudattaen (menojen 
laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

b) talousarviovaroista ei raportoida asianmukaisesti vuosittaisissa tilinpäätöksis‑
sä (tilien luotettavuus)20

c) talousarviovaroja ei käytetä viisaasti eli moitteettoman varainhoidon periaat‑
teiden mukaisesti (taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus)

d) EU:n varoilla ei saada aikaan lisäarvoa ja tavoitellut hyödyt eivät toteudu (eu‑
rooppalainen lisäarvo).

20 Tilintarkastustuomioistuin 
on antanut myönteisen 
lausunnon tilien 
luotettavuudesta 
varainhoitovuodesta 2007 
alkaen, joten aiheeseen 
ei ole tarpeen paneutua 
varainhoitoon kohdistuvia 
riskejä käsittelevässä 
yleiskatsauksessa.
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18 
Jos näitä riskejä hallitaan asianmukaisesti, varainkäyttö on todennäköisesti hyvää: 
varat käytetään tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti ja sääntöjä noudat‑
taen. Liitteessä I esitetään yksityiskohtainen luettelo erityyppisistä ulkoisista, 
taloudellisista ja toimintaan liittyvistä riskeistä, joita voi aiheutua käytettäessä 
EU:n talousarviovaroja. Riskit voivat toteutuessaan johtaa seuraaviin tilanteisiin:

a) Toimintapolitiikka ei ole tuloksellista tai tavoitteena olleita tuloksia ei saavu‑
teta, koska käytössä on tavoiteltujen tulosten ja vaikutusten kannalta väärät 
tai epätarkoituksenmukaiset prosessit.

b) Lisäarvoa ei saavuteta etenkään Euroopan tasolla. EU:n varat saattavat 
tuottaa jonkin verran hyötyä EU:n kansalaisille tai muille edunsaajille, mutta 
kyseisillä menoilla ei ole erityistä EU‑ulottuvuutta. Tulokset olisi voitu saavut‑
taa muiden varojen avulla tai pienemmällä EU‑varojen määrällä.

c) Toiminta tai toiminnan puute vahingoittaa EU:ta tai komission mainetta.

d) Toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ei ole käytetty tarkoituksen‑
mukaisia hallinnollisia ja operatiivisia menetelmiä; tulokset olisi voitu saavut‑
taa paremmin tai parempia tuloksia olisi voitu saavuttaa muiden menetelmi‑
en avulla.

e) Tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole pantu täytäntöön asianmukaisia sisäisen 
valvonnan järjestelmiä (joiden yhteydessä otetaan huomioon riskit, jotka 
liittyvät hallinnointiin, toimiin, menojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuu‑
teen, rahoitukseen, hankintoihin, petoksiin ja muihin sääntöjenvastaisuuksiin, 
tietotekniikan käyttöön, henkilöstöresursseihin, varoihin, terveyteen ja tur‑
vallisuuteen jne.), tai edistymisen seurantaa varten ei ole perustettu tuloksel‑
lisuuden hallinnointijärjestelmiä.

19 
Seuraavat näkökohdat jäävät poikkeuksellisen luonteensa takia tämän yleiskatsa‑
uksen ulkopuolelle:

a) petokset ja korruptio, joihin liittyy usein monimutkaisia yrityksiä ja vilpillistä 
yhteistoimintaa suurista rahavirroista kiinnostuneiden petostentekijöiden vä‑
lillä. Tilintarkastustuomioistuin ottaa petosriskin huomioon suunnitellessaan 
ja toimittaessaan tarkastuksiaan, mutta ei systemaattisesti ja aktiivisesti etsi 
petoksia. Tämä toiminta kuuluu Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF)21

b) toiminta tai toiminnan puute, joka saattaa vahingoittaa EU:n tai komission 
mainetta

c) finanssikriisin ja julkisen talouden velkakriisin seurauksena toteutetut erityis‑
toimet, jotka muodostavat perustan jäsenvaltioiden välisille aloitteille (ks. 
kohdat 9–11), nostavat esiin kysymyksiä tilivelvollisuudesta ja julkistalouden 
tarkastusta koskevista järjestelyistä, joista tilintarkastustuomioistuin on laati‑
nut toisen yleiskatsauksen22.

21 Tilintarkastustuomioistuimen 
presidentin kirje 
Euroopan parlamentin 
puhemiehelle: ”Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
kanta: 
korruptiontorjuntatoimia 
koskeva komission kertomus” 
(http://eca.europa.eu).

22 Ks. 
tilintarkastustuomioistuimen 
asiakirja ”Yleiskatsaus 
tilivelvollisuuteen ja julkiseen 
tarkastukseen EU:ssa: 
puutteita, päällekkäisyyksiä ja 
haasteita” (http://eca.europa.
eu).
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EU:n menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus: 
varojen käyttö sääntöjä noudattaen

20 
Tässä osassa käsitellään lähinnä talousarviomenoja. Tulojen osalta on helmi‑
kuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa‑neuvoston päätelmien mukaan nouda‑
tettava yksinkertaisuus‑, avoimuus‑ ja oikeudenmukaisuustavoitteita. Tuloista 
annetaan tarkempia tietoja niitä koskevassa tausta‑aineistossa. Tuloja koskeviin 
keskeisiin kysymyksiin lukeutuu se, kuinka talousarvio olisi rahoitettava (läh‑
teet), sekä se, millaisella osuudella kukin jäsenvaltio osallistuu EU:n talousarvion 
rahoittamiseen.

21 
Tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausunnon talousarviomenojen (ta‑
pahtumien) sääntöjenmukaisuudesta, koska sen havaitsemat virheet ovat olen‑
naisia kaikilla aloilla tuloja ja hallintomenoja lukuun ottamatta – virhetaso ylittää 
siis hyväksyttävissä olevan tason23.

22 
Virheitä esiintyy, kun maksut eivät ole laillisia eivätkä sääntöjenmukaisia. Näin 
on esimerkiksi tapauksissa, joissa edunsaajat, jotka eivät ole tukeen oikeutettuja, 
ilmoittavat menoja, joita ei pitäisi rahoittaa EU:n talousarviosta. Virheitä esiintyy 
myös tapauksissa, joissa tuen saannille asetettuja ehtoja ei noudateta. Mainittuja 
(virheinä raportoitavia) ongelmia ilmenee seuraavista syistä:

a) Edunsaajat esittävät virheellisiä ilmoituksia.

b) Edunsaajat eivät noudata EU:n tuen myöntämiselle ja käytölle asetettuja eh‑
toja. Monimutkaiset ja laaja‑alaiset ehdot saattavat olla edunsaajille vaikeita 
noudattaa ja hallinnoijille vaikeita valvoa. Epäselvät ehdot saattavat jättää 
tulkinnanvaraa ja johtaa siihen, että menoja hyväksytään kulutuspaineiden 
vallitessa (tilanteessa, jossa käytettävissä olevat varat halutaan hyödyntää 
katsomatta siihen, vastaako käyttö tosiasiallisia tarpeita).

c) Komission, jäsenvaltioiden hallintoelinten ja menojen varmentamisesta 
vastaavien muiden tarkastajien suorittamilla tarkastuksilla ja valvontame‑
nettelyillä ei kyetä ehkäisemään, havaitsemaan ja korjaamaan virheellisiä 
menoilmoituksia.

d) Jäsenvaltiot ja muut talousarvion käyttämisestä vastaavat tahot keskittyvät 
varojen menettämisen estämiseksi käyttämään (hyödyntämään) ne vaaditun 
ajanjakson kuluessa eivätkä niinkään pyri huolehtimaan, että varat käytetään 
asianmukaisesti ja vaikuttavalla tavalla. Jäsenvaltiokohtaiset vuotuiset määrä‑
rahat (ks. kohta 6 b) edistävät toimintakulttuuria, jossa keskitytään nettobud‑
jettiasemaan ja EU:n budjettivarojen jakamiseen sen sijasta, että arvioitaisiin, 
kuinka yhteiset EU‑varat voidaan investoida parhaalla mahdollisella tavalla ja 
suunnata yhteiseen hyvään.

23 Olennaisuuden arvioinnissa 
käytetään ammatillista 
harkintaa. Virhetasoa pidetään 
olennaisena, jos virheiden 
osuus menoluokasta 
on yli kaksi prosenttia; 
olennaisina pidetään myös 
seikkoja ja tapahtumia, 
joiden ilmoittaminen 
saattaa muuttaa lukijan 
käsityksen tileistä. 
Kaudella 2009–2012 EU:n 
talousarviota koskeva arvioitu 
todennäköisin virhetaso 
on ollut 3,3–4,8 prosenttia 
kokonaismenoista.
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Moitteeton varainhoito: EU:n talousarviosta 
rahoitetun toiminnan tuloksellisuus

23 
Hyvä tuloksellisuus voidaan katsoa oikeiden toimien toteuttamiseksi (vaikutta‑
vuus) oikealla tavalla (tehokkuus). Vaikuttavan ja tehokkaan hallinnon edellytyk‑
senä on, että EU:n rahoittamat toimet suunnitellaan niin hyvin, että niiden avulla 
kyetään vastaamaan tosiasiallisiin tarpeisiin. Edellytyksenä on niin ikään toimien 
toteuttaminen asianmukaisten menetelmien avulla. Toimilla olisi tähdättävä 
hyvin määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, ja niiden tuloksellisuutta olisi 
seurattava asianmukaisesti, jotta komissio ja muut hallintoelimet voisivat arvioida 
tavoitteiden saavuttamista.

24 
Tilintarkastustuomioistuimen toimittamissa tuloksellisuuden tarkastuksissa24 ra‑
portoidaan, kuinka EU:n varat on käytetty ja onko varainkäyttö ollut vaikuttavaa.

25 
Paine käyttää varat kiinnittämättä riittävästi huomiota odotettujen tulosten 
saavuttamiseen saattaa johtaa siihen, että EU:n varojen avulla saavutettava hyöty 
jää vähäiseksi. Kaaviossa 6 esitetään tilintarkastustuomioistuimen erityiskerto‑
muksissa raportoidut yleisimmät ongelmat. Varojen avulla saavutettava vähäi‑
nen hyöty saattaa johtua rahoitettujen toimien valmisteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan liittyvistä puutteista seuraavanlaisissa tapauksissa:

a) Rahoituksen tarkoitus on epäselvä tai alustavaa (ennakko)arviointia ei suori‑
teta taikka tosiasiallista rahoitustarvetta ei arvioida.

b) Tavoitteita on liian paljon tai ne ovat epäselviä ja tulkittavissa eri tavoin, mikä 
vaikeuttaa painopisteiden määrittämistä.

c) Potentiaalisten edunsaajien tarpeita ei ole arvioitu riittävissä määrin tai EU:n 
rahoituksen mahdollista vaikutusta ei ole määritetty perusteellisesti.

d) Tukea ei kohdenneta sitä eniten tarvitseville edunsaajille, alueille tai hankkeil‑
le tai yksittäisten hankkeiden valintakriteerit ovat puutteellisia.

e) Tukikelpoisuuskriteerit ovat epäselviä tai niitä sovelletaan epäyhdenmu‑
kaisesti EU:n tuen (avustusten, lainojen jne.) hyväksymisestä vastaavissa 
elimissä.

f) EU:n tuki tuottaa edunsaajille jonkin verran hyötyä, mutta toimiin ei liity 
erityistä EU:n ulottuvuutta, joka ylittäisi jäsenvaltioissa kansallisella, alueelli‑
sella ja paikallisella tasolla jo rahoitettavat toimet. EU:n tasolla saavutettava 
lisäarvo voi näin ollen jäädä kyseenalaiseksi.

g) EU:n tuella rahoitettavien kulujen kohtuullisuutta ei arvioida.

24 Varainhoitoasetuksen 7 luvun 
30 artiklassa säädetään, että 
EU:n talousarviomäärärahat 
käytetään moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden 
(taloudellisuus, tehokkuus 
ja vaikuttavuus) mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuimen 
toimittamien 
tuloksellisuuden tarkastusten 
tulokset julkaistaan 
erityiskertomuksissa, ja 
niistä esitetään yhteenveto 
vuosikertomuksen 
kymmenennessä luvussa (EU:n 
talousarviosta rahoitetun 
toiminnan tuloksellisuus).



24Mikä menee vikaan ja miksi?

h) EU‑varojen avulla hankitaan tarpeettoman korkealaatuisia tavaroita ja 
palveluja.

i) Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa ei noudateta hankintasääntöjä.

j) Toimien toteuttaminen vie liian kauan.

k) EU:n talousarvion avulla voidaan rahoittaa toimia ja hankkeita, jotka eivät ole 
omavaraisia tai eivät jatku enää sen jälkeen kun EU‑varoja ei enää ole käytet‑
tävissä. Alun perin käytettyjen varojen avulla saatetaan näin ollen saada vain 
vähäinen hyöty.

l) Tosiasiallisista saavutuksista ja saavutusten tuottamasta hyödystä ei ole 
tietoa. Osittaista tietoa saattaa olla saatavilla esimerkiksi tapauksissa, joissa 
yksittäiset maat käynnistävät alueellaan toteutettuja toimia koskevan ra‑
portoinnin (tuloksellisuutta koskevat tavoitearvot, arvioinnit jne.). Tämän 
perusteella ei kuitenkaan saada yleiskuvaa tuloksellisuudesta EU:n tasolla 
eikä kyetä suorittamaan EU:n laajuisia vertailuja. Näin ollen ainoat koko EU:n 
talousarvion osalta käytettävissä oleva yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset 
tiedot koskevat käytettävissä olevan rahoituksen määrää, mikä saattaa edis‑
tää kulutuspainotteisuutta.

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa raportoidut yleisimmät 
ongelmat

Ka
av

io
 6

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Tarpeet

Tavoitteet

Arviointi / määrittely Seuranta

Määrittäminen

Tukikelpoisuus-säännöt
Hanke A

Hanke B

Hanke C

Päätöksenteko

Hallinnointi
(suunnittelu, valinta, seuranta)

Puutteellinen
tarpeidenarviointi

Epäselvät
tavoitteet

Monimutkaiset
tukikelpoisuus-
ehdot

!

!

! Heikko
priorisointi!

Hanke A

Hanke B

Hanke C

Valintaa koskevat
säännöt (painopisteet)

Tehokkuus (tulokset <->varat)

Vaikuttavuus (tulokset <->tavoitteet)

x
Valitaan väärät
hankkeet!

Hanke A

Hanke B

x

Vaikutukset

Tulokset

Varat

Tilivelvollisuus
puutteellista
varainkäytön
tai vaikutusten osalta  

!

Taloudellisuus

Kalliita, tarpeettomia
ominaisuuksia,
nollavaikutus

!

Puutteelliset tiedot
Puutteellinen seuranta!

Heikko
kestävyys!

Ehtoja
ei noudateta!



25Mikä menee vikaan ja miksi?

Erityisiä riskitekijöitä

26 
Edellä olevissa kohdissa 12–15 annetaan yksityiskohtaisia tietoja EU:n talousarvi‑
on käyttöön luonnostaan liittyvästä monimutkaisuudesta. Ohjelmarakenteiden 
monimutkaisuus ja moninaisuus (sovellettavien menettelyjen erilaisuus) heiken‑
tävät EU:n menojen avulla saavutettavaa vaikutusta. Ne myös lisäävät hakijoiden 
hallinnollista työmäärää. Liian monimutkaiset menosäännöt tai valvontavaa‑
timukset saattavat viivästyttää täytäntöönpanoa ja vaikuttaa kielteisen kuvan 
syntymiseen EU:sta. Joukko keskeisiä kysymyksiä on syytä mainita erikseen. Niitä 
käsitellään tässä osassa.

Tukikelpoisuussäännöt ja EU-tuen saamisen muut ehdot

27 
Tukikelpoisuussääntöjen ja varojen käyttötapaa koskevien muiden ehtojen moni‑
mutkaisuus saattaa johtaa EU‑varojen heikkoon kohdentamiseen ja EU:n talous‑
arvion puutteelliseen hyödyntämiseen.

28 
Komissio toteuttaa toimia, joiden avulla pyritään vähentämään ja yksinkertaista‑
maan lainsäädäntöä. Sääntöjen suuri määrä ja niiden monimutkaisuus aiheutta‑
vat kuitenkin yhä vaikeuksia jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille, muille välittä‑
jille ja edunsaajille:

a) Joillakin talousarvioaloilla sääntöjä on jopa seitsemällä eri tasolla; ehdot ovat 
hajaantuneet eri oikeudellisiin teksteihin. Tämä voi johtaa eriäviin tulkintoihin 
ja siten sääntöjen epäyhdenmukaiseen soveltamiseen.

b) Säännöt ja niiden kokeminen vaikeaselkoisiksi saattavat estää osallistujia 
hakemasta EU:n tukea ja vaikeuttaa myös sääntöjen noudattamista.

c) Kaikki tulojen keräämiseen tai EU:n varojen käyttöön osallistuvat tahot eivät 
välttämättä tunne sääntöjä etenkään tapauksissa, joissa menoja osarahoite‑
taan jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista.

d) Jäsenvaltioiden viranomaiset eivät välttämättä pysty ryhtymään oikea‑aikai‑
siin toimenpiteisiin varmistaakseen, että EU:n sääntöjä koskevat muutokset 
ovat tiedossa ja niitä sovelletaan jäsenvaltioissa.

e) Jäsenvaltiot saattavat myös mutkistaa tilannetta entisestään lisäämällä uusia 
ehtoja kansallisten sääntöjensä (esimerkiksi hankintasäännöt) tai muiden 
ohjeidenkautta taikka asettamalla omat tukikelpoisuusehdot (esimerkiksi 
koheesiopolitiikan alan menojen osalta). Lisävaatimukset saattavat kuitenkin 
olla tarpeettomia ja lisätä turhaan hallinnollista työmäärää sekä EU:n talous‑
arviovarojen käytön monimutkaisuutta.

f) Eri tasoilla sovellettavat valvontajärjestelmät eivät kenties riitä varmistamaan, 
että kaikkia ehtoja on noudatettu.
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Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen ja menettelyjen soveltaminen

29 
Julkisin varoin tapahtuvat hankinnat aiheuttavat erityisiä vaikeuksia menoista 
vastaaville hallinnoijille: varat on käytettävä avoimesti, puolueettomasti ja oikein, 
ja niille on saatava vastinetta. EU:n julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
tavoitteena on sisämarkkinoiden avaaminen helpottamalla rajat ylittäviä sopi‑
muksia ja hankintoja. Direktiivien tehtävänä on myös tarjota oikeudellinen kehys 
avoimille hankinnoille. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, julkisista varoista joudu‑
taan kenties maksamaan korkeampia hintoja (esim. ylihinnoitellut julkiset urakat), 
kilpailu voi heikentyä, vaatimukset täyttäviä tarjoajia saatetaan hylätä tai sopi‑
musten peruuntumisesta voi aiheutua lisäkuluja ja viivästyksiä.

30 
Useat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat laillisuutta ja sääntöjenmukai‑
suutta koskevat virheet liittyvät hankintasääntöjen ja ‑menettelyjen heikkoon 
soveltamiseen (ks. julkisia hankintoja koskeva tausta‑aineisto). Joskus puutteel‑
lisuus on tahallista, ja sen tarkoituksena on suosia tiettyjä toimittajia; toisinaan 
se on tahatonta ja johtuu siitä, että säännöt ovat monimutkaisia eikä niitä ole 
ymmärretty oikein.

Jäsenvaltioiden viranomaisten valmiudet hallinnoida ja käyttää EU-varoja

31 
Asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisilla ja tarkastajilla on ensisijainen vas‑
tuu sen varmistamisesta, että tuet ja avustukset maksetaan asetetut ehdot täyt‑
täville tukikelpoisille edunsaajille ja että aiheettomasti maksetut määrät peritään 
asianmukaisesti takaisin25. Sekä jäsenvaltiot että EU osallistuvat kuluihin, joita 
syntyy EU‑varojen hallinnoinnista huolehtivien elinten ja järjestelmien perusta‑
misesta. Jäsenvaltioilla on tietyssä määrin mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten 
ne organisoivat järjestelmänsä ja valvontamenettelynsä kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla.

25 Uusi varainhoitoasetus 
lisää jäsenvaltioiden 
osallisuutta ja tilivelvollisuutta 
niiden käyttämien EU:n 
talousarviovarojen osalta 
(Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EU, 
Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 
2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 
kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1)).
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32 
Varat käytetään 28 kansallisen hallinnon kautta, ja toimiin osallistuu lukuisia 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia, joiden hallinnolliset valmiudet vaihtelevat. 
Tämä lisää jo luonnostaan riskiä laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvien 
virheiden esiintymisestä sekä riskiä laadultaan puutteellisesta varainkäytöstä. 
Seuraavilla osa‑alueilla ilmenee epäyhdenmukaisuuksia: tukikelpoisuusehtojen 
soveltamista koskevat järjestelmät ja tarkastukset, kulujen kohtuullisuuden ar‑
viointi, julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen, sakkojen mää‑
rääminen ja varojen takaisinperintä aiheettomien maksujen tapauksessa, paikan 
päällä toimitettavat avustusten ja tukien tarkastukset, ympäristö‑, terveys‑ ja 
elintarviketurvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanon tarkistaminen, valtiontu‑
kisääntöjen noudattaminen ja tuontilupien myöntäminen tai tuontitarkistusten 
suorittaminen. Jäsenvaltioiden viranomaisten puutteelliset hallinnolliset valmiu‑
det voivat vaikuttaa kaikkiin mainittuihin osa‑alueisiin.

33 
Epätasainen varojen hyödyntäminen ja vaihtelevat hallinnolliset valmiudet saat‑
tavat nekin hidastaa toimien täytäntöönpanoa, sääntelytoimia ja tiedonvaihtoa 
komission sekä jäsenvaltioiden välillä.

34 
Jäsenvaltioilla voi myös olla vaikeuksia kohdistaa vaikuttavia ja oikea‑aikaisia 
toimia tilintarkastustuomioistuimen ja komission havaitsemiin puutteisiin.

EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioiden koordinointi ja paine käyttää 
EU-varat

35 
EU:n talousarvion vuotuisuus voi vaikeuttaa monivuotisten toimien toteuttamis‑
ta. Rahoituspäätösten muuntaminen käytännön painopisteiksi ja toimiksi kansal‑
lisella, alueellisella ja paikallisella tasolla vie aikansa. Poliittisen sitoumuksen ja 
toimiin suunnattujen resurssien sekä suunniteltujen ja toteutettujen toimenpitei‑
den välillä saattaa olla huomattava ero. Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden talousar‑
viomenettelyt toteutetaan irrallaan toisistaan: niistä huolehtivat eri toimijat, joilla 
on erilaiset tavoitteet, ja niiden syklit ovat erilaiset.

36 
Näin ollen EU:n talousarvion ja kansallisen varainkäytön välillä voi ilmetä päällek‑
käisyyksiä, aukkoja tai ristiriitaisuuksia, mikä johtaa tehottomuuteen ja resurssien 
hukkaamiseen. Talouspolitiikkojen laaja‑alaisempi koordinointi eurooppalai‑
sen ohjausjakson yhteydessä (ks. laatikko 3) edesauttaa näiden ongelmien 
ratkaisemista.
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37 
Tällä on merkitystä erityisesti nykytilanteessa jäsenvaltioiden julkisen talouden 
tilan takia. Merkitys on erityisen suuri jäsenvaltioille, joissa EU:n talousarviosta 
tulevilla varoilla on valtiontalouden kannalta suuri merkitys. Osarahoitettujen 
menojen kohdalla jäsenvaltioiden säästötoimenpiteiden tuloksena voi käydä 
niin, että toimien toteuttamiseen on käytettävissä merkittävästi vähemmän 
tai ei lainkaan kansallisia varoja. Jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin käyttää EU:n 
talousarviovaroja asianmukaisesti vaikuttavat myös hallintomenojen leikkaukset 
ja pienentyneet henkilöstöresurssit. EU:n rahoittamien toimien kestävyys voi niin 
ikään vaarantua, kun EU‑varoja ei enää ole saatavilla.

38 
EU:n talousarviovarojen käytön panospainotteisuus merkitsee kuitenkin, että 
hallinto‑ ja valvontaviranomaiset keskittyvät sääntöjenmukaisuuteen sivuutta‑
en tulosten saavuttamisen. Varainhoito saattaa pitkälti painottua käytettävissä 
olevien määrärahojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi monet toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on ohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistaminen ja maksu‑
jen nopeuttaminen, kohdistettiin kauden 2007–2013 ohjelmien määrärahojen 
hyödyntämiseen (uudelleenohjelmointi, ennakkomaksut (etupainotteisuus), 
määrärahojen käytettävissä olon pidentäminen (päätökseen viemistä koskevat 
määräajat), tukikelpoisten menojen käsitteen laajentaminen, korvausten yksin‑
kertaistaminen hyödyntämällä enemmän kiinteä‑ tai kertamääräisiä maksuja 
tosiasiallisten kulujen korvaamisen sijasta).

39 
Jäsenvaltioilla saattaa myös olla painetta käyttää EU:n talousarviovaroja ilman 
tiukkoja valvontamenettelyjä. Jäsenvaltiot eivät välttämättä varmista riittävän 
hyvin, että varat suunnataan alusta alkaen oikeisiin ohjelmiin ja hankkeisiin. 
Koska jäsenvaltiokohtaiset määrärahat ovat käytettävissä, komissio ei välttämät‑
tä halua torjua jäsenvaltioiden ehdotuksia. Esimerkiksi uuden ohjelmakauden 
alussa komissio ei välttämättä pyri kaikin käytettävissään olevin keinoin varmis‑
tamaan, että jäsenvaltioiden ehdotukset ovat EU:n tavoitteiden mukaisia ja että 
ehdotettujen toimien avulla vastataan riittävissä määrin jäsenvaltion yksilöimiin 
erityistarpeisiin.



29Mikä menee vikaan ja miksi?

EU:n talousarvioiden vuotuisuuden vaikutus toimiin ja kassavirran 
hallintaan

40 
Monia EU:n talousarviosta rahoitettavia toimia toteutetaan useiden vuosien ajan, 
joten jäsenvaltiot, muut välittäjät ja edunsaajat voivat saada toimiensa käynnistä‑
miseen käteisennakoita (ennakkorahoitus)26. Käteisennakoiden käytöstä saadaan 
tietoa vasta paljon myöhemmin, kun menot (kuluilmoitukset) esitetään ja tarkis‑
tetaan. Talousarviotilit osoittavat ensimmäisinä vuosina parempaa varojen käyt‑
töastetta, koska ennakkorahoituksena maksetut määrä näkyvät tileillä menoina. 
Liian pitkä ennakkorahoituskausi voi kuitenkin lisätä virheiden ja menetysten 
vaaraa ja erityisesti vaikeuttaa toimien uudelleensuuntaamista tavoitteiden saa‑
vuttamiseksi. Kuluilmoitusten esittämisen määräajat ovat pitkiä, joten ongelmat 
saatetaan havaita vasta vuosia myöhemmin, kun niiden ratkaiseminen on ehkä 
jo liian myöhäistä. Tilien perustana olevien tositteiden ja tietojen jäljittäminen 
voi niin ikään olla vaikeaa. Virhetasot ovat näin ollen korkeampia myöhempinä 
vuosina, jolloin kuluilmoitukset selvitetään27.

41 
Vasta myöhemmin maksatettavat sitoumukset (RAL) saattavat kätkeä sisäänsä 
talousarviovaroja, joita ei voida käyttää (ks. kaavio 3).

42 
Kuten kohdasta 12 f ii ja kaaviosta 2 käy ilmi, jäsenvaltioiden on tulevaisuudessa 
osallistuttava sitoumusten maksamiseen 1 234 miljardilla eurolla.

EU:n talousarviovaroilla saavutettava hyöty – eurooppalainen lisäarvo

43 
Eurooppalaisella lisäarvolla tarkoitetaan sitä, että EU:n tasolla toteutuvat me‑
not tuottavat lisähyötyä kansallisten ohjelmien avulla saavutettavissa oleviin 
tuloksiin verrattuna. Tämän käsitteen merkitys on kasvanut sen myötä, kun 
MRK‑neuvotteluissa tuotiin esiin kysymyksiä EU‑jäsenyyden kuluista ja hyö‑
dyistä sekä Euroopan yhdentymisen poliittisista ja taloudellisista vaikutuksista. 
Eurooppalaisen lisäarvon käsite antaa hyödyllisen viitemääreen, jonka avulla 
voidaan varmistaa, että EU toimii silloin, kun jäsenvaltiot eivät voi ryhtyä toimiin 
tai kun sen avulla voidaan varmistaa paremmat tulokset. Se voi auttaa siirtämään 
keskustelun painopisteen EU:n talousarviovarojen jakautumisesta jäsenvaltioiden 
kesken siihen, kuinka yhteiset resurssit voidaan investoida yhteisiin tarkoituksiin 
parhaalla mahdollisella tavalla.

26 Ennakoiden osuus on 
yleensä 4–12 prosenttia 
toimien ennakoiduista 
kuluista. Maksetun 
ennakkorahoituksen määrä 
oli vuoden 2013 lopussa 
79,4 miljardia euroa, 
josta suurin osa koskee 
jäsenvaltioiden toteuttamiin 
yhteishallinnoinnin piiriin 
kuuluvia toimia.

27 Tästä syystä 
tilintarkastustuomioistuin 
ei ota ennakkorahoitusta 
huomioon, kun se tarkastaa 
menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden.
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44 
Talousarvion avulla tuotetaan eurooppalaista lisäarvoa tapauksissa, joissa menot 
ovat perusteltuja ja niiden avulla tuetaan vaikuttavalla tavalla EU:n toimintapoliit‑
tisten tavoitteiden tehokasta saavuttamista ja edistetään valmiuksien kehittämis‑
tä ja vaurautta jäsenvaltioissa. EU:n talousarvion avulla voidaan EU:n yksittäiseen 
toimivaltaan kuuluvien alojen lisäksi tuottaa lisäarvoa myös luomalla verkostoja 
(sekä fyysisiä että ammatillisia), jotka lähentävät EU:n kansalaisia ja jäsenvaltioita 
toisiinsa. Talousarviosta rahoitetaan innovatiivisia toimia, ja EU‑varojen saata‑
villa olo saattaa kannustaa valtioita ryhtymään toimiin, joita ne eivät muutoin 
harkitsisi.

45 
Tilanteeseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Toisinaan EU:sta on ainoas‑
taan se hyöty, että käytettävissä olevien varojen kokonaismäärä on suurempi. 
Niillä ei tällöin saada aikaan erityistä eurooppalaista ulottuvuutta. EU‑varoja 
saatetaan käyttää toimiin, jotka jäsenvaltiot ja muut edunsaajat olisivat joka 
tapauksessa toteuttaneet (nollavaikutus), tai varoja ei ole riittävästi eivätkä ne 
riitä muodostamaan tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseen tarvittavaa kriittistä 
massaa. Meno‑ohjelmien hajanaisuus ja suuri lukumäärä (ja erilaiset menettelyt) 
heikentävät eurooppalaista lisäarvoa ja saattavat edistää näkemystä EU:n liian 
anteliaasta rahan jakamisesta, tuhlaavaisuudesta ja byrokratiasta.

46 
Komission osallistumisaste EU:n talousarviovarojen käyttöön vaihtelee kolmen eri 
hallinnointimuodon mukaan (suora, jaettu ja välillinen hallinnointi, ks. alaviite 12). 
Nämä puolestaan vaikuttavat komission mahdollisuuksiin määrittää ja saada hal‑
linnointia ja tuloksellisuutta koskevia tietoja oikea‑aikaisesti, seurata tavoitteiden 
saavuttamista varten perustettuja järjestelmiä ja valvontamenettelyjä suoraan, 
kohdistaa puutteisiin toimia nopeasti ja vakioida valvonta‑ ja tarkastusjärjestelyt.

Tietojen laatu

47 
Komissio koordinoi talousarvion toteuttamiseen osallistuvia lukuisia toimijoita, 
eikä sen ole mahdollista määrätä vakioiduista prosesseista ja hallinnointijärjes‑
telmistä. Haasteena on varmistaa, että oikeat tiedot kerätään välittäjiltä oikeaan 
aikaan ja että tietojen tarkistaminen on vaikuttavaa.
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48 
Lisäksi komissio toteuttaa usein seurantaa, varainhoitoa ja tuloksellisuuden 
hallintaa rajallisten, epätäydellisten tai epäluotettavien tietojen perusteella. 
Esimerkiksi:

a) tilien perustana olevat tiedot ja tositteet ovat usein hajautuneet maantieteel‑
lisesti ja järjestelmittäin

b) hallintotietojärjestelmien avulla ei saada tarpeeksi tietoa varojen käyttötavas‑
ta, vaikutuksesta ja lisäarvosta

c) raportointijärjestelmiä ja tilivelvollisuutta koskevia järjestelmiä ei ole suunni‑
teltu tulosten mittaamiseen tai tuloksellisuuden seurantaan suunnitelmaan 
nähden

d) monivuotisilla ohjelmilla ei ole välitavoitteita, joiden avulla komissio voisi 
arvioida toimien edistymistä ja kohdentumista ja siten varmistaa, että tavoit‑
teet ollaan saavuttamassa

e) käytössä ei välttämättä ole indikaattoreita, joiden avulla voitaisiin mitata 
moitteettoman varainhoidon (taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus) 
toteutumista, tai indikaattorit ovat epätarkoituksenmukaisia ja kannustavat 
virheelliseen toimintaan

f) arvioinnit saattavat olla heikkolaatuisia tai puuttua kokonaan.

Tarkastustoiminta ja EU:n talousarvion ulkopuolelle jäävät menot

49 
Yhteishallinnoinnin piiriin kuuluvien menojen yhteydessä käytetään tarkasta‑
mis‑ ja hyväksymismenettelyjä28, joiden avulla päätetään EU:n talousarviosta 
rahoitettava määrä. Maatalousmenoihin liittyvistä rahoitusoikaisuista aiheutu‑
vat kulut maksetaan asianomaisten jäsenvaltioiden talousarvioista. Sen sijaan 
rakennerahastojen alalla jäsenvaltio, joka hyväksyy oikaisun, tekee muutoksen 
menoilmoitukseen, ja asianomaiset määrät voidaan ohjata toiseen tarkoitukseen 
saman jäsenvaltion hyväksi. Jos jäsenvaltio ei hyväksy oikaisua, komissio voi 
tehdä virallisen päätöksen oikaisun voimaan saattamisesta, ja asianomaisen maan 
käytettävissä olevaa EU‑rahoituksen määrää vähennetään. Kyseisillä jäsenvaltioil‑
la ei ole kannustimia puuttua järjestelmiensä heikkouksiin.

28 Tarkastamisella ja 
hyväksymisellä tarkoitetaan 
sitä, että komissiolle rahoitusta 
varten toimitetut menotilit 
todetaan oikeellisiksi ja niille 
kirjatut menot on käytetty 
sääntöjen mukaisesti.



32Mikä menee vikaan ja miksi?

50 
Komission ei ole mahdollista tarkastaa järjestelmällisesti suoraan kaikkia EU:n 
talousarviosta peräisin olevia varoja, jotka välittäjät (jäsenvaltiot, muut maat, 
kansainväliset järjestöt jne.) ovat käyttäneet, kuten ei myöskään kaikkia edunsaa‑
jien korvattaviksi esittämiä (ilmoittamia) menoja. Komissio luottaa riippumatto‑
miin tarkastajiin, jotka varmentavat menot, ja oman operatiivisen henkilöstönsä 
ja tarkastajiensa toimittamiin rajattuihin tarkastuksiin ja todentamisiin. Tästä 
aiheutuu muun muassa seuraavia ongelmia:

a) riippumattomien tarkastajien suorittamaa menojen varmentamista voivat 
haitata tarkastajien työn laatuun29 ja oikea‑aikaisuuteen sekä tarkastajien 
riippumattomuuteen liittyvät seikat

b) komission omia tarkastuksia saattavat heikentää sen valvontastrategian 
puutteet

c) komissiolla ei ole resursseja suorittaa laaja‑alaisia suuren mittakaavan tarkas‑
tuksia, joten päättämisprosessi saattaa viivästyä ja menojen sääntöjenmukai‑
suus saatetaan hyväksyä vasta mittavien ja aikaaviepien rahoitusoikaisujen 
jälkeen.

29 Tilintarkastustuomioistuin on 
havainnut, että asianomaisten 
tarkastajien työn laatu ei aina 
ole tarpeeksi luotettavaa.
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51 
Komissio ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa siitä, että EU:n varat käytetään 
tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti. Ne ovatkin viime vuosina jo toteuttaneet 
useita onnistuneita toimenpiteitä varmistaakseen tämän. Useat osatekijät yh‑
dessä antavat kuitenkin mahdollisuuden vielä yksinkertaistaa ja parantaa EU:n 
talousarviohallintoa: uusi rahoituskehys vuodesta 2014 alkaen, sen soveltamises‑
ta annettu lainsäädäntö ja uusi varainhoitoasetus sekä komission sitoutuminen 
talousarvion suurempaan tulossuuntautuneisuuteen.

Tulokset ja eurooppalainen lisäarvo

52 
Yhteishallinnointijärjestelyihin kauden 2014–2020 MRK:n osalta ehdotetut muu‑
tokset painottuvat saavutettujen tulosten sijasta olennaisesti menoihin. Lisäksi 
muutosten onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin komissio ja jäsenvaltiot 
panevat ne täytäntöön.

53 
Komission olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston tuella asetettava etusijalle va‑
rojen suuntaaminen toimiin, joiden avulla saavutetaan eurooppalaista lisäarvoa; 
esimerkkeinä voidaan mainita komission yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat 
alat, rajat ylittävät toimet, yleistä etua edistävät hankkeet ja Euroopan laajui‑
set verkot. Talousarvioaloilla, joilla menot ovat monimuotoisia ja hajaantuneita 
tai joilla sitoumuksia toteutetaan ja maakohtaisia rahoitusosuuksia käytetään 
hitaasti tai niiden osalta esiintyy vajaakäyttöä, on arvioitava tilannetta erikseen ja 
otettava harkintaan rahoituksen perumisen mahdollisuus.

Keskittyminen tuloksellisuuden hallintaan

54 
Tuloksellisuuden hallinnan edistämistä silmällä pitäen EU:n talousarvion tavoit‑
teet olisi muotoiltava selkeästi, indikaattoreiden ja välitavoitteiden pitäisi olla 
päteviä, ja käytössä olisi oltava systemaattiset seuranta‑ ja arviointijärjestelyt, 
joiden avulla tavoitteiden saavuttamista olisi mahdollista mitata. Tämä edellyt‑
tää, että

a) tietyn toiminnan aiheellisuus ja välttämättömyys EU:n tasolla perustellaan 
selkeästi (vaikutustenarviointi).

b) on olemassa selkeä visio siitä, mitä EU:n toimintapolitiikan, sääntelytoimien 
ja talousarviovarojen avulla halutaan saavuttaa, ohjelman toimintalogiikka 
on kuvattu selkeästi (toteuttamisperusteet ja kohteet), ja käytössä on toi‑
mintapolitiikan tulosten ja vaikutusten arviointimenettely. Edellytyksenä on 
niin ikään, että talousarvion toteuttamiseen osallistuvien tahojen tehtävät ja 
vastuualueet on tarkennettu selvästi.
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c) tuloksellisuuden hallintaa ja raportointia varten on perustettu vakaa järjestel‑
mä, jonka yhteydessä on määritetty selkeästi tuloksellisuusindikaattorit, joita 
soveltavat sekä komissio, jäsenvaltiot, alueet että muut toimijat. Näin voidaan 
verrata ja koota eri puolilta EU:ta saatavia tietoja. Edistymistä olisi seurattava 
säännöllisesti tiettyjen viitearvojen avulla, ja indikaattoreiden olisi keskityt‑
tävä tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin. Komission viimeaikaisten toimien, 
joiden tavoitteena on tuloksellisuuden hallinta‑ ja raportointijärjestelmän 
perustaminen, olisi pysyttävä painopisteenä.

d) tavoitteiden tehokasta ja vaikuttavaa saavuttamista arvioidaan 
oikea‑aikaisesti.

Keskittyminen talousarviohallintoon

55 
Komission on talousarviohallintoa varten parannettava pitkän aikavälin kassavir‑
taennustetta ja julkaistava se, jotta komissio kykenee paremmin ennakoimaan 
jäsenvaltioilta pyydettävät varat ja varmistamaan, että tarvittavat maksut on 
mahdollista suorittaa hyväksytyistä vuotuisista maksumäärärahoista. Tällais‑
ta analyysiä laadittaessa olisi otettava huomioon se, missä määrin EU:n täytyy 
tulevaisuudessa suorittaa ennakkomaksuja, sekä se, että unionin taseeseen jo 
kirjatuista veloista tulevaisuudessa aiheutuviin maksutarpeisiin on vastattava.

56 
Komission olisi pyrittävä havaitsemaan paremmin ylisääntelytapaukset30, ja lain‑
säädäntöä olisi pyrittävä jatkuvasti yksinkertaistamaan; tukikelpoisuusehtojen oli‑
si oltava realistisia ja selkeitä (etenkin kansallisella tasolla), ja olisi hyödynnettävä 
aiempaa enemmän kertaluontoisia ja kiinteämääräisiä maksuja, jotka perustuvat 
tuotantopanoskustannusten sijasta tuloksiin.

57 
Komission olisi pyrittävä omissa yksiköissään määrittämään parhaita käytäntöjä ja 
yleistämään lisäarvoa tuottavia toimia. Komission olisi myös yksilöitävä talousar‑
vioaloja, joiden kohdalla eri yksiköt hallinnoivat samankaltaisia ohjelmia ja toimia 
ja joissa mahdolliset välittäjät ovat samoja; sen olisi myös varmistettava, että 
sovellettavat menettelyt ja raportointivaatimukset ovat yhdenmukaisia.

58 
Komission olisi myös verrattava eri jäsenvaltioissa osarahoittamiensa toimien ja 
ohjelmien yksikkökustannuksia, jotta julkishallinnon elimet kykenisivät parem‑
min vertaamaan ja seuraamaan meno‑ohjelmiinsa suunnattavien varojen avulla 
saavutettavaa hyötyä.

30 Ks. Euroopan parlamentin 
tutkimus Gold‑plating in the 
EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily 
add to complexity and, as 
a result, increase the risk of 
errors? (helmikuu 2014).
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59 
Komissiolla on myös parhaat mahdollisuudet yksilöidä jäsenvaltioissa sovellet‑
tavia parhaita käytäntöjä ja edistää kyseisiä parhaita käytäntöjä ja saatuja koke‑
muksia yli kansallisten rajojen ja jäsenvaltioiden kesken tukemalla rajat ylittäviä 
verkostoja. Komissio voi tukea hallintoelinten ja muiden välittäjien institutio‑
naalisia valmiuksia antamalla parempaa ohjausta, selvityksiä ja tarkistuslistoja 
EU:n talousarviovarojen käytön ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöön‑
panon osalta (esimerkiksi parhaat hankintakäytännöt, johdon vahvistuslau‑
sumat, riippumattomien tarkastajien suorittama menojen varmentaminen ja 
tarkastusmenetelmät).

Valvontajärjestelyt ja muiden tekemä työ

60 
Sekä komission että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että valvontajärjestelyt 
on pantu täytäntöön hyvin ja ne ovat vaikuttavia:

a) Kun jäsenvaltiot nimeävät kansallisia hallinto‑ ja valvontaelimiä, niiden olisi 
varmistettava, että kaikilla EU‑varojen käyttöön ja valvontaan osallistuvilla 
tahoilla on tarvittavat hallinnolliset valmiudet ja resurssit, ja että ne huolehti‑
vat velvollisuuksistaan vaikuttavalla tavalla.

b) Komission olisi voitava saada kansallisten johdon vahvistuslausumien avul‑
la varmuus hallinto‑ ja valvontajärjestelmien toiminnasta, tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä moitteetto‑
man varainhoidon periaatteiden noudattamisesta. Tätä varten komission olisi 
varmistettava, että ilmoitukset ovat huolellisesti perusteltuja.

Väliarviointi

61 
Kauden 2014–2020 MRK:n väliarviointi voi tarjota mahdollisuuksia pohtia EU:n 
talousarviovarojen käytön painopisteitä sekä niiden saavuttamiseen tähtäävien 
välineiden rakennetta. Ensinnäkin olisi arvioitava, miten voidaan edistää SEUT:n 
311 artiklan 3 kohdassa määritettyjä mahdollisuuksia, jotka liittyvät uusien EU:n 
tulonlähteiden perustamiseen, ja siihen, kuinka voidaan varmistaa, että varat 
jäsenvaltioiden rahoittamaan EU:n talousarvion osaan kootaan tasapuolisella, 
avoimella, kustannusvaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla sen mukaan, missä 
määrin kukin jäsenvaltio voi osallistua rahoitukseen. Toiseksi on otettava huo‑
mioon, että EU:n menojen vaikuttavuutta ei kyetä varmistamaan niin kauan kuin 
käytössä on nykyisen kaltainen järjestelmä, jota ohjaavat tavoiteltavien tulosten 
sijasta ennalta varatut maakohtaiset rahoitusosuudet. Komission olisi väliarvi‑
oinnin tulosten perusteella arvioitava näitä kahta keskeistä kysymystä tulevien 
monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä, jotka edellyttävät kaikkien toimiin 
osallistuvien tahojen poliittista hyväksyntää.
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I EU:n talousarviovarojen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit1

Ulkoiset riskit

Poliittiset näkökohdat

 ο Jäsenvaltioiden EU:n ulkopuolisissa yhteyksissä tekemät poliittiset päätökset ja asettamat painopisteet

 ο Jäsenvaltioiden asettamat painopisteet ovat ristiriidassa keskenään

 ο Komission tavoitteet eivät saa riittävää poliittista tukea jäsenvaltioissa

 ο Organisaatioille, hallintoelimille tai edunsaajille määrätään vastuutehtäviä, joita ne eivät halua

 ο EU:n ulkopuoliset kumppanimaat – hallinnolliset kysymykset / muut poliittiset tekijät

Lait ja sääntely

 ο Oikeusperusta on epävarma/pirstaleinen/monimutkainen tai sitä muutetaan merkittävästi

Rahoitusriskit

Talousarvioon liittyvät näkökohdat

 ο Varat/resurssit eivät riitä haluttujen toimien toteuttamiseen / maksujen suorittamiseen ei ole käteisvaroja

 ο Jäsenvaltio ei voi osallistua osarahoitukseen omien talousarviorajoitteidensa vuoksi

 ο Maksuissa on virheitä (laillisuus ja sääntöjenmukaisuus / DAS‑virheet, varainkäyttö ei vastaa sääntöjä)

 ο Budjettihallintoon liittyvät kysymykset (suuri osa sitoumuksista tehdään ja maksuista suoritetaan varainhoitovuo‑
den lopulla; sitoumukset tehdään, mutta sidottuja varoja ei käytetä – maksattamatta olevat määrät; ennakkora‑
hoitukseen turvaudutaan enenevässä määrin)

 ο Toimia rahoitetaan muista lähteistä, muista EU:n välineistä tai osarahoituksella (ohjelmien päällekkäisyys)

 ο Korvataan tukeen oikeuttamattomia kuluja

1 OECD:n ja EU:n yhteiseen SIGMA‑aloitteeseen (tuki hallinto‑ ja johtamistavan kehittämiselle) kuuluvan riskien tunnistamiskehyksen pohjalta.
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I Petokset, sääntöjenvastaisuudet ja korruptio

 ο Petosten torjunnalle, havaitsemiselle ja korjaamiselle ei anneta riittävää painoarvoa

 ο Ei riittävästi resursseja talousarvion suojaamiseksi petoksilta

 ο Toimiin liittyy paljon käteisvaroja tai arvotavaraa

 ο Omaisuuserien menetys

 ο Lopullisen edunsaajan yksilöiminen on vaikeaa

Hankinnat

 ο Monimutkaiset hankinta‑ tai sopimussäännöt

 ο EU:n hankintamenettelyjä ei noudateta (hankinta jaetaan osiin, jotta voidaan alittaa muun muassa kilpailua, julkai‑
semista, ratkaisuperusteita, sopimusehtoja ja sopimuksen tekemistä koskeviin vaatimuksiin liittyvät kynnysarvot)

 ο Käytetään epätarkoituksenmukaisia tarjouskilpailumenettelyjä (sopimuksesta päätetään usein ilman kilpailua, 
lisäurakoista tehtävät sopimukset...)

Toimiin liittyvät riskit

Toimintapoliittiset näkökohdat

 ο Toimintapoliittinen ympäristö muuttuu merkittävässä määrin

 ο Epäjohdonmukainen hallinnointi komission yksiköissä – erilaiset toimintapoliittiset tavoitteet (joten myös ohjel‑
mien täytäntöönpano ja tuloksellisuuden mittarit ovat erilaisia)
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Ohjelmien suunnittelu / toimet

 ο Ohjelman toteuttamistapa/toimet ovat monimutkaisia

 ο Epätarkoituksenmukainen täytäntöönpanomekanismi

 ο Uudet aloitteet määritetään hätäisesti / kiireelliset toimet

 ο Ohjelma pannaan täytäntöön nopeasti sen jälkeen, kun oikeusperustasta on päätetty

 ο Toimet, joista tarkastuskohteella on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta (esimerkiksi rahoituskriisiin ja julkisen 
talouden velkakriisiin liittyvät uudet välineet)

 ο Hidas ohjelmien täytäntöönpano

 ο Toimiin sisältyy suuri määrä maksutapahtumia

 ο Hankalat toimintamenettelyt

Organisaatiorakenne

 ο Monimutkainen organisaatio (muun muassa rajojen yli toteutettavat toimet, joissa on otettava huomioon kielelliset, 
poliittiset tai maantieteelliset näkökohdat ja joihin osallistuu useita hallintotasoja)

 ο Maantieteellisesti hajaantuneet toimet

Organisaation vastuualueet

 ο Organisaatioille, hallintoelimille tai edunsaajille määrätään vastuutehtäviä ja kuluja, joita ne eivät halua

 ο Komission ja jäsenvaltioiden välinen vastuualuejako on epäselvä

 ο Toimien puutteellinen koordinointi etenkin hajautetun ja yhteisen hallinnoinnin aloilla

 ο EU:n toimielinten/elinten välinen vastuualuejako on epäselvä / sisältää päällekkäisyyksiä

Li
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I Organisaation resurssit

 ο Yhteinen tuki‑ ja hallintorakenne puuttuu

 ο Vanhentunut, hyvin monimutkainen tai lukuisia erilaisia ja/tai yhteensopimattomia tietokonejärjestelmiä sisältävä 
IT‑ratkaisu

Operatiivisten tavoitteiden asettaminen

 ο Riittämätön tarpeidenarviointi

 ο Taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta mittaavat indikaattorit puuttuvat / ovat epäselvät/epätarkoituk‑
senmukaiset tai määrällisiä indikaattoreita ei ole asetettu

 ο Tavoitteissa ei ole otettu huomioon tilien laillisuutta, sääntöjenmukaisuutta, oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä 
omaisuuden suojaamista

 ο EU:n toimintapolitiikan tai ohjelman sisäiset tavoitteet taikka EU:n ja jäsenvaltioiden painopisteisiin liittyvät tavoit‑
teet ovat ristiriitaiset tai yhteensopimattomat

 ο Painopisteet ovat epäselvät tai tavoitteita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen

 ο Ohjelmien ja hankkeiden valinta‑ ja priorisointimenettelyt eivät riitä takaamaan, että EU:n varoilla saadaan aikaan 
mahdollisimman suuri vaikutus

Tavoitteiden toteuttaminen käytännössä

 ο Ei selvää yhteyttä tavoitteiden ja toimien välillä

 ο Tukikelpoisuus‑ tai valintakriteerit ovat epäselvät tai eivät ole riittävän yhdenmukaisia tavoitteiden kanssa (liian 
laaja‑alaisia, liian rajoittavia tai epätarkoituksenmukaisia)

 ο Kriittisiä tekijöitä, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen, ei arvioida säännöllisesti
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Valvontajärjestelmät

 ο Sisäisen valvonnan järjestelmillä ei seurata taloudellisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta

 ο Valvontajärjestelmät on suunniteltu tai ne toimivat puutteellisesti, valvontajärjestelmiä ei ole tai ne ovat 
epätarkoituksenmukaiset

 ο Monimutkaiset valvontajärjestelmät (tehottomia tai kalliita)

 ο Edunsaajien/jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät eroavat toisistaan

 ο Toimiin ei kaikilta osin kohdisteta tavanomaisia valvontatoimia

 ο Tarkastuksia paikalla ei toimiteta tai seurantaoikeuksia hyödynnetään harvoin

Varainhoidon valvonnan järjestelmät

 ο Edunsaajien kirjanpitojärjestelmät eivät ole yhteensopivia unionin järjestelmien kanssa

 ο Ohjelmasta aiheutuu liian suuret tai odotettua suuremmat kulut tai talousarviotavoitteista jäädään kauas

 ο Panoksista aiheutuvien kulujen määrittäminen on vaikeaa

 ο Kirjanpitojärjestelmä puuttuu / kirjausketju on heikko

Tarkastus ja arviointi

 ο Puutteellinen tarkastusjärjestelmä (kattavuus, laatu, raportointi, seuranta)

 ο Ei toimia aiempien tarkastushavaintojen perusteella

 ο Arviointi on puutteellista / arviointitulosten perusteella ei toteuteta seurantaa

Tiedot

 ο Hallintotietojärjestelmä puuttuu tai on puutteellinen

 ο Hallinto‑ ja taloudelliset tiedot ovat puutteellisia, niitä ei hyödynnetä asianmukaisesti tai hyödyntäminen on 
virheellistä
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Tuloksellisuuden mittaus

 ο Raportointi‑ ja tilivelvollisuusjärjestelmiä ei ole suunniteltu mittaamaan tuloksia tai käytössä ei ole järjestelmää, 
jonka avulla seurattaisiin tosiasiallista tuloksellisuutta suhteessa suunnitelmiin

 ο Taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden saavuttamista mittaavat indikaattorit puuttuvat

 ο Käytetyt indikaattorit ovat epätarkoituksenmukaiset tai kannustavat epätarkoituksenmukaiseen toimintaan

 ο Komissio ja jäsenvaltiot mittaavat keskeisiä tuloksellisuuden osatekijöitä eri tavoin

Tuloksellisuus

 ο Tuloksia/vaikutuksia ei saada aikaan

 ο Täytäntöönpano viivästyy välittäjien/sopimuspuolten heikon tuloksellisuuden vuoksi

 ο Näyttöä heikosta tuloksellisuudesta (paljon valituksia, alhainen käyttäjätyytyväisyys, tuloksellisuus poikkeaa vas‑
taavista organisaatioista, ulkoistettujen toimintojen heikko tuloksellisuus)

Lisäarvo

 ο Ei eurooppalaista lisäarvoa – ohjelmien varoja hyödynnettiin kansallisten viranomaisten varojen sijaan tai niillä ei 
luotu lisäarvoa (huom. täydentävyys ja toissijaisuus)

 ο Kestävyys heikkoa – ei osallisuutta; hankkeista ei ole käyty asianmukaista vuoropuhelua edunsaajien kanssa; edun‑
saaja on erittäin riippuvainen EU:sta; hanketta ei jatketa / pidetä yllä EU:n tuen päätyttyä

 ο Nollavaikutus (toimi olisi toteutettu ilman EU:n tukeakin)

 ο Ylisääntely (EU:n tukea käytetään tarpeettoman kalliiden toimien ja hankkeiden toteuttamiseen)

Maine

 ο Toimet/toimettomuus vahingoittaa EU:n/komission mainetta

Li
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Hallinnointi

 ο Eettiset arvot / ammatillisen luotettavuuden määrittely puutteellista (sääntöjenvastaisuuksien sieto, ei 
käytännesääntöjä)

 ο Johtoon kohdistuu voimakas paine pyrkiä epärealistisiin tavoitteisiin tai määräaikoihin (korkea määrärahojen 
sitomisaste)

 ο Poliittiset ja muut paineet ohjaavat tietyntyyppiseen toimintaan

 ο Näyttöä hallinnoinnin heikosta tuloksellisuudesta (muun muassa aiempi heikko hallinnointi tietyillä aloilla / tie‑
tyissä maissa; kulut ja kesto merkittävästi oletettua suuremmat; suunnittelu riittämätöntä; valvonta ja seuranta 
puutteellisia)

Henkilöstö

 ο Henkilöstöä ei ole riittävästi tai se ei ole riittävän pätevää, kokenutta tai motivoitunutta ja/tai rekrytointimenettelyt 
eivät ole tarkoituksenmukaiset

 ο Lukuisia alihankkijoita

 ο Ei tehtävänkuvauksia

 ο Ei henkilöstökiertoa koskevia toimintaperiaatteita
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01 
EU:n yleinen talousarvio (EU:n talousarvio) on tasapainoinen talousarvio. Euroo‑
pan komissio (komissio) ei voi rahoittaa EU:n menoja lainavaroin, ja EU:n tulojen 
ja menojen on oltava yhtä suuret. Helmikuussa 2013 kokoontuneen Euroop‑
pa‑neuvoston päätelmien mukaan tulojen osalta on noudatettava yksinkertai‑
suus‑, avoimuus‑ ja oikeudenmukaisuustavoitteita.

02 
Komissio on esittänyt jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien yksinkertaistamista1 
(poistamalla nykyisen arvonlisäveroperusteisen (alv) tulon, ottamalla käyttöön 
uusia omia varoja (finanssitransaktiovero ja uusi yksinkertaistettu alv‑tulo) ja 
korvaamalla nykyisen korjausmekanismin kertamääräisillä korjauksilla). Komission 
ehdottamat muutokset vaikuttaisivat kaiken kaikkiaan siten, että ne muuttaisivat 
omien varojen rakennetta ja yksittäisten jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon mak‑
samia osuuksia. Nykyistä järjestelmää sovelletaan niin kauan, kunnes jäsenvaltiot 
hyväksyvät ehdotuksen yksimielisesti. Jäsenvaltiot voivat myös päättää soveltaa 
uutta järjestelmää taannehtivasti.

Sisältö

03 
Tulot muodostuvat pääasiassa omista varoista (noin 92 prosenttia). Omien 
varojen kokonaismäärä saa olla enintään 1,23 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden 
bruttokansantulosta (BKTL). Muut tulot muodostuvat sakoista, takaisin perityistä 
menoista, maksuihin ja sakkoihin liittyvistä viivästyskoroista, hallinnollisesta toi‑
minnasta saatavasta tuotosta (henkilöstön eläkemaksut ja tuloverot) sekä budje‑
tin sopeuttamisesta.

04 
Omat varat koostuvat

a) perinteisistä omista varoista (noin 12 prosenttia), jotka kattavat yhteiseen tul‑
litariffiin perustuvat tullimaksut ja sokerintuottajien maksamat sokerimaksut. 
Jäsenvaltiot pidättävät 25 prosenttia kerätyistä omista varoista kantokuluina.

b) alv‑perusteisista tuloista (noin kymmenen prosenttia), joihin liittyvät maksut 
perustuvat jäsenvaltioiden yhdenmukaistettuun alv‑määräytymisperustee‑
seen. Yhdenmukaistettu alv‑määräytymisperuste on jokaisella jäsenvaltiolla 
rajattu 50 prosenttiin BKTL:sta. Kaikki jäsenvaltiot2 maksavat yhdenmukaisen 
0,3 prosentin osuuden yhdenmukaistetun alv‑määräytymisperusteen mukai‑
sesti keräämistään varoista.

1 KOM(2011) 739 lopullinen, 
9. marraskuuta 2011 – 
Muutettu ehdotus neuvoston 
päätökseksi Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmästä.

2 Paitsi Saksa, Alankomaat, 
Itävalta ja Ruotsi, joiden 
maksuosuus on pienempi.
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c) BKTL:oon perustuvat omat varat (noin 70 prosenttia) ovat tasapainottamiseen 
tarkoitettuja varoja. Perustana ovat jäsenvaltioiden kokoamat BKTL‑tiedot.

i) Yhdistyneen kuningaskunnan BKTL‑maksuosuuteen sovelletaan sen 
hyväksi korjausta. Menettely perustuu budjettiaseman epätasapainon 
korjausjärjestelyyn. Korjauksen rahoittavat muut jäsenvaltiot. Neljä jäsen‑
valtiota (Saksa, Alankomaat, Itävalta ja Ruotsi) maksaa korjausosuudes‑
taan vain 25 prosenttia.

ii) Vuoteen 2013 saakka kaksi jäsenvaltiota (Alankomaat ja Ruotsi) sai 
kumpikin vuotuiseen BKTL‑maksuosuuteensa 150 miljoonan euron 
bruttovähennyksen3.

iii) BKTL‑ ja alv‑määräytymisperusteisiin (ja samalla maksuosuuksiin) voi‑
daan tehdä tasauksia ja mukautuksia yksittäisten vuosien osalta enintään 
neljän vuoden ajan. Tämän jälkeen niitä voidaan tehdä vain, jos komissio 
esittää varauman.

Havainnot

05 
EU:n talousarvion nykyinen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen eikä se ole 
riittävän avoin:

a) Perinteisten omien varojen kanto perustuu monimutkaiseen järjestelmään. 
Ala on altis sääntöjenvastaisuuksille (säännöt muuttuvat, tuojia on miljoo‑
nittain ja tuotteiden arvo vaihtelee, veroja saatetaan kiertää ja tuontituottei‑
den tullaus laiminlyödä). Ongelmia aiheutuu myös siitä, että jäsenvaltioiden 
valmiudet ja järjestelmät ovat vaihtelevia (varojen kantojärjestelyt vaihtuvat 
usein, tietotekniikkajärjestelmät ovat vanhentuneita tai puuttuvat kokonaan, 
keskeisten menettelyjen täytäntöönpanossa on ongelmia ja monimutkaista 
rajahallintaa vaikeuttavat vaihtelevat hallinnolliset valmiudet). Komission 
jäsenvaltioissa suorittamat tarkastukset arvioidaan osittain vaikuttaviksi.

b) Kolme komission pääosastoa – budjettipääosasto, verotuksen ja tulliliiton 
pääosasto ja Eurostat – osallistuvat kaikki alv‑määräytymisperusteen tarkistuk‑
seen, jonka yhteydessä käydään läpi monimutkaisia tilastollisia aggregaatteja 
ja arvioidaan jäsenvaltioiden veronkantojärjestelmiä. Arvonlisäveronkierto 
on EU:ssa vakava ongelma, jonka seurauksena alv‑tuloista menetetään jopa 
20 prosenttia. Myös jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset suorittavat tällä alal‑
la tarkastuksia, koska arvonlisäveronkierto vaikuttaa kansallisiin verotuloihin.

c) BKTL‑osuudet perustuvat jäsenvaltioiden kokoamiin BKTL‑tietoihin, jotka Eu‑
rostat tarkistaa. Komissio tarkistaa BKTL‑tiedot puutteellisesti; tarkistaminen 
on vain osittain vaikuttavaa. BKTL‑tiedot ovat monimutkaisia ja niihin liittyy 
aina jonkin verran epävarmuutta, sillä tiedot perustuvat arvioihin. Komissio ei 
arvioi BKTL‑tietojen kokoamista koskevia jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiä, 
mutta ylimpien tarkastuselinten on tulevaisuudessa otettava asiaan kantaa.

d) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus on poliittisesti arka‑
luontoinen ja sen laskentatapa on monimutkainen. Vuosien 2009 ja 2010 
laskelmissa havaittiin olennaisia virheitä4.

3 Osuudet määritettiin 
vuoden 2004 hintatason 
perusteella ja mukautettiin 
laskenta‑ajankohtana 
vallinneisiin hintoihin.

4 Komissio havaitsi vuoden 
2009 laskelman virheen 
liian myöhään, joten sitä ei 
voitu enää korjata kyseisen 
varainhoitovuoden aikana. 
Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi vuoden 2010 
laskelman virheen 
DAS‑tarkastuksensa 
yhteydessä.
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Onko vuoden 2012 tulot saatu oikeamääräisinä ja 
kokonaisuudessaan ja onko tuloja hallinnoitu hyvin?

ο Onko virhetaso olennainen? EI

Suuret riskitekijät

06 
Kannettujen omien varojen virheellinen määrä ja jäsenvaltioiden alv‑järjestel‑
mien puutteet vähentävät näistä lähteistä saatavilla olevien tulojen määrää ja 
johtavat tarvittavien tasapainottavien BKTL‑osuuksien kasvuun.

07 
Jos jokin jäsenvaltio ilmoittaa todellista suuremman (tai pienemmän) BKTL‑luvun, 
BKTL:oon perustuvien omien varojen kokonaismäärä ei muutu, mutta muiden 
jäsenvaltioiden maksuosuudet ovat vastaavasti pienemmät (tai suuremmat).

Tulevat toimet

08 
Komission olisi analysoitava BKTL‑tietoja jäsennellymmin ja vakioidummin ja 
raportoitava jäsenvaltioiden BKTL‑tiedoista ja BKTL‑varojen hallinnoinnista 
kattavammin, avoimemmin ja yhdenmukaisemmin. Komission olisi lyhennettävä 
tarkastussykliään.

09 
Jäsenvaltioiden olisi parannettava tullivalvontaansa, jotta perinteisiä omia varoja 
saataisiin kerätyksi mahdollisimman suuri määrä. Vastaavasti alv:oa koskevien 
raportointi‑ ja kantojärjestelmien avulla olisi varmistettava, että alv‑tulot rapor‑
toidaan oikein ja veronkierto minimoidaan.

10 
Jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset ovat keskeisessä asemassa varmistetta‑
essa, että järjestelmät ja valvontamenettelyt pannaan oikein täytäntöön kaikilla 
kolmella omien varojen alalla.
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Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot

 ο Tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 2/2012:

muutetusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 
(KOM(2011) 739),

muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täy‑
täntöönpanotoimenpiteistä (KOM(2011) 740),

muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten ja BKTL‑perusteisten omien varojen käyttöön 
asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toi‑
menpiteistä (KOM(2011) 742),

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arvonlisäveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa nou‑
datettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011) 737),

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi finanssitransaktioveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettami‑
sessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä (KOM(2011) 738)

Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, toinen luku (tulot)

Tuloksellisuuden tarkastukset

 ο Erityiskertomus nro 11/2013 ”Bruttokansantuloa (BKTL) koskevien tietojen laadun parantaminen: jäsennellympi 
ja paremmin kohdennettu lähestymistapa parantaisi komission suorittaman tarkastuksen vaikuttavuutta”

 ο Erityiskertomus nro 13/2011 ”Pystytäänkö tullimenettelyn 42 valvonnalla estämään ja havaitsemaan 
arvonlisäveronkierto?”

 ο Erityiskertomus nro 1/2010 ”Valvotaanko tuontiin sovellettavia yksinkertaistettuja tullimenettelyjä vaikuttavalla 
tavalla?”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu



51MRK 1 – Älykäs ja 
osallistava kasvu

(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201

MRK 1 – Älykäs ja osallistava kasvu 508 921

1a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 142 130

1b. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 366 791

% otsakkeen kokonaismäärästä kohdennettu ennalta jäsenvaltioille 72

Huom. Menot voidaan jaotella 13 keskeiseen alaan (liikenne, tutkimus ja innovaatiot, ympäristö, inhimilli-
nen pääoma, työmarkkinat, tuki pk-yrityksille ja yritystoiminnalle, sosiaalinen infrastruktuuri, IT-palvelut, 
valmiuksien kehittäminen, energia, sosiaalinen osallisuus, kaupunki- ja alueulottuvuus sekä kulttuuriperintö ja 
matkailu). 

Komissiossa pääasiassa aluepolitiikan pääosasto vastaa koheesiopolitiikan menoista. Lisäksi pääosasto hallinnoi 
liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA), joka sisältyy monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 4 – 
Globaali Eurooppa. IPA-välineen avulla ehdokasmaita autetaan kehittämään liikenneverkkoja ja parantamaan 
ympäristöinfrastruktuureita. Välinettä voivat hyödyntää ehdokasmaat (Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia) sekä Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, 
Serbia ja Kosovo).

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin (neuvoston asetus 
(EU, EURATOM) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884)). Tässä esitettävät 
määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston sivustolta).
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(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201 Talousarvio 2014 (lopullinen)

YHTEENSÄ 508 921 63 973

Otsake 1a -– Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 142 130 16 560

Laajamittaiset infrastruktuurihankkeet 14 350 2 629

Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat EGNOS ja Galileo 7 072 1 338

Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori ITER 2 986 728

Maanseurantaohjelma Copernicus 4 292 363

Ydinturvallisuus ja ydinvoimaloiden käytöstä poistaminen (Bulgaria, Liettua ja Slovakia) 1 643 157

Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 79 402 9 326

Horisontti 2020 -puiteohjelma 79 402 9 326

p.m. Euratomin tutkimus- ja koulutustoimintaa koskeva puiteohjelma

Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) 2 298 276

Koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (Yhteinen Erasmus) 14 775 1 556

Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma 920 119

Tulli-ohjelma, Fiscalis-ohjelma ja petostentorjunta 908 118

Verkkojen Eurooppa -väline 21 937 1 966

p.m. koheesiorahaston määrärahat liikennealalle 11 306

Energia 5 850 410

Liikenne 14 945 1 482

Tieto- ja viestintätekniikka 1 142 74

Muut ohjelmat 2 003 264

Euroopan tilasto-ohjelma

Tilinpäätös- ja tarkastusstandardit

Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille

Erillisvirastot 2 293 243

Liikkumavara 2 078 106

Otsake 1b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 366 791 47 413

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 278 418 35 609

Alueellinen lähentyminen (vähemmän kehittyneet alueet) 185 374 23 635

Siirtymäalueet 35 701 4 802

Kilpailukyky (kehittyneemmät alueet) 55 780 7 503

Kaikkein syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet 1 563 210

p.m., myös vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto 3 500

Koheesiorahasto 74 929 8 950

p.m., myös koheesiorahaston osuus Verkkojen Eurooppa -välineestä (liikenne) 11 306 983

Euroopan alueellinen yhteistyö 10 229 507

Nuorisotyöllisyysaloite 3 211 1 804

Liikkumavara 4 1

1 Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin. Tässä esitettävät määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston 
sivustolta).
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Sisältö

Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

01 
Monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsake 1a koskee lähinnä sellaisiin toimin‑
talohkoihin liittyviä menoja, joiden avulla pyritään vastaamaan eurooppalaisen 
yhteiskunnan lähitulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Otsakkeesta rahoitetaan 
toimia, joiden avulla varmistetaan Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn säi‑
lyminen investoimalla koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin ja edistämällä 
toimia, jotka tukevat työllisyyttä ja kannustavat Euroopan laajuisten tutkimus‑ ja 
innovointiverkkojen kehittämiseen; perimmäisenä tavoitteena on talouskasvun 
edistäminen.

02 
MRK:n otsakkeen 1 budjetti on 80 miljardia euroa. Määrästä lähes 15 prosenttia 
on varattu Horisontti 2020 ‑välineen avulla toteutettaviin tutkimus‑ ja innovoin‑
titoimiin. Toimia ja menoja hallinnoi seitsemän komission pääosastoa ja kaksi 
toimeenpanovirastoa1; toimeenpanovirastot suorittavat huomattavan osan päi‑
vittäisistä toimista.

03 
Suurin osa menoista toteutetaan edunsaajille maksettavina avustuksina. Alan 
kaksi keskeistä riskiä liittyvät avustuksiin oikeutettujen edunsaajien valintaan ja 
edunsaajien EU:n talousarviosta korvattaviksi esittämien kulujen perusteluun. 
Komissio on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yksinker‑
taistaa sääntöjä ja menettelyjä ja pienentää edunsaajien hallinnollista rasitetta. 
Käynnissä oleviin ohjelmiin sovellettavat tukikelpoisuussäännöt ovat kuitenkin 
yhä monimutkaisia. Riippumattomien tarkastajien on varmennettava edunsaajien 
esittämien menoilmoitusten totuudenmukaisuus riippuen siitä, kuinka suuresta 
avustuksesta on kyse. Lisäksi komissio käyttää omia tarkastajiaan ja ulkopuolisia 
tarkastajia, jotka suorittavat avustusotosten jälkitarkastuksia.

Otsake 1b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

04 
Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen aste vaihtelee EU:ssa. SEUT:n 174 ja 175 ar‑
tiklassa säädetään EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuu‑
den politiikasta (koheesiopolitiikka). Koheesiopolitiikka edistää EU:n yleistä talou‑
dellista tuloksellisuutta vähentämällä alueiden ja maiden välisiä eroavaisuuksia 
Euroopan unionissa.

1 Komissio: tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosasto, 
viestintäverkkojen, sisältöjen 
ja teknologian pääosasto, 
yhteinen tutkimuskeskus, 
koulutuksen ja kulttuurin 
pääosasto, yritys‑ ja 
teollisuustoiminnan 
pääosasto, liikenteen ja 
liikkumisen pääosasto 
sekä energian pääosasto. 
Toimeenpanovirastot: 
tutkimuksen 
toimeenpanovirasto ja 
Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanovirasto.
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05 
MRK:n otsakkeen 1 kokonaismäärärahoista noin 72 prosenttia (322,3 mil‑
jardia euroa 450,76 miljardista eurosta) on varattu jäsenvaltioille (ennak‑
kovaraukset) BKT‑ ja BKTL‑perustein; määristä on neuvoteltu MRK‑sopimuksen 
yhteydessä.

a) Määrät ohjataan jäsenvaltioille riippumatta niiden hallinnollisista valmiuk‑
sista varojen hyödyntämiseen, eli riippumatta siitä, millaiset mahdollisuudet 
niillä on laatia ohjelmia ja hankkeita ja suunnitella sekä valita ja panna ne 
täytäntöön asianmukaisesti sekä huolehtia julkisia hankintoja koskevien sään‑
töjen ja tukikelpoisuussääntöjen vaikuttavasta valvonnasta jne. Tämä saattaa 
johtaa siihen, että huomattavia määriä varoja suunnataan alueille, joilla ei ole 
valmiuksia hallinnoida niitä tarkoituksenmukaisesti. Ennakkovarausten käyttö 
ja kehitys ei lisäksi ole avointa.

b) Suurin osa talousarviosta käytetään useiden vuosien aikana (monivuotiset 
ohjelmat). Jäsenvaltiot voivat saada ohjelmien käynnistämiseen ennakkora‑
hoitusta (käteisennakoita). Ne menettävät oikeuden määrärahojen käyttöön, 
jos varoja ei käytetä tietyn ajanjakson kuluessa (n+3 ‑sääntö).

c) Talousarviomenoihin liittyy suuri määrä käteisennakoita (ennakkorahoitus) 
ja oikeudellisia sitoumuksia, joiden osalta maksut ovat vielä suorittamatta 
(maksattamatta olevat sitoumukset). Tämä selittyy osittain sillä, että rahoitet‑
tavista toimista monet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia. Vuosien 2007–2013 
MRK:een sisältyy 455 ohjelmaa.

06 
Koheesiopolitiikkaa koskevia talousarviovaroja käytetään kolmen pääasiallisen 
rahaston avulla. Kyseiset ohjelmat jatkuvat MRK:n seitsenvuotisen talousarviosyk‑
lin ajan.

a) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) toimii kaikissa jäsenvaltioissa alueilla, 
joilla BKT asukasta kohden on alhaisin. Tarkoituksena on vähentää alueiden 
välistä epätasapainoa. Rahaston avulla osarahoitetaan seuraavia kohtei‑
ta: kansallisia yritysinvestointeja (erityisesti pk‑yrityksiä); tutkimukseen ja 
innovointiin, televiestintään, ympäristöön, energiaan ja liikenteeseen liittyviä 
infrastruktuureja; rahoitusvälineitä (riskipääomarahastoja, paikallisia kehitys‑
rahastoja jne.), joilla tuetaan alueellista ja paikallista kehitystä ja edistetään 
kaupunkien ja alueiden välistä yhteistyötä; lisäksi rahoitetaan teknistä apua.

b) Koheesiorahastosta osarahoitetaan liikenne‑ ja ympäristöhankkeisiin liitty‑
viä kansallisia menoja jäsenvaltioissa, joiden BKTL asukasta kohden on alle 
90 prosenttia unionin keskiarvosta. Tavoitteena on vähentää taloudellisia 
ja sosiaalisia eroavaisuuksia ja vakauttaa taloutta. Koheesiorahasto koskee 
15:ttä jäsenvaltiota2. Koheesiorahastosta maksettava taloudellinen tuki 
voidaan keskeyttää neuvoston (määräenemmistö)päätöksellä, jos jäsenval‑
tion julkinen velka on liian suuri ja jos se ei ole korjannut tilannetta taikka 
ryhtynyt asianmukaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Koheesiorahastosta 
rahoitetaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja sekä energia‑ tai liikenne‑
alaan liittyviä hankkeita, jotka koskevat esimerkiksi energiatehokkuutta, 
uusiutuvan energian käyttöä, rautatieliikenteen kehittämistä, intermodaa‑
lisuuden tukemista (yhdistämällä eri liikennemuotoja) ja julkisen liikenteen 
parantamista.

2 Koheesiorahaston rahoitus 
kattaa uudet EU‑12‑
jäsenvaltiot sekä Kroatian, 
Kreikan ja Portugalin.
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c) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarkoituksena on parantaa työllisyyttä ja 
työllistymismahdollisuuksia EU:ssa. Rahaston avulla osarahoitetaan seuraa‑
viin aloihin liittyviä kansallisia menoja: työntekijöiden ja yritysten sopeutu‑
miskyvyn parantaminen (elinikäistä oppimista edistävät järjestelyt, innova‑
tiivisten työmuotojen suunnitteleminen ja levittäminen); työnhakijoiden ja 
työttömien, naisten ja maahanmuuttajien työelämään pääsyn edistäminen; 
epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vah‑
vistaminen ja syrjinnän torjuminen työmarkkinoilla; inhimillisen pääoman 
vahvistaminen koulutusjärjestelmien uudistamisen ja oppilaitosten verkoston 
luomisen avulla.

d) Vuodesta 2014 alkaen EAKR:oon, ESR:oon, koheesiorahastoon, Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon ja Euroopan meri‑ ja kala‑
talousrahastoon sovelletaan yhteisiä sääntöjä, jotka perustuvat MRK:n 
otsakkeeseen 2.

e) Koheesiopolitiikan tehokkuuden ja kestävyyden parantamista silmällä pitäen 
komissio on laatinut neljä aloitetta yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) 
ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Kaksi aloitetta liittyy rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden edistämiseen (JEREMIE ja JESSICA) ja kaksi puolestaan 
on teknisen avun välineitä (JASPERS ja JASMINE).

07 
MRK:n otsakkeen 1 (lähinnä otsake 1b) määrärahoista noin 72 prosenttia käyte‑
tään jäsenvaltioiden kanssa tapahtuvan yhteishallinnoinnin puitteissa. MRK:ta 
2014–2020 koskevissa komission ja jäsenvaltioiden välisissä kumppanuussopi‑
muksissa määritetään, kuinka kukin jäsenvaltio aikoo käyttää saatavilla olevan 
EU‑rahoituksen asianomaisella kaudella saavuttaakseen tavoitteensa. Toimet 
määritetään tarkemmin ohjelmien yhteydessä. EU:n talousarviosta rahoitetaan 
50–85 prosenttia (osarahoitus) komission hyväksymien meno‑ohjelmien (toi‑
menpideohjelmat) kuluista. Komissio on perustanut hallinto‑ ja valvontajärjes‑
telmän, jonka tarkoituksena on varmistaa, että EU:n talousarviosta rahoitetaan 
ainoastaan menoja, joissa varat käytetään sääntöjen mukaisesti. Komissio on 
myös alkanut soveltaa rahoittamiinsa määriin uudelleen kuuden prosentin 
suoritusvarausta3.

a) Useat eri kansalliset, alueelliset ja paikalliset elimet vastaavat kaikkien kohee‑
siopolitiikan alan varojen hallinnoinnista. Jäsenvaltiot vastaavat suurimmasta 
osasta kuluja, joita aiheutuu EU:n talousarvion käyttöön liittyvästä orga‑
nisoinnista ja järjestelmistä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuet ja 
avustukset maksetaan tukeen oikeutetuille edunsaajille, jotka täyttävät tuelle 
asetetut ehdot.

b) Jäsenvaltioille voidaan maksaa käteisennakoita käynnistämiskuluja varten. 
Asianomaiset jäsenvaltiot vastaavat yleensä ohjelmista aiheutuvista kuluista, 
jotka komissio korvaa myöhemmin jäsenvaltioiden viranomaisten todentami‑
en menoilmoitusten perusteella.

c) Jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset raportoivat komissiolle toimitettavissa 
vuotuisissa tarkastuskertomuksissa hallinto‑ ja valvontajärjestelmien toimin‑
nan vaikuttavuudesta sekä kunkin toimenpideohjelman osalta todennettujen 
menojen sääntöjenmukaisuudesta.

3 Suoritusvaraus oli käytössä 
MRK:n 2000–2006 
yhteydessä, mutta 
tilintarkastustuomioistuin 
totesi, että sen avulla pyrittiin 
lähinnä maksimoimaan 
varainkäyttö eikä niinkään 
keskittämään menoja aloille, 
jotka olivat osoittautuneet 
erityisen vaikuttaviksi. MRK:n 
2014–2020 yhteydessä 
komissio ja jäsenvaltiot 
sopivat ohjelmakauden 
alussa painopistealoista, 
jotka muodostavat 
perustan kuuden prosentin 
suoritusvaraukselle 
(neuvoston asetus 
(EU) N:o 1303/2013 
(EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320)). Komissio vapauttaa 
varauksen vuonna 2019 
jäsenvaltioiden toimittamien 
täytäntöönpanokertomusten 
perusteella, jos jäsenvaltiot 
ovat saavuttaneet ohjelman 
välitavoitteet valittujen 
painopisteiden osalta. Kuuden 
prosentin varaus pysyy osana 
maakohtaisia määrärahoja; 
määrä suunnataan uusille 
painopistealoille, jos komissio 
ei vapauta sitä alun perin 
sovituille aloille.
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d) Jos komissio toteaa, että jäsenvaltio ei ole kyennyt korjaamaan sääntöjenvas‑
taisia menoja tai että hallinto‑ ja valvontajärjestelmissä on vakavia puutteita, 
se saattaa keskeyttää tai lakkauttaa maksut. Komissio voi lakkauttaa maksut 
myös siinä tapauksessa, että eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyviä makro‑
taloudellisia ehtoja ei ole noudatettu.

e) Komissio voi soveltaa rahoitusoikaisuja, jos jäsenvaltio ei peru tukeen oikeut‑
tamattomia menoja tai korjaa vakavia järjestelmäpuutteita. Jos asianomainen 
jäsenvaltio hyväksyy rahoitusoikaisut, se voi perua sääntöjenvastaiset menot 
ja korvata ne muihin hankkeisiin liittyvillä tukikelpoisilla menoilla. Asianomai‑
set määrät vapautuvat näin uudelleen käyttöön. Jos jäsenvaltio ei hyväksy 
rahoitusoikaisuja, määrät maksetaan jäsenvaltion kansallisesta talousarvios‑
ta. Rahoitusoikaisujärjestelmään ei näin ollen sisälly varoittavaa vaikutusta, 
joka kannustaisi kaikkia talousarviovarojen käyttäjiä toimimaan oikein alusta 
alkaen.

Havainnot

Käytettiinkö vuoden 2012 määrärahat sääntöjen mukaisesti? 
(Menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

 ο Onko virhetaso olennainen? KYLLÄ

 ο Arvioitu todennäköisin virhetaso:

Aluepolitiikka, energia ja liikenne: 6,8 %
Työllisyys‑ ja sosiaaliasiat: 3,2 %
Tutkimus ja innovointi 3,9 %

08 
Virheitä esiintyi, koska edunsaajat eivät olleet oikeutettuja tukeen, julkisia han‑
kintoja koskevia sääntöjä ei noudatettu, osa ilmoitetuista menoista oli tukeen 
oikeuttamattomia, valtiontukisääntöjä ei noudatettu ja talousarviosta rahoitetta‑
vat kulut oli laskettu virheellisesti.

09 
Varsinkin jäsenvaltioissa hallinto‑ ja valvontajärjestelmien avulla kyetään ehkäi‑
semään, havaitsemaan ja korjaamaan virheitä ja sääntöjenvastaisuuksia osittain 
vaikuttavasti.

10 
Jäsenvaltiot mutkistavat täytäntöönpanosäännöissä edellytettäviä kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä turhaan.
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Onko menoja hallinnoitu hyvin ja onko niillä vaikutusta? 
(Moitteeton varainhoito)

11 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien ohjelmien tuloksellisuudessa on 
puutteita: EU:n menojen vaikuttavuus vähenee, koska tarpeita ei arvioida riittä‑
vän kattavasti, tavoitteet ovat epätarkkoja ja tavoitteet sekä painopistealat risti‑
riitaisia tai yhteensopimattomia ja valintamenettelyjen avulla ei kyetä riittävän 
hyvin asettamaan etusijalle hankkeita, joiden avulla vaikuttavuus olisi mahdolli‑
simman suuri.

12 
Yhteishallinnoinnin kohteena olevat menot:

a) EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden tavoitteet saattavat olla keskenään 
ristiriidassa. EU:n tavoitearvot ja vaatimukset ovat erittäin vaativia joillakin 
koheesiopolitiikan temaattisilla aloilla (esim. energia‑ala). Jäsenvaltioilla ei 
välttämättä ole tarvittavaa teknistä, taloudellista ja lainsäädännöllistä asian‑
tuntemusta eikä myöskään tarvittavia taloudellisia edellytyksiä. Poliittisen 
sopimuksen ja hyväksyttyjen tai suunniteltujen toimenpiteiden sekä myön‑
nettyjen resurssien välillä saattaa näin ollen olla tuntuva ero.

b) Komissiolla ei ole kattavia tietoja EU:n talousarviomenojen vaikutuksesta 
ja aikaan saaduista saavutuksista. Raportointijärjestelmiä ei ole suunniteltu 
tulosten mittaamiseen tai tuloksellisuuden seurantaan, eikä tuloksellisuuden 
mittaamista varten ole riittäviä indikaattoreita. Jos tietoja on saatavilla, ne 
ovat hajanaisia eikä vertailu jäsenvaltioiden välillä ole mahdollista.

c) Tuloksia ja vaikutuksia ei aina saavuteta. Viivästyksiä saattaa ilmetä, koska 
hankkeet ovat pitkälle kehitettyjä ja monimutkaiset ympäristörajoitukset tai 
teknologiset vaatimukset vievät aikaa.

13 
EU:n talousarviosta rahoitettavia menoja koskevat, seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä sovellettavat tukikelpoisuussäännöt ovat monimut‑
kaisia. Riippumattomat tarkastajat varmentavat EU:n talousarviosta rahoitettavat 
menot. Tämä on ongelmallista, sillä tilintarkastustuomioistuin on havainnut huo‑
mattavia virhetasoja menoilmoituksissa, jotka riippumattomat tarkastajat ovat 
varmentaneet täysin tukikelpoisiksi.
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Suuret riskitekijät

14 
Kauden 2014–2020 MRK:n ja siihen liittyvien asetusten hyväksymisviiveiden 
seurannaisvaikutuksena on todennäköisesti EU:n talousarvion käyttöön liittyvä 
viivästyminen. Monimutkaisten teknisten tai infrastruktuurihankkeiden valmis‑
telu vie aikaa. Lisäksi hankkeiden kokonaiskustannukset jäävät epäselviksi, kun 
käytössä on useita eri rahoituslähteitä.

15 
Talousarvion toteuttamiseen osallistuu useita eri toimijoita (komission pääosas‑
tot: alue‑ ja kaupunkipolitiikan pääosasto, työllisyys‑, sosiaali‑ ja osallisuusasioi‑
den pääosasto, liikenteen ja liikkumisen pääosasto, energian pääosasto koheesio‑
politiikan osalta, seitsemän muuta pääosastoa tutkimuksen ja innovoinnin osalta, 
toimenpanovirastoja ja yhteisyrityksiä, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisia, 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia elimiä sekä rahoituksen välittäjiä).

16 
EU:n talousarvio sisältää lukuisia eri menoaloja, jotka ovat hajaantuneita. Mak‑
suihin sovellettavat erilaiset haku‑, raportointi‑ ja valvontamenettelyt eivät ole 
tehokkaita, ja ne saattavat luoda kielteisen käsityksen EU:n byrokratiasta ja antaa 
kielteisen kuvan koko EU:sta.

17 
Ohjelmia, hankkeita ja toimia voidaan rahoittaa useiden erilaisten rahoitusmuo‑
tojen avulla ja lukuisista eri rahoituslähteistä (EU:n talousarvio ja jäsenvaltioiden 
talousarviot, EIP:n rahoitusvälineet, Euroopan jälleenrakennus‑ ja kehityspankki 
(EBRD) jne.). Kokonaiskustannuksista ei välttämättä saa helposti yleiskuvaa, ja 
kullakin rahoituslähteellä on omat hallinto‑ ja raportointijärjestelynsä.

18 
Jos ennakkorahoitusta (käteisennakoita) käytetään pitkään, riskinä on, että ongel‑
mat havaitaan niin myöhäisessä vaiheessa, että korjaavia toimia ei enää pystytä 
toteuttamaan investoinnin tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen. Varojen ta‑
kaisinperintä saattaa estää joitakin epätoivottuja toimia, mutta se ei vielä ratkaise 
ongelmia, jotka liittyvät odotettujen tulosten saavuttamatta jäämiseen.

19 
Hankinnat: Kaikki EU‑varojen vastaanottajat eivät noudata julkisia hankintoja 
koskevia (hankinta)sääntöjä.
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20 
Jäsenvaltioiden hallinnolliset valmiudet: Valmiudet vaikuttavat maiden kykyyn 
käyttää EU:n talousarviovaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyvin, panna täytän‑
töön vaikuttavat hallinto‑ ja valvontajärjestelmät ja hyödyntää käyttöön asetetut 
EU‑varat oikea‑aikaisesti.

21 
Varainkäyttökulttuuri: Jäsenvaltioihin saattaa kohdistua kannusteita käyttää EU:n 
talousarviovarat, jotta ne eivät menettäisi niille varattuja aluepolitiikan maakoh‑
taisia rahoitusosuuksia; varoja saatetaan pyrkiä käyttämään tuloksellisuustasosta 
riippumatta etenkin tilanteissa, joissa komission osarahoitusosuus on korkea. 
Määräävänä periaatteena on, että osuudet hyödynnetään kokonaisuudessaan 
(”käytä tai menetä”) ja että menot ovat sääntöjen mukaisia. Tuloksellisuusnäkö‑
kohtia arvioidaan vasta viimeisenä. Suoritusvarauksen yhteydessä ei puututa 
maakohtaisiin osuuksiin liittyviin perustavanlaatuisiin ongelmiin (ks. alaviite 3).

22 
Maksattamatta olevat oikeudelliset sitoumukset saattavat kuitenkin kätkeä 
sisäänsä määriä, joita ei voida käyttää. Jäsenvaltiokohtaisia maksattamatta olevia 
määriä ei julkaista.

23 
EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden tavoitteet saattavat olla keskenään ristirii‑
dassa. EU:n tavoitearvot ja vaatimukset ovat erittäin vaativia joillakin koheesio‑
politiikan temaattisilla aloilla (esim. energia‑ala). Jäsenvaltioilla ei välttämättä 
ole tarvittavaa teknistä, taloudellista ja lainsäädännöllistä asiantuntemusta eikä 
myöskään tarvittavia taloudellisia edellytyksiä. Poliittisen sopimuksen ja hyväk‑
syttyjen tai suunniteltujen toimenpiteiden sekä myönnettyjen resurssien välillä 
saattaa näin ollen olla tuntuva ero.

24 
Jäsenvaltiot saattavat lisätä tilanteen monimutkaisuutta määrittämällä kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä, jotka ovat joissakin tapauksissa vaativampia kuin EU:n 
ehdot4. Lisäksi erilaisten kansallisten toimijoiden on noudatettava EU:n laaja‑alai‑
sia oikeudellisia ja organisatorisia standardeja, kun ne huolehtivat rahoitettujen 
hankkeiden päivittäisestä hallinnoinnista ja valvonnasta.

25 
EU‑varoja saatetaan käyttää toimiin, jotka jäsenvaltiot olisivat rahoittaneet joka 
tapauksessa (nollavaikutus), tai tilanteissa, joissa hankkeet korvataan toisilla 
hankkeilla korjausmenettelyiden yhteydessä.

4 Ks. Euroopan parlamentin 
tutkimus ”Gold‑plating in 
the EAFRD: to what extent do 
national rules unnecessarily add 
to complexity and, as a result, 
increase the risk of errors?” 
(helmikuu 2014).
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26 
Puutteellisen tarpeidenarvioinnin seurauksena saatetaan rahoittaa kalliita ohjel‑
mia ja hankkeita, joihin liittyvät osa‑alueet ylittävät alkuperäiset tarpeet.

27 
Komission valvontatehtävää vaikeuttavat seuraavat tekijät:

a) Oikea‑aikaisten, luotettavien ja vertailukelpoisten hallintotietojen puuttumi‑
nen ja heikko tuloksellisuuden kulttuuri etenkin yhteisrahoitettujen meno‑
jen tapauksessa. Varojen sitomista ja maksua koskevat päätökset tehdään 
jäsenvaltioiden toimittamien rajallisten, usein puutteellisten ja epäluotetta‑
vien tietojen perusteella5. Toimien perustana olevat tiedot ja tositteet ovat 
hajaantuneina jäsenvaltioissa.

b) Menojen varmentamisesta vastaavien muiden tarkastajien (tarkastusviran‑
omaiset) tarkastusten laatu ja ajoitus eivät välittämättä riitä varmistamaan, 
että talousarviovaroja on käytetty laillisesti ja sääntöjenmukaisesti.

c) Komission riskinarviointi‑ ja valvontastrategian puutteet ja resursseihin 
kohdistuvat paineet saattavat merkitä, että talousarviomenojen riskialtteim‑
pia aloja ei tarkisteta systemaattisesti, ja ongelmat saatetaan havaita liian 
myöhään.

28 
Korjausjärjestelmän avulla jäsenvaltiot voivat suunnata varoja havaittujen tukeen 
oikeuttamattomien menojen sijasta tukeen oikeuttaviin kohteisiin. Jos jäsenval‑
tiot hyväksyvät komission ehdottamat korjaukset, ne voivat käyttää määrärahoja 
muihin, tukikelpoisiin hankkeisiin. Tilanteen oikaisemiseen ei täten ole juurikaan 
kannustimia.

Tulevat toimet

29 
Komission olisi

a) pyrittävä ottamaan käyttöön ja edistämään EU:n talousarviomenoihin liitty‑
vää tuloksellisuuskulttuuria, ja perusteltava EU:n tasolla saavutettava lisäarvo 
kaikkien rahoitettujen toimien osalta

b) tuettava aktiivisemmin jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä kokoamalla 
yhteen tämän alan talousarviovarojen käytöstä vastaavista (jäsenvaltioiden) 
hallintoelimistä koostuvia verkostoja, jotta ne voisivat oppia toistensa koke‑
muksista ja edistää parhaita käytäntöjä; komissio voi myös antaa jäsenvaltioi‑
den elimille parempaa ohjausta

5 Tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemat korkeat 
virhetasot osoittavat, että 
jäsenvaltioiden toimittamat 
tiedot ovat epäluotettavia. 
Hallintoviranomaiset ja 
muut jäsenvaltioiden 
välittäjäelimet olisivat 
kyenneet havaitsemaan useat 
virheet. Ks. vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012, 
kohdat 5.27 ja 5.28 sekä 6.12.
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c) hyödynnettävä enemmän kerta‑ ja kiinteämääräisiä maksuja ja harkittava 
maksujen suorittamista tuotantopanoskustannusten sijasta tulosten perus‑
teella; komission olisi kerättävä jäsenvaltioista tosiasiallisiin kuluihin perus‑
tuvia vertailutietoja, jotta jäsenvaltiot voisivat verrata kulujaan paremmin ja 
seurata meno‑ohjelmissa rahalle saatavaa vastinetta

d) annettava ennakkovarausten, ennakkorahoituksen ja maksattamatta olevien 
sitoumusmäärien käyttöä koskevat tiedot jäsenvaltioittain budjettihallinnon 
ja kassavirtasuunnittelun parantamista silmällä pitäen; komission olisi myös 
otettava korjausten osalta käyttöön varoittavampi lähestymistapa.

30 
Jäsenvaltioiden olisi

a) esitettävä rahoitettaviksi realistisia ohjelmia, jotka vastaavat tosiasiallisiin tar‑
peisiin ja joiden yhteydessä EU:n rahoituksen avulla pyritään saavuttamaan 
mahdollisimman hyvä tuloksellisuus

b) varmistettava, että EU:n talousarvion hallinnointiin ja menojen toteuttami‑
seen osallistuvilla tahoilla on toimiin riittävät valmiudet ja resurssit, ja että ne 
ovat tietoisia varojen käyttöä ohjaavista säännöistä sekä muista lainsäädän‑
nöllisistä vaatimuksista; jäsenvaltioiden olisi edistettävä yhteistyön ja koordi‑
noinnin parantamista kansallisten ja alueellisten toimijoiden välillä

c) varmistettava, että ohjelmalogiikkaan perustuvaa mallia noudatetaan: ohjel‑
mien tulokset ja seuraukset ovat selkeitä ja toteuttamiskelpoisia, asianmu‑
kainen tarpeidenarviointi on suoritettu, ohjelmat on valittu rahoitettaviksi 
tarkoituksenmukaisten ja realististen kriteereiden perusteella ja kansalliset 
säännöt eivät sisällä ylisääntelyyn perustuvia vaatimuksia

d) varmistettava, että asianmukaisia hankintamenettelyjä on noudatettu

e) varmistettava, että valvontajärjestelyt on pantu täytäntöön hyvin ja ne ovat 
vaikuttavia, ja ryhdyttävä asianmukaisiin ja oikea‑aikaisiin toimiin puuttuak‑
seen komission ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten avulla havaittui‑
hin puutteisiin.
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Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, viides luku (Aluepolitiikka, liikenne ja 
energia)

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kuudes luku (Työllisyys‑ ja sosiaaliasiat)

Monialaiset aiheet

 ο Erityiskertomus nro 16/2013 ”Yhtenäisen tarkastusmallin” (”single audit”) soveltaminen ja komission luottamus 
kansallisten tarkastusviranomaisten työhön koheesioalalla

 ο Erityiskertomus nro 3/2012 ”Rakennerahastot: onko komissio kohdistanut tarkoituksenmukaisia toimia jäsenval‑
tioiden hallinto‑ ja valvontajärjestelmissä havaittuihin puutteisiin?”

 ο Erityiskertomus nro 3/2010 ”Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n toimielimissä?”
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Energiatehokkuus

 ο Erityiskertomus nro 21/2012 ”Energiatehokkuuteen kohdennettujen koheesiopoliittisten investointien 
kustannustehokkuus”

Yrittäjyys

 ο Erityiskertomus nro 2/2012 ”Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat rahoitusvälineet pk‑yrityksille”

 ο Erityiskertomus nro 9/2011 ”Ovatko Euroopan aluekehitysrahastosta tuetut sähköistä hallintoa koskevat hank‑
keet olleet vaikuttavia?”

 ο Erityiskertomus nro 4/2011 ”Pk‑yritysten takausjärjestelmän tarkastus”

Ympäristö

 ο Erityiskertomus nro 20/2012 ”Onko yhdyskuntajätehuollon infrastruktuurihankkeiden rahoitus rakennetoimista 
vaikuttava tapa auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jätepolitiikan tavoitteet?”

 ο Erityiskertomus nro 9/2010 ”Käytetäänkö kotitalouksien vesihuoltoon kohdennetut EU:n rakennetoimimenot 
parhaalla mahdollisella tavalla?”

 ο Erityiskertomus nro 3/2009 ”Jätevesien käsittelyyn liittyvien rakennetoimimenojen vaikuttavuus ohjelmakausilla 
1994–1999 ja 2000–2006”

Henkilöpääoma

 ο Erityiskertomus nro 7/2013 ”Onko Euroopan globalisaatiorahasto tuottanut EU:n lisäarvoa integroitaessa irtisa‑
nottuja työntekijöitä uudelleen työelämään?”

 ο Erityiskertomus nro 25/2012 ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen 
käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?”

 ο Erityiskertomus nro 4/2010 ”Tuottaako Leonardo da Vinci ‑ohjelman liikkuvuustoimien suunnittelu ja hallinnoin‑
ti todennäköisesti vaikuttavia tuloksia?”

 ο Erityiskertomus nro 17/2009 ”Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetut naisten ammatillista koulutusta koske‑
vat toimet”
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Ydinlaitosten käytöstäpoisto

 ο Erityiskertomus nro 16/2011 ”Ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki Bulgari‑
alle, Liettualle ja Slovakialle: saavutettu edistys ja tulevat haasteet”

Tutkimus ja innovointi

 ο Erityiskertomus nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuk‑
sen puiteohjelmassa?”

 ο Erityiskertomus nro 2/2010 ”Kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja 
uusien infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuus”

 ο Erityiskertomus nro 8/2009 ”Onko yhteisön tutkimuspolitiikkaan kuuluville huippuosaamisen verkostoille ja 
integroiduille hankkeille asetetut tavoitteet saavutettu?”

 ο Erityiskertomus nro 7/2009 ”Galileo‑ohjelman kehitys‑ ja validointivaiheen hallinnointi”

Sosiaalinen infrastruktuuri

 ο Erityiskertomus nro 2/2009 ”Euroopan unionin kansanterveysalan toimintaohjelma (2003–2007): tehokas tapa 
parantaa terveyttä?”

Solidaarisuusrahasto

 ο Erityiskertomus nro 24/2012 ”Euroopan unionin solidaarisuusrahaston toiminta Abruzzossa vuonna 2009 tapah‑
tuneen maanjäristyksen jälkeen: toiminnan hyödyllisyys ja kulut”

Matkailu ja kulttuuri

 ο Erityiskertomus nro 6/2011 ”Ovatko Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitetut matkailualan hankkeet olleet 
vaikuttavia?”
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Liikenne

 ο Erityiskertomus nro 5/2013 ”Onko EU:n koheesiopolitiikan varat käytetty asianmukaisesti tiehankkeisiin?”

 ο Erityiskertomus nro 3/2013 ”Onko Marco Polo ‑ohjelmien avulla onnistuttu siirtämään tavaraliikennettä pois 
maanteiltä?”

 ο Erityiskertomus nro 4/2012 ”Rakennerahastojen ja koheesiorahaston käyttö merisatamien liikenneinfrastruktuu‑
rien osarahoittamiseen: onko kyseessä vaikuttava investointi?”

 ο Erityiskertomus nro 8/2010 ”Euroopan laajuisen rautatieliikenteen tehokkuuden parantaminen: Ovatko EU:n 
investoinnit rautateiden infrastruktuuriin olleet vaikuttavia?”

Kaupunki- ja maaseutualueiden uudistaminen

 ο Erityiskertomus nro 23/2012 ”Onko EU:n rakennetoimilla tuettu onnistuneesti ympäristövaurioalueita muodosta‑
vien teollisuus‑ ja sotilasalueiden elvyttämistä?”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu
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(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201 Talousarvio 2014 
(lopullinen)

MRK 2 – Luonnonvarat 420 034 59 303

Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) – markkinoihin liittyvät menot ja suorat 
tuet (tuotannosta riippumaton tuki – yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä ja tilatukijärjestelmä; 
tuotantoon liittyvät tuet)

312 735 44 130

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) 95 577 13 652

Meri- ja kalastusasiat 7 405 1 017

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMRK) 866

Alueelliset kalastusjärjestöt ja kestävää kalastusta koskevat sopimukset 151

Ympäristö ja ilmastotoimet 3 457 405

Erillisvirastot 388 52

Liikkumavara 473 47

Huom. Terveys‑ ja kuluttaja‑asiat kuuluvat otsakkeeseen MRK 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus.

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin (neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 1311/2013). Tässä 
esitettävät määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston sivustolta).

Sisältö

01 
SEUT:n 38–44 artiklassa määritetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja 
yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteet, joiden avulla korvataan 28 erilaisen 
kansallisen politiikan tarve. YMP:n avulla pyritään parantamaan maatalouden 
tuottavuutta, varmistamaan maatalousväestön kohtuullinen elintaso, vakaut‑
tamaan markkinoita sekä takaamaan elintarvikkeiden saatavuus ja kohtuulliset 
kuluttajahinnat. YKP:lla on vastaavanlaisia tavoitteita, jotka koskevat kalastus‑
toimintaan osallistuvia. Tarkoituksena on myös kalastuslaivaston hallinnointi ja 
kalakantojen säilyttäminen. Maaseudun kehittämispolitiikan yhteydessä otetaan 
maatalousyhteisö huomioon laaja‑alaisesti. Kehittämispolitiikan tarkoituksena on 
täydentää rakennerahastoja.

02 
EU on maailman toiseksi suurin maataloustuotteiden viejä Yhdysvaltojen jäl‑
keen. Se on myös suurin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuoja. Komissio 
neuvottelee Maailman kauppajärjestön kanssa EU‑28‑jäsenvaltioiden nimissä. Ko‑
missio neuvottelee erikseen myös EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä 
tehtävät kahdenväliset kalastussopimukset.

03 
EU:n maataloudessa ja maaseutumaisemassa esiintyy merkittävää vaihtelua. Kau‑
den 2014–2020 MRK antaa jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia valita niiden 
olosuhteita parhaiten vastaavat vaihtoehdot.
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04 
EU:ssa on 12 miljoonaa viljelijää. Suuri osa viljelijöistä kuuluu ikääntyvään 
väestönosaan (lähes kolmannes on yli 65‑vuotiaita), sillä maanviljely ja maa‑
talous eivät houkuta nuorta väestöä (viljelijöistä vain kuusi prosenttia on alle 
35‑vuotiaita).

05 
Maatilojen rakenne ja koko vaihtelevat valtavasti eri puolilla EU:ta. Tämä vaikut‑
taa tilojen saamaan EU‑tukeen. Vuonna 2013 toteutetun YMP:n uudistuksen myö‑
tä jäsenvaltiot voivat ottaa maatalouden kansalliset ominaispiirteet paremmin 
huomioon tukien maksun yhteydessä.

06 
Suorista tuista 31 prosenttia maksetaan alle kahdelle prosentille EU:n maatalous‑
tuottajista. Vuoden 2013 uudistusten myötä tukea maksetaan vain maatalous‑
tuotantoa pääelinkeinonaan harjoittaville, yli 150 000 euron suuruisiin maksuihin 
tehdään viiden prosentin vähennys ja jäsenvaltiot voivat päättää asettaa ylärajan 
suurille tuottajille maksettaville tuille.

07 
EU:n talousarvio perustuu laajamittaiseen lainsäädäntöön, joka on vahvasti 
sidoksissa maatalouteen ja elintarviketuotantoon. Sääntöjen tarkoituksena on 
suojella ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä. Säännöt tukevat sisämarkkinoi‑
den toimintaa ja lisäävät kuluttajien luottamusta EU:n tuotteisiin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että asianomaista lainsäädäntöä noudatetaan niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden vastuulla on myös tarkastaa, että säännöksiä noudatetaan. Elin‑
tarviketuotantoon liittyvät petokset saattavat vaikuttaa kielteisesti EU:n elintar‑
viketuotteiden kysyntään (esimerkiksi vuoden 2013 alussa ilmennyt hevosenliha‑
skandaali heikensi lihan kysyntää, ja lihankulutus on yhä alhainen).

08 
Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) rahoittaa kokonaisuu‑
dessaan viljelijöille ja markkinatoimenpiteisiin1 suunnattavan suoran tuen, joten 
kansallista rahoitusta ei tarvita:

a) Maataloustukirahastosta maksetaan viljelijöille suoraa tulotukea. Suurin osa 
tuesta on riippumatonta tuotantotyypistä ja ‑määristä – kyseessä on siis 
tuotannosta riippumaton tuki. Tuki määritetään tilakoon (viljelyala) ja vil‑
jelijöiden tukioikeuksien perusteella. Tukea vähennetään, jos viljelijät eivät 
noudata ympäristöön ja eläinten, kasvien ja ihmisten terveyteen ja elintarvi‑
keturvallisuuteen liittyvien täydentävien ehtojen vaatimuksia ja pidä maa‑
taan maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Kansallisista 
tukirajoista riippuu, minkä verran talousarviovaroja kunkin maan käyttöön 
voidaan asettaa; asianomaiset määrärahat on näin tosiasiallisesti varattu tie‑
tylle maalle.

b) Markkinatoimenpiteet (mukaan lukien interventiovarastointikustannukset 
ja vientituet, joita maksetaan viejille, jos tiettyjen hyödykkeiden hinnat 
ovat maailmanmarkkinahintoja korkeampia) lakkautetaan vaiheittain ja 
kaikki erityyppiset yhteiset markkinajärjestelyt korvataan yhdellä yhteisellä 
markkinajärjestelyllä.

1 Lukuun ottamatta tiettyjä yh‑
teisrahoitettuja toimenpiteitä, 
kuten menekinedistämistoi‑
menpiteet ja kouluhedelmä‑
järjestelmä. Näiden toimen‑
piteiden kokonaisarvo on alle 
100 miljoonaa euroa.
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09 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) maksaa 
osan kunkin maan maaseudun kehittämisstrategiasta aiheutuvista kustannuk‑
sista. Maaseuturahastosta osarahoitetaan toimenpiteitä, jotka jäsenvaltiot ovat 
valinneet strategiaansa, jonka avulla vastataan maaseutualueiden tarpeisiin EU:n 
painopisteiden mukaisesti. Kunkin maan käytettävissä oleva määrä (’maakohtai‑
nen osuus’) päätetään MRK:ta koskevissa neuvotteluissa.

a) Viljelijät voivat hakea pinta‑alaan perustuvaa (viljelyalakohtaista) maatalou‑
den ympäristötukea sekä tilojen nykyaikaistamiseen ja monipuolistamiseen 
tarkoitettua tukea. Maaseuturahastosta maksetaan myös lisätukea luonnon‑
haitta‑alueilla toimiville viljelijöille.

b) Muita maaseudun elinkeinoelämän toimijoita tuetaan toimenpitein, joiden 
tarkoituksena on parantaa elinkeinoelämää ja elämänlaatua maaseutualueilla 
perustamalla peruspalveluita ja monipuolistamalla toimintaa.

10 
Jäsenvaltiot käyttävät suurimman osan MRK:n otsakkeen 2 määrärahoista yhteis‑
hallinnointiin perustuvien järjestelyiden avulla:

a) Jäsenvaltiot vastaavat suurimmasta osasta kuluja, joita aiheutuu EU:n talous‑
arviomenojen toteuttamiseen liittyvästä organisoinnista ja järjestelmistä. 
Jäsenvaltiot perustavat toimenpiteitä varten maksajavirastoja (yhteensä 
81 vuoden 2014 alussa), joiden on varmistettava, että tuet ja avustukset 
maksetaan tukeen oikeutetuille edunsaajille, jotka täyttävät tuelle asetetut 
ehdot. Jäsenvaltiot nimittävät myös riippumattomat tarkastajat (’todenta‑
misviranomaiset’), joiden tehtävänä on tarkastaa maksajavirastojen tilit ja 
maksukirjaukset.

b) Komissio korvaa jäsenvaltioille niiden ilmoittamat menot. Komissio hyväksyy 
EU:n talousarviosta rahoitettavat menot tilien tarkastamis‑ ja hyväksymis‑
menettelyn avulla. Komissio käyttää osaan tarkastuksista riippumattomia 
tarkastajia (’todentamisviranomaiset’), jotka tarkistavat tietyt komission 
niiden vastuulle antamat näkökohdat ja huolehtivat raportoinnista. Komissio 
suorittaa myös itse tarkastuksia paikan päällä.

c) Euroopan komissio tekee rahoitusoikaisuja poistaakseen EU:n rahoituksen 
piiristä menot, jotka eivät ole EU:n sääntöjen ja säännösten mukaisia. Menot, 
joita ei hyväksytä, rahoitetaan jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista.
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Havainnot

Onko vuoden 2012 talousarviovaroja käytetty sääntöjen 
mukaisesti? (Menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

 ο Onko virhetaso olennainen? KYLLÄ

 ο Arvioitu todennäköisin virhetaso:

Maatalous: suora tuki ja markkinatuki: 3,8 %
Maaseudun kehittäminen, ympäristöasiat, 
kalastus ja terveysasiat: 7,9 %

11 
Jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista osarahoitettavat maaseudun kehittä‑
mismenot ovat ongelmallisempia. Tämä johtuu lainsäädännön monimutkaisuu‑
desta ja jäsenvaltioiden hallinnollisista valmiuksista. Maaseuturahastosta koko‑
naisuudessaan rahoitettaviin YMP:n suoriin maksuihin sovellettavat hallinto‑ ja 
valvontajärjestelmät ovat vakiintuneempia, joskaan eivät täydellisiä (IACS – yh‑
dennetty hallinto‑ ja valvontajärjestelmä).

Onko menoja hallinnoitu hyvin ja onko niillä vaikutusta? 
(Moitteeton varainhoito)

12 
Viljelijöille tarkoitettu suora tuki (yhtenäisen pinta‑alatuen järjestelmä ja tilatu‑
kijärjestelmä, noin 41 miljardia euroa kaudelle 2014–2020) ei välttämättä tavoita 
tarkoitettuja edunsaajia. On jonkin verran näyttöä siitä, että tuki menee korkeam‑
piin maanvuokriin ja maanhintoihin.

13 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien ohjelmien ja järjestelmien tulokselli‑
suus on osoittautunut joissakin tapauksissa heikoksi:

a) Menoja ei aina jäsenvaltioissa kohdenneta tukea tarvitseville väestönosille tai 
alueille. Tämä vähentää EU:n menojen vaikuttavuutta.

b) Komissiolla ei ole kattavia tietoja EU:n talousarviomenojen vaikutuksesta 
ja aikaansaaduista saavutuksista. Raportointijärjestelmiä ei ole suunniteltu 
tulosten mittaamiseen tai tuloksellisuuden seurantaan, eikä tuloksellisuuden 
mittaamista varten ole riittäviä indikaattoreita. Jos tietoja on saatavilla, ne 
ovat hajanaisia eikä vertailu jäsenvaltioiden välillä ole mahdollista.
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Suuret riskitekijät

14 
Vuoden 2013 YMP:n uudistuksen sekä kauden 2014–2020 MRK:n ja siihen liittyvi‑
en asetusten hyväksymisviiveet aiheuttavat seurannaisvaikutuksena viivästyksiä 
EU:n talousarviovarojen käyttöön etenkin maaseudun kehittämisen alalla, jolla jä‑
senvaltioiden on laadittava menosuunnitelmansa. Viivästykset vaikuttavat myös 
niiden valvontajärjestelmien täytäntöönpanoon, joiden avulla tarkistetaan uusien 
ehtojen noudattaminen.

15 
Uudet ehdot ja valvontajärjestelmien mukauttaminen vastaamaan YMP:n vuoden 
2013 uudistuksen vaatimuksia saattavat lisätä virheriskiä nykyisen MRK:n alku‑
vuosina etenkin seuraavilta osin:

a) maksujen mukauttaminen uusiin, aiempaa tiukempiin ympäristövaatimuksiin

b) yhdennettyjä hallinto‑ ja valvontajärjestelmiä, jotka ovat vain osittain vaikut‑
tavia, on päivitettävä, jotta ne vastaisivat ympäristövaatimuksia; huomioon 
on otettava myös käyttöön otettavat paikkatietoanalyysiin pohjautuvat 
tukihakemukset.

16 
Suorilla tuilla on lukuisia pieniä edunsaajia; suurin osa yksittäisistä maksuista on 
pieniä. Yhdennetty hallinto‑ ja valvontajärjestelmä on tarkoitettu tukihakemus‑
ten automatisoituihin tarkistuksiin, mutta järjestelmä on vain osittain vaikuttava.

17 
Osarahoitetut menot: Komission toimien vaikuttavuutta edistäviä oikea‑aikaisia, 
luotettavia ja vertailukelpoisia hallintotietoja ei ole helposti saatavilla.

18 
Monimutkaiset avuntoimitusmekanismit: Toimijoita on lukuisia (ensisijaisesti 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, mutta myös meri‑ ja kalas‑
tusasioiden pääosasto, ilmastotoimien pääosasto, ympäristöasioiden pääosasto, 
terveys‑ ja kuluttaja‑asioiden pääosasto, jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset ja 
81 maksajavirastoa). Erilaisia menoja on paljon ja ne ovat hajaantuneita, joten 
päällekkäisyysriski jäsenvaltioiden omien ohjelmien kanssa on olemassa etenkin 
maaseudun kehittämisen alalla. EU:n avulla saatava lisäarvo saattaa näin ollen 
olla joidenkin järjestelmien tapauksessa kyseenalainen.
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19 
Tukikelpoisuutta ja muita ehtoja koskeva lainsäädäntö on monimutkainen: Mää‑
rärahojen käyttöä ohjaavat säännöt on määritetty jopa seitsemällä eri tasolla. 
Täydentäviä ehtoja koskevat lukuisat lakisääteiset vaatimukset ovat hajaantuneet 
useisiin eri teksteihin, ja jäsenvaltioiden omat määritelmät hyvistä maatalouden 
ja ympäristön vaatimuksista eivät ole niin perusteellisia, että niillä olisi asianmu‑
kainen vaikutus ympäristöalaan. ’Viherryttämistä’ koskevat YMP:n vuoden 2013 
uudistukset tuovat ympäristövaatimuksiin lisäehtoja.

20 
Hankinnat: Kaikki EU‑varojen vastaanottajat eivät välttämättä noudata julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä.

21 
Jäsenvaltioiden hallinnolliset ja tekniset valmiudet: Valmiudet vaikuttavat jäsen‑
valtioiden kykyyn käyttää EU:n talousarviovaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyvin, 
panna täytäntöön vaikuttavat hallinto‑ ja valvontajärjestelmät ja hyödyntää käyt‑
töön asetetut EU‑varat oikea‑aikaisesti.

22 
Varainkäyttökulttuuri: Jäsenvaltioihin saattaa kohdistua kannusteita käyttää EU:n 
talousarviovarat, jotta ne eivät menettäisi niille varattuja maaseudun kehittämi‑
sen ja kalastusalan maakohtaisia rahoitusosuuksia.

23 
Komission valvontatehtävää vaikeuttavat seuraavat tekijät:

a) Oikea‑aikaisten ja luotettavien hallintotietojen puuttuminen. Tähän MRK:n 
otsakkeeseen liittyvät menot ovat yhä kokonaisuudessaan panosperusteisia, 
joten painopisteenä on tuloksellisuuden sijasta sääntöjen noudattaminen.

b) Menojen varmentamisesta vastaavien muiden tarkastajien tarkastusten laatu 
ja ajoitus eivät välittämättä riitä varmistamaan, että talousarviomenoja on 
käytetty laillisesti ja sääntöjenmukaisesti.

c) Komission riskinarviointi‑ ja valvontastrategian mahdolliset puutteet ja 
resursseihin kohdistuvat paineet saattavat merkitä, että talousarviomenojen 
riskialtteimpia aloja ei tarkisteta systemaattisesti. Ongelmat saatetaan havaita 
korjaavien toimien kannalta liian myöhään.
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Tulevat toimet

24 
Komission olisi

a) pyrittävä asettamaan käyttöön ja edistämään EU:n talousarviomenoihin liitty‑
vää tuloksellisuuskulttuuria, ja perusteltava EU:n tasolla saavutettava lisäarvo 
kaikkien rahoitettujen toimien osalta

b) otettava käyttöön systemaattisempi lähestymistapa, jotta lainsäädännöllisiä 
vaatimuksia kyettäisiin rationalisoimaan ja yksinkertaistamaan

c) korjattava riskinarviointiensa ja valvontastrategiansa puutteet, ja vähennet‑
tävä sääntöjenmukaisuutta koskevissa tarkastuksissa jatkuvasti ilmeneviä 
viiveitä

d) pyrittävä aktiivisemmin kokoamaan yhteen tämän alan talousarviovarojen 
käytöstä vastaavista jäsenvaltioiden hallintoelimistä koostuvia verkostoja, 
jotta jäsenvaltiot voisivat oppia toistensa kokemuksista ja edistää parhaita 
käytäntöjä.

25 
Jäsenvaltioiden (hallintoviranomaiset ja maksajavirastot) olisi

a) varmistettava, että EU:n talousarviovarojen hallinnointiin ja käyttöön osallis‑
tuvat tahot ovat tietoisia varojen käyttöä ohjaavista säännöistä sekä muista 
lainsäädännöllisistä vaatimuksista

b) ryhdyttävä asianmukaisiin ja oikea‑aikaisiin toimiin korjatakseen komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten avulla havaitut puutteet

c) lisättävä ja vauhditettava toimiaan varmistaakseen, että yhdennetyn hallinto‑ 
ja valvontajärjestelmän tietokannat ovat luotettavia ja ajan tasalla

d) parannettava paikan päällä suoritettavien tarkastusten laatua

e) määritettävä paremmin tukien maksuun liittyvät ympäristöehdot ympäristö‑
vaikutuksen lisäämistä silmällä pitäen.
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Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot

Yleistä

 ο Lausunto nro 1/2012 tietyistä kauden 2014–2020 yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista asetusehdotuksista

 ο Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston internet‑sivusto

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending (for the period 2000–2006), 
tammikuu 2008

Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kolmas luku (Maatalous: markkinatoi‑
menpiteet ja suora tuki)

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, neljäs luku (Maaseudun kehittäminen, 
ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat)

 ο Erityiskertomus nro 7/2010 ”Tilien tarkastamis‑ ja hyväksymismenettelyä koskeva tarkastus”

 ο Erityiskertomus nro 8/2011 ”Yhteisen maatalouspolitiikan alaan liittyvien aiheettomien maksujen 
takaisinperintä”

Suorat tuet

 ο Erityiskertomus nro 10/2013: ”Yhteinen maatalouspolitiikka: ovatko neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 ar‑
tiklan mukaiset erityistuet hyvin suunniteltuja ja toteutettuja?”

 ο Maataloustuottajille maksettavien suorien tukien jakautumista koskeva komission kertomus varainhoitovuodel‑
ta 2011 (Commission Report on the distribution of direct aids to agricultural producers (financial year 2011)), julkaistu 
joulukuussa 2012

 ο Erityiskertomus nro 16/2012 ”Yhtenäisen pinta‑alatuen järjestelmän vaikuttavuus uusien jäsenvaltioiden viljeli‑
jöitä tukevana siirtymäkauden järjestelmänä”

 ο Erityiskertomus nro 11/2012 ”Suoraan tukeen perustuvat emolehmä‑ sekä uuhi‑ ja vuohipalkkiot tilatukijärjestel‑
män osittaisen soveltamisen yhteydessä”

 ο Erityiskertomus nro 7/2012 ”Viinialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistus: tähänastinen kehitys”
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 ο Erityiskertomus nro 10/2011 ”Ovatko koulumaitoa ja kouluhedelmiä koskevat ohjelmat vaikuttavia?”

 ο Erityiskertomus nro 5/2011 ”Miten tilatukijärjestelmän varainhoitoa voitaisiin parantaa?”

 ο Erityiskertomus nro 10/2010 ”Unionin syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutetta‑
vat maatalousalan erityistoimenpiteet”

 ο Erityiskertomus nro 6/2010 ”Onko sokerimarkkinauudistuksen päätavoitteet saavutettu?”

 ο Erityiskertomus nro 14/2009 ”Onko maito‑ ja maitotuotemarkkinoiden hallinnointivälineiden keskeiset tavoit‑
teet saavutettu?”

 ο Erityiskertomus nro 6/2009 ”Euroopan unionin vähävaraisille henkilöille suunnattu elintarvikeapuohjelma: ta‑
voitteiden, resurssien ja toimintamenetelmien arviointi”

Maaseudun kehittäminen

 ο Erityiskertomus nro 12/2013 ”Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että maaseudun kehittämispoli‑
tiikkaan osoitetut EU:n määrärahat on käytetty hyvin?”

 ο Erityiskertomus nro 8/2013 ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki metsien taloudellisen 
arvon parantamiseen”

 ο Erityiskertomus nro 6/2013 ”Ovatko jäsenvaltiot ja komissio saaneet vastinetta rahalle maaseudun elinkeinoelä‑
män monipuolistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä?”

 ο Erityiskertomus nro 8/2012 ”Tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen”

 ο Erityiskertomus nro 5/2010 ”Leader‑lähestymistavan sisällyttäminen maaseudun kehittämiseen”

Ympäristö- ja ilmastotoimet

 ο Erityiskertomus nro 15/2013 ”Onko ympäristön Life‑tuki ollut vaikuttavaa?”

 ο Erityiskertomus nro 7/2011 ”Ovatko maatalouden ympäristötuet hyvin suunniteltuja ja hallinnoituja?”

 ο Erityiskertomus nro 11/2009 ”Ovatko luonnon LIFE‑hankkeet kestäviä ja onko komissio hallinnoinut niitä 
vaikuttavasti”
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Kalastus

 ο Erityiskertomus nro 12/2011 ”Ovatko EU:n toimet tukeneet kalastuslaivastojen kapasiteetin mukauttamista käy‑
tettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin?”

Elintarviketurva, tuotanto ja merkinnät

 ο Erityiskertomus nro 1/2013 ”Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty maataloustuotteiden arvoa vaikuttaval‑
la ja tehokkaalla tavalla?”

 ο Erityiskertomus nro 14/2012 ”EU:n hygienialainsäädännön täytäntöönpano teurastamoissa EU:hun vuonna 2004 
tai sen jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa”

 ο Erityiskertomus nro 9/2012 ”Luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevan val‑
vontajärjestelmän tarkastus”

 ο Erityiskertomus nro 11/2011 ”Edistävätkö maantieteellisten merkintöjen järjestelmän rakenne ja hallinnointitapa 
järjestelmän vaikuttavuutta?”

 ο Erityiskertomus nro 14/2010 ”Tuontilihaan kohdistettavien eläinlääkinnällisten tarkastusten hallinnointi komissi‑
ossa vuonna 2004 toteutettujen hygienialainsäädännön uudistusten jälkeen”

 ο Erityiskertomus nro 10/2009 ”Maataloustuotteita koskevat tiedotus‑ ja menekinedistämistoimet”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu
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(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201 Talousarvio 2014 (lopullinen)

MRK 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus 17 725 2 179

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 3 137 403

Sisäisen turvallisuuden rahasto 3 764 403

IT-järjestelmät (Schengenin tietojärjestelmä SIS ja viisumitietojärjestelmä VIS) 139 19

Oikeusalan ohjelma 378 47

Oikeuksien ja kansalaisuuden ohjelma 440 55

Unionin pelastuspalvelumekanismi – jäsenvaltiot 224 28

Elintarvikkeet ja rehut 1 892 253

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma 449 59

Kuluttajaohjelma 189 24

Luova Eurooppa -ohjelma 1 463 179

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 186 23

Erillisvirastot 4 003 535

Muut 679 86

Liikkumavara 783 65

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin (neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 1311/2013). Tässä 
esitettävät määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston sivustolta).

Sisältö

01 
MRK:n otsake 3 kattaa joukon suurta yleisöä koskevia ohjelmia, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä koulutuksen kehittäminen, kuluttajansuoja, elintarvike‑ ja 
terveyspolitiikat, oikeusasiat, oikeudellinen yhteistyö, oikeudet ja kansalaisuus 
sekä EU:n ulkorajojen suojelu.

02 
Tämän alan menojen hallinnointi on yleensä siirretty virastoille tai jaettu jäsen‑
valtioiden kanssa. Toimet pannaan yleensä täytäntöön monivuotisten ohjelmien 
avulla, joita hallinnoivat Euroopan toimeenpanovirastot1, kansalliset virastot tai 
vastaavat jäsenvaltioissa toimivat hallinnolliset rakenteet, jotka myöntävät avus‑
tuksia ja tekevät hankkeita tai toimenpiteitä koskevia sopimuksia yksityisten ja 
julkisten edunsaajien kanssa.

03 
Tukea annetaan erilaisten järjestelmien välityksellä; niiden avulla rahoitetaan eri‑
tyyppisiä temaattisia (toimintapolitiikan) aloja ja erilaisia hankkeita, joiden yhtey‑
dessä käytetään kansalaisuusaloitteeseen liittyviä avustuksia tai avustuksia, jotka 
on tarkoitettu liikkuvuuden edistämiseen koulutusalalla. Hankkeiden toteutta‑
misesta vastaavat korkea‑asteen koulutuslaitokset, voittoa tavoittelemattomat 
organisaatiot, yksityiset yritykset ja julkishallinnon elimet. Lopulliset edunsaajat 
ovat yksityishenkilöitä, pääasiassa EU:n kansalaisia.

1 Koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanovirasto, 
kuluttaja‑, terveys‑ ja 
elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto.
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04 
Joitakin ohjelmia komissio hallinnoi kuitenkin pääasiassa yhteistyössä jäsenvalti‑
oiden kanssa (esimerkiksi ulkorajarahasto, kotouttamisrahasto, palauttamisrahas‑
to ja Euroopan pakolaisrahasto).

Havainnot

Onko vuoden 2012 talousarviovaroja käytetty sääntöjen 
mukaisesti? (Menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

 ο Onko virhetaso olennainen? KYLLÄ

 ο Arvioitu todennäköisin virhetaso: 2,3 %

(DAS‑tarkastukseen 2009 liittynyttä tietoa, jota ei ole julkaistu virallisesti. MRK:n 
otsaketta 3 ei ole sen jälkeen käsitelty erillisessä luvussa.)

05 
MRK:n otsakkeeseen 3 liittyvät menot tarkastettiin edellisen kerran erikseen vuo‑
den 2009 DAS‑tarkastuksessa, jonka yhteydessä havaittu virhetaso oli niukasti yli 
kaksi prosenttia. Merkittäviä ongelmia ei ilmennyt. Itse otsakkeen osuus kauden 
2014–2020 MRK:n kokonaismäärästä on vain noin 1,6 prosenttia.

Onko menoja hallinnoitu hyvin ja onko niillä vaikutusta? 
(Moitteeton varainhoito)

06 
Hallinnointi ei ollut täysin asianmukaista, mutta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksissa ei tullut esille merkittäviä hallinnointiin liittyviä ongelmia.

Riskit

07 
Suurin osa rahoituksesta muodostuu EU:n virastoille ja kansallisille virastoille toi‑
minnan rahoittamista varten suoritettavista käteisennakoista (’ennakkorahoitus’) 
sekä niiden toimintamenoihin neljännesvuosittain suoritettavista maksuosuuksis‑
ta. Kansallisille virastoille suoritettavat maksut perustuvat niiden kanssa tehtyyn 
sopimukseen tai työohjelman hyväksymiseen. Perustana voi olla myös se, että 
komissio hyväksyy menoilmoitukset, joista käy ilmi, että edunsaajille on mak‑
settu 70 prosenttia ennakkorahoituksesta. Riskinä on, että hallintoviranomainen 
tai komissio ei havaitse edunsaajien menoilmoituksiin sisältyviä tukeen oikeut‑
tamattomia, liian suurina ilmoitettuja tai perustelemattomia kuluja. Tilintarkas‑
tustuomioistuimen tarkastuksen yhteydessä ei kuitenkaan tullut ilmi merkittäviä 
ongelmia.



78MRK 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus

08 
Kansalliset virastot tekevät avustussopimuksia toimiin osallistuvien organisaatioi‑
den kanssa ja käyttävät ennakkorahoitusta maksaakseen organisaatioille 80–
100 prosenttia arvioiduista kustannuksista. Hankkeet saadaan yleensä valmiiksi 
ja päätettyä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun edunsaajat ovat toimittaneet 
loppuraportit kansalliselle virastolle. Kansallinen virasto esittää komissiolle vuosi‑
raportin kaikista sopimuksista. Kun komissio on hyväksynyt raportin ja laskenut ja 
selvittänyt loppusaldon, se päättää viraston kanssa tehdyn sopimuksen. Toimien 
käynnistämiseen ei välttämättä tarvita näin suuria käteisennakoita. Suuret kätei‑
sennakot voivat myös edistää laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvien 
virheiden syntymistä, sillä organisaatiot saattavat haluta osoittaa, että niille 
maksetut käteisvarat on käytetty. Ennakkomaksujen suorittamisen ja hankkeiden 
päättämisen väliin jää pitkä aika, mikä saattaa vaikeuttaa käyttämättömien varo‑
jen takaisinperintää.

Tulevat toimet

09 
Komission olisi varmistettava, että tälle alalle suunnattavien varojen avulla saavu‑
tetaan lisäarvoa EU:n tasolla. Komissio voi keskeisenä toimijana edistää tietämyk‑
sen ja hyvien käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä, jotta tämän otsakkeen 
alle kuuluvien useiden toimintapoliittisten kysymysten osalta saavutetaan tosiasi‑
allinen eurooppalainen ulottuvuus.

Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset 
ja lausunnot

Yleistä

 ο Erityiskertomus nro 22/2012 ”Edistävätkö Euroopan kotouttamisrahasto ja 
Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalais‑
ten kotouttamista?”

 ο Erityiskertomus nro 4/2010 ”Tuottaako Leonardo da Vinci ‑ohjelman liikku‑
vuustoimien suunnittelu ja hallinnointi todennäköisesti vaikuttavia tuloksia?”

 ο Erityiskertomus nro 2/2009 ”Euroopan unionin kansanterveysalan toiminta‑
ohjelma (2003–2007): tehokas tapa parantaa terveyttä?”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu
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(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–2020

MRK 4 – Globaali Eurooppa (EU:n yleinen talousarvio)1 66 262

Euroopan kehitysrahasto (ei sisälly EU:n yleiseen talousarvioon)2 30 506

YHTEENSÄ (yleinen talousarvio + talousarvion ulkopuolinen määrä) 96 768

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin (neuvoston asetus 
(EU, EURATOM) N:o 1311/2013). Tässä esitettävät määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston 
sivustolta).

2  Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen 
sopimus vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan 
unionin avun rahoituksesta AKT–EU‑kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen 
myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille 
merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1).

(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201 Talousarvio 2014 (lopullinen)

MRK 4 – Yleinen talousarvio 66 262 8 335

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)
IPA-välinettä hallinnoi aluepolitiikan pääosasto, joka vastaa koheesiopolitiikan menoista. 11 699 1 574

Eurooppalainen naapuruuden väline (ENI) 15 433 2 113

Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) 19 662 2 310

Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 955 113

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline 1 333 179

Vakautusväline 2 339 315

Humanitaarinen apu 6 622 905

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) 2 339 315

Ydinturvallisuuteen liittyvän yhteistyön väline 225 31

Makrotaloudellinen apu 565 76

Lainanannon yhteydessä annetut Euroopan unionin takaukset 1 193 59

Unionin pelastuspalvelumekanismi ja Euroopan hätäapukeskus 145 20

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot – EU:n vapaaehtoisapu 148 13

Muut toimet ja ohjelmat 1 167 151

Erillisvirastot 154 21

Liikkumavara 2 286 143

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin (neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 1311/2013). Tässä 
esitettävät määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston sivustolta).
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Sisältö

01 
EU:n toimielimet ovat yksin toiseksi suurin kehitysavun antaja1. EU on yhdessä jä‑
senvaltioiden kanssa suurin virallinen rahoittaja, joka maksaa yli puolet virallisen 
kehitysavun kokonaismäärästä2. EU:n virallisen kehitysavun kohteissa on kuiten‑
kin merkittäviä eroja OECD:n kehitysavun kokonaismäärään verrattuna; tämä ku‑
vastaa EU:n erilaisia painopisteitä. OECD:n virallisesta kehitysavusta 54 prosenttia 
käytetään hanketyyppisiin avustustoimiin, mutta EU suuntaa tämäntyyppisiin 
toimiin 17 prosenttia virallisesta kehitysavusta. OECD‑maat suuntaavat yhteensä 
kahdeksan prosenttia virallisesta kehitysavustaan monenväliseen rahoitukseen 
(YK:n järjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden kautta). EU puolestaan käyt‑
tää 25 prosenttia virallisesta kehitysavustaan tämäntyyppiseen monenväliseen 
rahoitukseen. OECD‑maat käyttävät yhteensä kolme prosenttia virallisesta kehi‑
tysavustaan kumppanimaiden talousarvioihin suunnattavaan suoraan budjettitu‑
keen. EU:n virallisesta kehitysavusta tällaiseen tukeen käytetään 22 prosenttia.

02 
Lissabonin sopimukseen sisältyy kolme keskeistä muutosta EU:n ulkoisen avun 
politiikkaan:

a) Sopimuksessa todettiin yksiselitteisesti, että EU:n kehitysyhteistyön ensisijai‑
sena tavoitteena on köyhyyden poistaminen3.

b) Sopimuksella perustettiin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan kor‑
kean edustajan tehtävä.

c) Sopimuksen myötä otettiin käyttöön EU:n ulkoisiin toimiin liittyvien synergi‑
oiden lujittamisen periaate, jota toteutetaan unionin toimien yhtenäisyyden, 
johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden avulla.

03 
SEUT:n 209 artiklan perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasa‑ar‑
voisessa asemassa kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanijoina (”noudattavat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä”).

04 
EU:n ulkoiseen apuun liittyvät vastuualueet on jaettu komission ja jäsenvaltioi‑
den kesken. Avusta vastaa kolme keskeistä elintä:

a) komissio

b) Euroopan ulkosuhdehallinto

c) Euroopan kehitysrahasto (EKR).

1 Virallista kehitysapua koskevat 
OECD:n tiedot.

2 OECD:n tiedot: EU:n 
toimielinten ja niiden 
15 jäsenvaltion, jotka kuuluvat 
OECD:n kehitysapukomiteaan 
(DAC), osuus virallisen 
kehitysavun kokonaismäärästä 
on reilusti yli 55 prosenttia.

3 SEUT:n konsolidoitu versio, 
208 artikla.
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05 
Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto laativat yhdessä EU:n ulkoisen avun 
toimintapolitiikan ohjelmatyöhön liittyvät sekä strategiset päämäärät. Toimia 
rahoitetaan sekä EU:n yleisestä talousarviosta että EKR:n talousarviosta.

06 
Komissiolla on yksinomainen vastuu kehitysapuohjelmien täytäntöönpa‑
nosta ja varojen käytöstä.

a) EuropeAid on pääosasto, jolla on päävastuu EU:n ulkoisen avun täytäntöön‑
panosta ja siihen liittyvästä ohjelmatyöstä. Ulkoisten toimien yksittäisistä 
aloista vastaa neljä muuta pääosastoa4.

b) Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin 26. heinäkuuta 2010 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä5, joka perustui korkean edustajan ehdotukseen6. 
Euroopan ulkosuhdehallinto aloitti toimintansa tammikuussa 2011. Euroopan 
ulkosuhdehallinto on riippumaton EU:n toimielin, jolla on laillinen velvolli‑
suus varmistaa, että sen toimintapolitiikat ovat yhdenmukaisia EU:n muiden 
politiikkojen kanssa.

c) EKR perustettiin Rooman sopimuksella takaamaan tuki Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren valtioille, joihin eräillä jäsenvaltioilla on historiallisista syis‑
tä ollut tiiviit suhteet. Jäsenvaltiot rahoittavat sitä erikseen EU:n yleisestä 
talousarviosta. Euroopan parlamentilla on EKR:n rahoituksen suhteen ainoas‑
taan neuvoa‑antava tehtävä. Rahoituksesta käydään hallitustenvälisiä neu‑
votteluita neuvoston ja komission välillä. Euroopan parlamentti on kuitenkin 
saanut oikeuden asettaa komission toiminta kyseenalaiseksi, jos se katsoo, 
että ehdotukset edistävät muita kuin kehitysyhteistyöhön liittyviä päämääriä 
(esim. kauppa, terrorismin torjunta jne.), tai jos se katsoo, että komissio on 
ylittämässä lakisääteisen toimivaltansa.

07 
Komissio hallinnoi sekä EU:n yleistä talousarviota että EKR:n talousarvio‑
ta. Näihin rahoituslähteisiin sovellettavat varainhoitoasetukset ovat poikenneet 
hieman toisistaan kymmenennestä EKR:sta alkaen. EKR:n talousarvion mahdolli‑
sesta liittämisestä yleiseen talousarvioon on määrä tehdä päätös ennen nykyisen 
EKR:n7 päättymistä vuonna 2020. Seuraavaa MRK‑jakso alkaa samana vuonna. 
Ennen rahoituskriisiä liian monet jäsenvaltiot vastustivat liittämistä.

08 
Erillisessä EKR:n talousarviossa on etuja: Cotonoun sopimuksella EU ja 
AKT‑maat perustivat yhteiseen osallisuuteen ja vastuuseen perustuvan toiminta‑
mallin. EKR on Euroopan parlamentin toimivallan ulkopuolella ja antaa jäsenval‑
tioille enemmän vapautta oma‑aloitteiseen toimintaan; Pariisin julistuksen8 mu‑
kaisesti avusta 90 prosenttia suunnataan alhaisen tulotason maille, kun yleisen 
talousarvion kohdalla vastaava osuus on 40 prosenttia. EKR:n rahoitus on seitsen‑
vuotisen talousarviosyklin myötä paremmin ennustettavissa kuin EU:n vuotuisen 
talousarvion rahoitus. Tässä asiakirjassa tarkoitetaan samanaikaisesti kumpaakin 
talousarviota, ellei toisin täsmennetä.

4 Humanitaarisen avun ja 
pelastuspalveluasioiden 
pääosasto, 
laajentumisasioiden 
pääosasto, FPI (ulkopolitiikan 
välineiden hallinto: yhteinen 
ulko‑ ja turvallisuuspolitiikka, 
vakautusväline, (kriisinhallinta 
ja rauhan rakentaminen), 
teollisuusmaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä koskeva 
väline, vaalitarkkailutehtävät 
ja tiedotus‑ ja 
julkisuusdiplomatia) 
sekä kauppapolitiikan 
pääosasto (EU:n kauppa‑ ja 
investointisuhteet EU:n 
ulkopuolisiin maihin EU:n 
kauppa‑ ja investointipolitiikan 
avulla).

5 Neuvoston päätös 2010/427/
EU, annettu 26 päivänä 
heinäkuuta 2010, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta 
(EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.fi10.pdf

7 Yhdestoista EKR kattaa 
seitsemän vuoden jakson 
(2014–2020), joka päättyy 
samaan aikaan kuin Cotonoun 
kumppanuussopimus.

8 Pariisin julistus avun 
tuloksellisuudesta 
(2005): http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Havainnot

Onko vuoden 2012 talousarviovaroja käytetty sääntöjen 
mukaisesti? (Menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

 ο Onko virhetaso olennainen? KYLLÄ

 ο Arvioitu todennäköisin virhetaso:

Ulkosuhteet, unionin ulkopuolelle suunnattu tuki 
ja laajentumisasiat: 3,3 %
Euroopan kehitysrahasto (erillinen talousarvio): 3,0 %

09 
Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet koskivat useimmissa tapauksissa 
tukeen oikeuttamattomia menoja, kuten tukikelpoisuusjakson ulkopuolella ai‑
heutuneita menoja, sopimuksen ulkopuolisten menojen rahoittamista ja hankin‑
tamenettelyjen noudattamatta jättämistä.

Onko menoja hallinnoitu hyvin ja onko niillä vaikutusta? 
(Moitteeton varainhoito)

10 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien ohjelmien ja järjestelmien tulokselli‑
suus on osoittautunut joissakin tapauksissa heikoksi.

11 
Ulkoisiin toimiin liittyvä toimintaympäristö on monimutkainen; toimia toteu‑
tetaan useilla laajoilla alueilla, joiden kehittyneisyyden ja/tai hallinnon taso on 
vaihteleva. Viime vuosina on myös ollut havaittavissa kasvavaa kiinnostusta 
vaikutusvallan lisäämiseen AKT‑alueilla. Tämä lisää rahoittajien välistä kilpailua jo 
ennestään monimutkaisessa toimintaympäristössä. Rahoitusvälineisiin ja hallin‑
nointimuotoihin sisältyy erityisiä riskejä, kuten kaikkien EU‑ohjelmien yhteydessä:

a) kaiken kaikkiaan tilanne vaikeuttaa menojen hallinnointia suuremmilla alueil‑
la, ja yleisten tavoitteiden saavuttaminen on heikkoa

b) kumppanuuksien perustaminen kumppanimaiden kanssa ja niiden sitoutumi‑
sen edistäminen voi osoittautua ongelmalliseksi

c) kestävien tulosten saavuttaminen kumppanimaissa on usein riippuvaista 
ulkopuolisten rahoittajien toimien ja rahoituksen jatkuvuudesta.
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12 
Tässä monimutkaisessa toimintaympäristössä EU:n menojen vaikuttavuuden 
(tuloksellisuuden) esteenä ovat lähinnä ohjelmien monimutkaiset rakenteet, epä‑
selvät tavoitteet, puutteellinen tarpeidenarviointi ja sitoutumisen puuttumisesta 
johtuva hankkeiden heikko kestävyys. Tilanteeseen vaikuttavat kuitenkin myös 
seuraavat tekijät:

a) toimiin soveltumattomat ja/tai hitaat täytäntöönpanomekanismit, joiden 
syynä ovat ohjelmien rakenne ja hankkeiden organisointitapa

b) puutteelliset ohjelmien ja hankkeiden priorisointi‑ ja valintamenettelyt

c) hallinnolliset kysymykset ja muut poliittiset tekijät

d) erityyppisten toimintapoliittisten tavoitteiden epäyhtenäinen hallinnointi 
komission eri yksiköiden välillä

e) toimien puutteellinen koordinointi etenkin hajautetun ja jaetun hallinnoinnin 
aloilla

f) epäselvät painopisteet tai tavoitteiden priorisoinnin puuttuminen

g) epäselvät yhteydet tavoitteiden ja toimien välillä

h) taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta mittaavien indikaattoreiden 
puuttuminen.

13 
Osin saavuttamatta jäänyt tavoitetaso ja käyttöön asetettuihin varoihin nähden 
epätyydyttävät tulokset saattavat vahingoittaa EU:n uskottavuutta ja mainetta. 
Tilanne voi jopa vaarantaa EU:n mahdollisuudet saada varoillaan aikaan riittävät 
hyödyt tulevissa hankkeissa.
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Suuret riskitekijät

14 
Ulkoisen avun toimia toteutetaan yli 150 maassa. Geopoliittinen toimintaympäris‑
tö on monimutkainen. Useiden kumppanimaiden institutionaaliset, hallinnolliset 
ja taloudelliset valmiudet ovat puutteelliset. Toimien kohteena olevilla maantie‑
teellisillä alueilla vallitsee erityisiä riskejä:

Maantieteellisiin alueisiin liittyvät erityiset riskitekijät

Aasia, Keski-Aasia ja Afrikka Välimeren alue, Lähi-itä, Persianlah-
den maat, Iran, Irak ja Jemen

Ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat

Alhainen BKTL asukasta kohti1 Yleinen ongelma Ei (yleensä) Ei (yleensä) 

Alhainen inhimillisen kehityksen 
indeksi2 Yleinen ongelma Ei (yleensä) Ei (yleensä)

Poliittinen epävakaus3 (sekä poliitti-
set ja/tai talous- ja/tai sosiaalialoihin 
liittyvät puutteet)

Yleinen ongelma (lähinnä 
Afrikassa ja Keski-Aasiassa)

Yleinen ongelma (alue, jolla riski on 
kaikkein huomattavin)

Järjestelmälliset puutteet saattavat 
vaikuttaa jäsenvaltioihin

Aseelliset konfliktit ja historiallisten 
konfliktien4 perintö (sotarikokset, 
etnisten ryhmien väliset jännitteet 
jne.)

Tietyillä Aasian ja Afrikan 
alueilla on yhä käynnissä vakavia 
aseellisia konflikteja. Alueella 
kaiken kaikkiaan käynnissä 
olevien konfliktien määrä on 
keskinkertainen. 

Alueella vallitsee kaikkein huomattavin 
riski, ja käynnissä on useita aseellisia 
konflikteja (joiden määrä lisääntyi 
arabikevään myötä)

Historialliset konfliktit, jotka muodosta-
vat haasteen alueelliselle vakaudelle ja 
selittävät vähäistä poliittista sitoutumis-
ta alueelliseen yhteistyöhön

Korkea korruptioaste5-6 Yleinen ongelma Yleinen ongelma

Korkeampi kuin useimmissa jäsenvalti-
oissa; riskinä on, että korruptiolla on seu-
rannaisvaikutuksia jäsenvaltioihin ja että 
järjestäytyneen rikollisuuden vastainen 
toiminta tuottaa heikkoja tuloksia 

Vähäinen sitoutuminen instituutioi-
den kehittämiseen, heikot hallinnolli-
set ja taloudelliset valmiudet

Yleinen ongelma Yleinen ongelma Yleinen ongelma

Laajentumiseen suunnattavan 
julkisen tuen väheneminen, koska 
prosessi ei ole avoin, johdonmukainen 
ja uskottava

Ei tiedossa Ei tiedossa

Keskeinen riski etenkin tilanteissa, joissa 
ilmenee korruptiota ja yleisiä yhteis-
kunnallisia puutteita eikä niihin katsota 
puututtavan riittävästi

Avun hyödyntämisongelmat Ei tiedossa Ei tiedossa

Kertyneen avun heikko hyödyntämi-
nen liittymistä valmistelevan tuen 
hajautettuun hallinnointiin perustuvan 
täytäntöönpanon yhteydessä ja vajausta 
edunsaajamaiden osarahoitusosuuksissa 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries.
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Hankintojen edunsaajien lukumäärä on suuri, hankinnat ovat hajaantuneet 
maantieteellisesti ja niitä rahoitetaan lukuisien eri välineiden avulla. Kaikki edun‑
saajat todennäköisesti toteuttavat julkisia hankintoja, mutta EU:n varainkäyttöä 
koskevat säännöt eivät välttämättä ole heille yhtä tuttuja kuin omat kansalliset 
hankintasäännöt. EU:n sääntöjen noudattamista ei näin ollen välttämättä valvota 
riittävästi kun otetaan huomioon, että valvontamenettelyjä pitäisi suorittaa suuri 
määrä maantieteellisesti laajalla alueella.

16 
Ulkoisten tarkastajien olisi varmennettava avustussopimuksiin perustuvat menot. 
Paikallisten tarkastajien riippumattomuudesta ei välttämättä ole samantasoista 
varmuutta kuin EU:ssa tarkastuksista vastaavien tarkastajien.

17 
Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen on osaltaan mutkistanut tilannet‑
ta, sillä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission välillä edellytetään vankkaa 
koordinointia ja yhteistyötä:

a) Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio valmistelevat ohjelmasyklin eri 
vaiheet:

i) Euroopan ulkosuhdehallinnon tehtävänä on EU:n talousarviosta ja EKR:n 
varoista maksettavaan rahoitukseen liittyvä ohjelmatyö, joka on kuiten‑
kin myös komission vastuulla

ii) EU:n edustustot laativat talousarvioennusteensa ja eri yksiköiden väli‑
set ryhmät (Euroopan ulkosuhdehallinto, komission yksiköt) arvioivat 
ehdotukset

iii) komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto esittelevät lopulliset ohjelmat 
yhdessä Euroopan unionin neuvoston komitealle

iv) parlamentti tarkistaa hyväksytyn ehdotuksen talousarvion kannalta (lu‑
kuun ottamatta EKR:oa, joka ei kuulu yleiseen talousarvioon).

b) Euroopan ulkoasiainhallinnolla on lisäksi – osittain toimenkuvastaan 
johtuen – rekrytointiongelmia:

i) EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden synergioiden edistämistä silmällä pi‑
täen edustustojen henkilöstöstä 33 prosentin olisi oltava komennuksella 
työskenteleviä jäsenvaltioiden kansalaisia

ii) EU:n ulkoisen avun resurssit ovat yleisesti ottaen usein tiukilla, ja EU:n 
edustustoilla on vaikeuksia rekrytoida pätevää sopimussuhteista henki‑
löstöä ja saada se pysymään palveluksessaan

iii) kansallisista ulkoasiainhallinnoista tulevat virkamiehet on yleensä rekry‑
toitu ylempään (palkka)luokkaan kuin EU:n henkilöstösääntöjen perus‑
teella rekrytoidut virkamiehet. Rakenteelliset palkka‑ ja uranäkymäerot 
saattavat heikentää yksikön toimintakykyä.
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18 
EU:n ulkoisen apuun yksinomaisesti sovellettavat rahoitusmekanismit ilmentävät 
ulkoisen avun erityisiä riskejä. On esimerkiksi vaikea tasapainottaa toimet siten, 
että ne kohdentuvat riittävän hyvin paikallisiin tarpeisiin ja ovat samalla tarpeeksi 
alueellisia edistääkseen globaalia kestävää kehitystä.

a) Budjettitukea hallinnoidaan suoran keskitetyn hallinnointimuodon avulla, 
ja komission maksulle antama hyväksyntä on riippuvainen siitä, täyttääkö 
kumppanimaa asetetut ennakkoehdot. Ehdoissa edellytetään vähintäänkin, 
että maalla on hyvin määritetty toimintapoliittinen strategia ja vakaa makro‑
talouden kehys ja että maa on sitoutunut uskottavasti parantamaan julkista 
varainhoitoa. Kun varat on maksettu, ne sekoittuvat kumppanimaan talousar‑
vioon ja niiden oletetaan edistävän asetettuja tavoitteita.

b) Kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyt rahoitussopimukset 
kuuluvat yhteishallinnoinnin piiriin. Rahoitus on riippuvaista siitä, ovatko or‑
ganisaation varainhoitomenettelyt ja hallinto kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien mukaisia. Riippumaton tarkastaja arvioi tämän komission puoles‑
ta asiakirjojen perusteella. Arvioinnin jälkeen varat asetetaan kansainvälisen 
organisaation käyttöön.

c) Työsuunnitelmien osalta noudatetaan hajautettua hallinnointia. Varoja 
hallinnoi riippumaton hallintorakenne, ohjelman hallinnointiyksikkö, jonka 
nimeää kumppanimaata edustava elin. Ohjelman hallinnointiyksikkö esittää 
työsuunnitelmiin sisältyvät toimet komissiolle ennakkohyväksyntää varten 
hajautetun hallinnoinnin yhteydessä.

d) Kaikkien kolmen rahoitusmekanismin yhteydessä EU:n talousarvion kannalta 
ensisijainen kysymys on, saavutetaanko varojen avulla tavoitellut päämäärät 
ja täyttääkö varainkäyttö EU:n tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta 
koskevat vaatimukset.

i) Budjettitukeen liittyvä keskeinen riskitekijä on kaksitahoinen: varat 
ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä kohdenneta tiettyyn käyttötar‑
koitukseen, ja kumppanimaiden julkistalouden hallinnointijärjestelmät 
ovat usein heikkoja. Rahoitusta koskevat tukikelpoisuusehdot ovat liian 
yleisluontoisia ja tulkittavissa kirjavasti. Maksujen suorittamisen jälkeen 
on kuitenkin vain vähäiset mahdollisuudet tarkistaa, onko varat käytet‑
ty asianmukaisesti. EU:n budjettituen ensisijaisiin tavoitteisiin lukeutuu 
muutoksen veturina toimiminen, mutta rahoittaja, joka on ilmeisen piit‑
taamaton vaikuttavuudesta, minimoi mahdollisuutensa tämän päämää‑
rän edistämiseen.
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ii) EU:n varojen fungibiliteetti on keskeinen ongelma myös kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävien rahoitussopimusten yhteydessä. Varat 
kootaan yleensä useiden eri rahoittajien välisiin rahastoihin, mutta rahoi‑
tusosuuksia ei kohdenneta tiettyihin käyttötarkoituksiin. Kansainvälisillä 
organisaatioilla on maineensa puolesta etulyöntiasema EU:n toimielimiin 
nähden. Ne tekevät tuen koordinaattoreina todennäköisemmin positii‑
visen vaikutuksen edunsaajiin. EU:n rahoitusosuuksia (toimielinten ja 
jäsenvaltioiden rahoitusosuudet yhdessä) ei koordinoida, mikä kaventaa 
EU:n mahdollisuuksia neuvotella sopimusehdoista organisaatioiden 
kanssa. Esimerkiksi YK:n järjestöjen raportointi ja EU:n toimielinten pääsy 
taloudellisiin tietoihin on yleensä rajallista. Toimista saatavilla olevien tie‑
tojen avulla ei ole mahdollista arvioida, oliko täytäntöönpano tehokasta 
ja saavutettiinko tavoitteet; hallinnollisten, välillisten ja tukeen liittyvien 
kulujen luonne jää epäselväksi. Vastaavasti voidaan todeta, että EU:n ra‑
hoitusosuudet ovat yleensä huomattavia, mutta ne eivät välttämättä saa 
samanlaista tunnustusta ja näkyvyyttä kuin muiden suurten rahoittajien, 
esimerkiksi Yhdysvaltojen, rahoitusosuudet.

iii) Työsuunnitelmia käytetään nykyisin aiempaa vähemmän. Niissä varoja 
kohdennetaan luonteeltaan enemmän paikallisiin toimiin. Riskinä on, että 
varojen avulla ei saavuteta riittävää ja relevanttia vaikutusta. Rahoitus on 
kohdennettu tiettyyn käyttötarkoitukseen ja sitä valvotaan perusteelli‑
sesti: jokainen menoerä tarkistetaan ja hyväksytään kolmella eri tasolla15, 
minkä lisäksi edellytetään ulkoisen tarkastajan kertomusta. Varojen käyt‑
töön kohdistuva riski on pieni, mutta rahoitetut ohjelmat eivät välttämät‑
tä ole vaikuttavia, jos niitä ei ole suunniteltu hyvin tai jos ne eivät vastaa 
tarpeisiin.

e) Kyseisten kolmen rahoitusmekanismin käyttöasteessa on niin ikään eroja: 
budjettituen ja rahoitussopimusten avulla saavutetaan yleensä kaikki varojen 
käyttöä koskevat tavoitearvot (budjetti ja ajoitus), mutta työsuunnitelmien 
osalta käytettävissä olevia määrärahoja ei yleensä käytetä kokonaisuudes‑
saan. Kun varat on koottu budjeteiksi, joiden sisältämiä määrärahoja ei ole 
kohdennettu tiettyyn käyttötarkoitukseen, valvonnan ja seurannan pai‑
nopiste siirtyy sopimuksiin perustuvista rahoitusosuuksista talousarvion 
toteuttamisvauhtiin.

9 Ohjelman hallinnointiyksikkö, 
edunsaajaviranomainen ja 
komissio (tai sen edustusto), 
joka saa jäljennöksen 
hallinnollisista asiakirjoista ja 
jonka ennakkohyväksyntää 
edellytetään huomattavien 
menojen tapauksessa.
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Tulevat toimet

Komissio

19 
Enemmän huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että budjettituen ehtojen avulla 
kyetään varmistamaan, että varat täyttävät tavoitteena olevan tarkoituksen.

20 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission välistä organisointia olisi vielä 
järkeistettävä siten, että koordinointi helpottuisi ja päällekkäisyydet kyettäisiin 
välttämään.

21 
Jotta kestävä kehitys kyetään varmistamaan, on olennaista määrittää tarpeet ja 
tavoitteet hyvin ja edistää toimiin sitoutumista kumppanimaissa. Avun toimitta‑
misen osalta tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti suosittanut, että ehtojen 
ja poliittisen vuoropuhelun käyttöä olisi tehostettava. Tuen toimittamista voisi 
edistää myös se, että rahoitus jaettaisiin tasapuolisesti hankerahoituksena ja 
yleisenä toimintapolitiikoille osoitettavana rahoituksena. Riittävien raportointi‑
vaatimusten liittäminen varojen koordinointiin ja seurantaan parantaisi ja tukisi 
hallinnollisten ja hallinnointia koskevien taitojen siirtämistä sekä edistäisi kump‑
panimaiden sitoutumista hankkeisiin ja tarvittavien uudistusten toteuttamiseen.
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Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot

Yleistä

 ο Erityiskertomus nro 11/2010 ”Miten komissio on hallinnoinut suoraa talousarviotukea Afrikan, Karibian ja Tyy‑
nenmeren valtioissa sekä Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa?”

 ο Erityiskertomus nro 15/2009 ”Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta täytäntöönpantu EU:n apu: päätök‑
senteko ja seuranta”; erityiskertomus nro 2/2011 ”Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen kautta konflikteista 
kärsiviin maihin ohjatun EU:n avun tehokkuus ja vaikuttavuus”

 ο Erityiskertomus nro 12/2010 ”EU:n kehitysapu perusopetukseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 
Etelä‑Aasiassa”

 ο Erityiskertomus nro 4/2009 ”Kuinka komissio hallinnoi valtioista riippumattomien toimijoiden osallistumista EY:n 
kehitysyhteistyöhön?”

Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, seitsemäs luku (Ulkosuhteet, unionin 
ulkopuolelle suunnattu tuki ja laajentumisasiat)

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR) rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2012

Tuloksellisuuden tarkastukset

 ο Erityiskertomus nro 17/2013 ”Unionin ulkopuolelle suunnatun tuen yhteydessä myönnetty EU:n ilmastorahoitus”

 ο Erityiskertomus nro 14/2013 ”Euroopan unionin suora rahoitustuki palestiinalaishallinnolle”

 ο Erityiskertomus nro 9/2013 ”Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen tarkoitettu EU:n 
tuki”

 ο Erityiskertomus nro 4/2013 ”Hallintotapaan liittyvä yhteistyö EU:n ja Egyptin välillä”

 ο Erityiskertomus nro 18/2012 ”Euroopan unionin tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Kosovossa”

 ο Erityiskertomus nro 17/2012 ”Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuki kestävän tieverkoston kehittämiseen Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa”

 ο Erityiskertomus nro 13/2012 ”Saharan eteläpuolisten maiden juomavesihuoltoa ja perussanitaatiota koskeva 
Euroopan unionin kehitysapu”
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 ο Erityiskertomus nro 6/2012 ”Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle”

 ο Erityiskertomus nro 5/2012 ”Yhtenäinen hallintotietojärjestelmä (Common RELEX Information System, CRIS)”

 ο Erityiskertomus nro 1/2012 ”Saharan eteläpuolisen Afrikan elintarviketurvaa koskevan Euroopan unionin kehitys‑
avun vaikuttavuus”

 ο Erityiskertomus nro 14/2011 ”Onko EU:n antama tuki parantanut Kroatian valmiuksia hallinnoida liittymisen 
jälkeistä rahoitusta?”

 ο Erityiskertomus nro 3/2011 ”Yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen kautta konflikteista kärsiviin maihin ohjatun 
EU:n avun tehokkuus ja vaikuttavuus”

 ο Erityiskertomus nro 1/2011 ”Onko unionin ulkopuolelle suunnattavan tuen hallinnoinnin hajauttaminen komis‑
siolta edustustoille parantanut tuen toimittamista?”

 ο Erityiskertomus nro 13/2010 ”Onnistuiko eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen käynnistämi‑
nen ja saavutetaanko välineen avulla tuloksia Etelä‑Kaukasiassa (Armeniassa, Azerbaidžanissa ja Georgiassa)?”

 ο Erityiskertomus nro 12/2010 ”EU:n kehitysapu perusopetukseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 
Etelä‑Aasiassa”

 ο Erityiskertomus nro 11/2010 ”Miten komissio on hallinnoinut suoraa talousarviotukea Afrikan, Karibian ja Tyy‑
nenmeren valtioissa sekä Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa?”

 ο Erityiskertomus nro 18/2009 ”Alueelliseen taloudelliseen yhdentymiseen suunnatun EKR:n tuen vaikuttavuus 
Itä‑ ja Länsi‑Afrikassa”

 ο Erityiskertomus nro 16/2009 ”Turkin liittymistä valmistelevan tuen hallinnointi Euroopan komissiossa”

 ο Erityiskertomus nro 15/2009 ”Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta täytäntöönpantu EU:n apu: päätök‑
senteko ja seuranta”

 ο Erityiskertomus nro 12/2009 ”Oikeus‑ ja sisäasioiden alaa koskevien komission hankkeiden vaikuttavuus Län‑
si‑Balkanin maissa”

 ο Erityiskertomus nro 4/2009 ”Kuinka komissio hallinnoi valtioista riippumattomien toimijoiden osallistumista EY:n 
kehitysyhteistyöhön?”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu
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(miljoonaa euroa) (sitoumukset)

MRK 2014–20201 Talousarvio 2014 
(lopullinen)

MRK 5 – Komission talousarvioesityksen erittely 69 584 9 854

Toimielinten hallintomenot 8 226

Euroopan parlamentti 1 756

Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto 534

Euroopan komissio 4 694

Euroopan unionin tuomioistuin 355

Tilintarkastustuomioistuin 133

Euroopan ulkosuhdehallinto 519

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 129

Euroopan unionin alueiden komitea 88

Euroopan oikeusasiamies 10

Euroopan tietosuojavaltuutettu 8

Eläkkeet 1 450

Eurooppa-koulu 178

Muihin MRK:n otsakkeisiin sisältyvät erillisvirastojen 
kulut1 6 838 851

Otsake 1a – Älykäs ja osallistava kasvu 2 293 243

Otsake 2 – Luonnonvarat 388 52

Otsake 3 – Sisäiset politiikat 4 003 535

Otsake 4 – Globaali Eurooppa 154 21

Hallintomenot yhteensä1 76 422 10 705

1  Vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys perustuu vuoden 2011 hintoihin. Tässä esitettävät 
määrät ovat käypiä hintoja (budjettipääosaston sivustolta).
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Sisältö

01 
Tämä otsake kattaa EU:n toimielinten hallintomenot: henkilöstökulut (palkat, kor‑
vaukset ja eläkkeet), kiinteistöt, laitteet, energian, viestinnän ja tietotekniikan.

02 
EU on vuosien mittaan perustanut myös joukon alakohtaisia virastoja1:

a) Toimeenpanovirastoja on kuusi2. Toimeenpanovirastot perustetaan tietyksi 
ajaksi, ja ne vastaavat EU:n ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä hallin‑
nointitehtävistä. Toimeenpanovirastot sijaitsevat Euroopan komission päätoi‑
mipaikassa Brysselissä tai Luxemburgissa.

b) Erillisvirastot ja elimet ovat riippumattomia oikeussubjekteja, joihin sovelle‑
taan eurooppalaista julkisoikeutta. Ne toimivat erillään EU:n toimielimistä. 
Vuodesta 2012 alkaen ne ovat soveltaneet uutta yhteistä toimintakehystä. Ke‑
hyksen tarkoituksena on lisätä erillisvirastojen ja elinten yhdenmukaisuutta, 
vaikuttavuutta ja tilivelvollisuutta (yhteinen lähestymistapa). Erillisvirastot ja 
elimet toimivat eri jäsenvaltioissa. Ne osallistuvat EU:n toimintapolitiikkojen 
täytäntöönpanoon huolehtimalla esimerkiksi teknisistä, tieteellisistä, ope‑
ratiivisista ja/tai sääntelyyn liittyvistä tehtävistä. Erillisvirastoja on yhteensä 
37. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa niistä 343. Viittä erillisvirastoa lukuun 
ottamatta kaikkien erillisvirastojen toiminta rahoitetaan kokonaisuudessaan 
EU:n talousarviosta4.

c) Euratom‑sopimukseen perustuvat virastot ja laitokset tukevat Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen tavoitteita. Ne koordinoivat jä‑
senvaltioiden tutkimusohjelmia, jotka koskevat ydinenergian rauhanomaista 
käyttöä, jakavat ydinenergiaan liittyvää tietoa ja tarjoavat alan infrastruktuu‑
reja sekä rahoitusta ja varmistavat ydinvoiman riittävyyden ja turvallisuuden.

d) Yhteisyritykset ovat EU:n elimiä (varainhoitoasetuksen 208 artikla), jotka 
on perustettu yhteistyössä eri maiden ja organisaatioiden kanssa. Komissio 
osallistuu tällä hetkellä yhdeksään yhteisyritykseen, joista viisi perustettiin 
yhteisinä teknologia‑alan aloitteina seitsemännen tutkimuksen puiteohjel‑
man yhteydessä.

1 Luettelo virastoista löytyy 
osoitteesta http://europa.eu/
about‑eu/agencies/.

2 Seuraavat kuusi 
toimeenpanovirastoa 
on perustettu tiettyjä 
yhteisön ohjelmien 
hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen 
asemasta 19 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/2003 (EYVL L 11, 
16.1.2003, s. 1) nojalla:

 Koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanovirasto (EACEA)  
Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanovirasto (ERCEA)  
 Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
toimeenpanovirasto (EACI), 
jonka tilalla on nyt pienistä 
ja keskisuurista yrityksistä 
vastaava toimeenpanovirasto 
(EASME) 

 Kansanterveysalan 
toimintaohjelman 
toimeenpanovirasto (EAHC), 
jonka tilalla on nyt kuluttaja‑, 
terveys‑ ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto (Chafea) 

 Tutkimuksen 
toimeenpanovirasto (REA)  
 Euroopan laajuisen 
liikenneverkon 
toimeenpanovirasto (TEN‑T 
EA), jonka tilalla on nyt 
innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto

3 Erillisvirastoista, joiden 
kokonaismäärä on 37, kolme 
toimii yhteisen turvallisuus‑ ja 
puolustuspolitiikan alalla, ja 
niiden tarkastamisesta vastaa 
jäsenvaltioiden nimeämien 
tarkastajien kollegio.

4 Kaksi erillisvirastoa käyttää 
toiminnastaan kertyviä 
tuloja (Angersissa toimiva 
yhteisön kasvilajikevirasto 
ja Alicantessa sijaitseva 
sisämarkkinoilla toimiva 
yhdenmukaistamisvirasto); 
kolmea muuta erillisvirastoa 
osarahoitetaan EU:n 
talousarviosta (Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto 
Kölnissä, Euroopan 
lääkevirasto Lontoossa 
ja Euroopan unionin 
elinten käännöskeskus 
Luxemburgissa).
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Havainnot

Onko vuoden 2012 talousarviovaroja käytetty sääntöjen 
mukaisesti? (Menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus)

 ο Onko virhetaso olennainen? EI

 ο Arvioitu todennäköisin virhetaso: 0 %

03 
Tämän alan menoihin liittyvää riskiä pidetään yleisesti alhaisena. Pääasialliset 
riskit liittyvät menettelyjen virheelliseen soveltamiseen kaikkien organisaation 
toimien yhteydessä – erityisesti tavara‑, palvelu‑ ja urakkahankintojen yhteydessä 
sekä henkilöstön palvelukseenottomenettelyissä ja henkilöstöhallinnossa.

Onko menoja hallinnoitu hyvin ja onko niillä vaikutusta? 
(Moitteeton varainhoito)

04 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa (DAS‑tarkastuksissa ja tuloksellisuu‑
den tarkastuksissa) ei tullut ilmi merkittäviä ongelmia.

Suuret riskitekijät

05 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa ei ole tullut esiin, että EU:n hallinnol‑
lisen talousarvion hallinnoinnissa olisi ilmennyt merkittäviä ongelmia, mutta jot‑
kin ongelmat ovat suoraa seurausta toimien luonteesta. Budjettimenot koostuvat 
pääasiassa henkilöstömenoista, hankinnoista ja kiinteistökuluista. Riskit liittyvät 
liian suuriin tai kyseenalaisiin menoihin, jotka saattavat vahingoittaa EU:n toimi‑
elinten mainetta.



94MRK 5 – Hallinto

06 
Henkilöstöresurssit:
On olennaisen tärkeää, että EU:n toimielinten henkilöstöpolitiikan avulla kyetään 
varmistamaan, että toimielimet pystyvät ottamaan palvelukseen ja pitämään pal‑
veluksessaan riittävän pätevää henkilöstöä, jonka avulla kyetään varmistamaan 
riippumaton, pätevä ja motivoitunut julkishallinnon henkilöstö. EU:n virkamiesten 
työehtoja sääntelevät henkilöstösäännöt luovat tietyiltä osin kankeutta:

a) Virkamiehiä (vakituisia) voidaan ottaa palvelukseen vain avoimien kilpailujen 
avulla, jotka ovat erittäin selektiivisiä (keskimäärin ainoastaan kymmenen 
prosenttia hakijoista läpäisee EU‑virkamiesten palvelukseenottoa koskevat 
kilpailut). Kilpailuiden järjestäminen on monimutkaista. Menettely on usein 
pitkä, sillä kilpailuja on järjestettävä kaikissa jäsenvaltioissa ja hakijoita on 
tuhansittain. Palvelukseenottomenettelyiden pitkällisyyden ja monimutkai‑
suuden sekä henkilöstötarpeiden ennustamisvaikeuksien takia palvelukseen‑
ottotavoitteet jäävät usein saavuttamatta. Kaudella 2003–2006 saavutettiin 
ainoastaan kaksi kolmasosaa palvelukseenottotarpeista, mikä nosti sopimus‑
suhteisen ja väliaikaisen henkilöstön tarvetta. Väliaikaisen henkilöstön lisää‑
misen riskinä on, että EU:n toimielimet menettävät jatkuvuuden puuttuessa 
asiantuntemusta ja taitoa. Virastoihin vuonna 2012 kohdistetussa tarkastuk‑
sessa ei ilmennyt tapauksia, joissa palvelukseenottomenettelyt olisivat olleet 
sääntöjenvastaisia, mutta palvelukseenottomenettelyiden avoimuuden ja 
hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun osalta esitettiin huomautuksia tarkaste‑
tuista 40 virastosta 17:n osalta.

b) Työ julkisella sektorilla on usein houkuttavaa ainoastaan taloudellisesti 
vaikeina aikoina. Toimielinten nykyisin tarjoamat palkka‑asteikot ja aloitus‑
palkkaluokkaa koskevat ehdot eivät kuitenkaan todennäköisesti juurikaan 
houkuta uutta henkilöstöä. Nykyiset aloituspalkkaluokat (AD5 tai AST1/AST3) 
eivät tarjoa kilpailukykyisiä palkkoja eivätkä kiinnostavia uranäkymiä monille 
EU‑15‑jäsenvaltioiden kansalaisille. Tämä lisää tulevaisuudessa maantie‑
teellisen epätasapainon riskiä. Virastot, neuvosto ja EU:n edustustot voivat 
lisäksi ottaa palvelukseen väliaikaisia toimihenkilöitä heidän ammatillista 
kokemustaan vastaaviin palkkaluokkiin. Tämä ei koske muita toimielimiä, 
jotka voivat nykyisin ottaa henkilöstöä palvelukseen ainoastaan alhaisimpaan 
palkkaluokkaan hakijoiden kokemuksesta riippumatta; hakijoiden keski‑ikä 
on 34 vuotta.

c) Tehtävistään heikosti suoriutuvan henkilöstön käsittelyä koskevia säännöksiä 
sovelletaan vain harvoin.

07 
Uudet säännöt merkitsevät jonkinasteista edistystä5 komissiossa ilmenevään 
pyöröovipolitiikkaan. Säännöt jättävät kuitenkin tulkinnanvaraa julkisen ja yk‑
sityisen sektorin välisten suhteiden osalta erityisesti koskien entisten ylempien 
virkamiesten siirtymistä EU‑kysymyksiin liittyviä intressejä omaavien yritysten 
palvelukseen. Esimerkiksi 12 kuukauden karenssiaikaa sovelletaan erityisesti kor‑
kean tason virkamiehiin, mutta yksityisellä sektorilla vakiokäytäntönä on kahden 
vuoden karenssiaika. Karenssiaikaa sovelletaan ainoastaan vakinaisen henkilös‑
tön toimintaan viimeisten kolmen vuoden ajalta, mutta väliaikaisen henkilöstön 
tilannetta ei ole määritetty tarkemmin.

5 Vuoden 2013 uusissa 
henkilöstösäännöissä on 
säilytetty sama kahden 
vuoden ajanjakso, jonka 
aikana virkamiehen on 
annettava ilmoitus uusista 
tehtävistään, joihin saattaa 
liittyä eturistiriita aiempien 
tehtävien kanssa. Säännöissä 
kuitenkin edellytetään 
korkeampien virkamiesten 
tapauksessa 12 kuukauden 
karenssiaikaa. Kaikkien 
toimielinten on julkaistava 
vuosittain tiedot tämän 
säännön täytäntöönpanosta. 
Niiden on myös toimitettava 
luettelo arvioiduista 
tapauksista.
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08 
Hankinnat:

a) EU:n hankintojen yhteydessä on noudatettava sovellettavia hankintasääntöjä. 
Tilintarkastustuomioistuimen toimittamissa hallintomenojen tarkastuksissa 
ei ole tähän mennessä tullut ilmi ongelmia, mutta pääasiallisina riskeinä ovat 
mahdollinen heikko suunnittelu, hankintasääntöjen kiertäminen tai oikei‑
den hankintamenettelyjen noudattamatta jättäminen. Voi myös olla vaikea 
määrittää oikeat valinta‑ ja myöntämisperusteet (esim. rakennus‑ tai tietotek‑
niikkahankkeiden yhteydessä ei ole tavatonta, että alkuperäinen hinta‑arvio 
osoittautuu ennakoimattomien tarpeiden seurauksena liian alhaiseksi).

b) Oikeiden hankintamenettelyiden ja tilanteeseen parhaiten soveltuvien va‑
lintaperusteiden määrittäminen on vaikeaa, joten rahalle ei aina välttämättä 
saada parasta vastinetta. EU pyrkii avaamaan hankintamenettelyt mahdolli‑
simman suurelle määrälle toimittajia, mutta toimielinten hankintojen suu‑
ruusluokka (laajamittaiset tarpeet, laaja maantieteellinen kattavuus) saattavat 
olla esteenä pk‑yritysten osallistumiselle.

c) Komission sisäisen tarkastuksen osasto on korostanut, että toimielinten 
hankintamenettelyjä on tarpeen parantaa puuttumalla seuraaviin epäkohtiin: 
suunnittelu‑ ja valvontamenettelyjen puutteet; varainhoitoasetuksen nou‑
dattamatta jättäminen; tarjousten arviointiin liittyvät ongelmat; menettelyi‑
den epäyhdenmukaisuus.

09 
Kiinteistöpolitiikka: Kiinteistökulut lukeutuvat EU:n hallinnollisen talousarvi‑
on keskeisiin osa‑alueisiin. Toimielimet ovat vuodesta 1996 alkaen asettaneet 
etusijalle kiinteistöjen hankkimisen pitkäaikaisten vuokrasopimusten sijasta. 
Niiden saama kokemus on näet osoittanut, että toimistotilojen ostaminen tulee 
40–50 prosenttia edullisemmaksi kuin niiden vuokraaminen6. EU ei pystynyt en‑
nen vuotta 2013 hankkimaan kiinteistöjä lainarahoituksella, joten rahoittamiseen 
oli käytettävä innovatiivisia ratkaisuja. Erillisyhtiöiden ja muiden monimutkaisten 
rahoitusrakenteiden käyttö on saattanut vaikuttaa hankkeiden kokonaiskustan‑
nuksiin ja täten myös rahoille saatavaan vastineeseen. Kiinteistöinvestoinnit ovat 
pitkän aikavälin hankkeita, jotka edellyttävät suunnittelua ja realistisia henkilös‑
töennusteita. Tämä on parhaimmillaankin monimutkaista vuotuisen talousarvion 
puitteissa. EU:n toimielinten keskittyminen Brysselissä EU‑kortteliin ja Luxembur‑
gissa Kirchbergiin nosti toimistotilojen vuokrakuluja, mikä vaikutti kielteisesti toi‑
mielinten mahdollisuuksiin neuvotella kannattavia kiinteistösopimuksia kyseisillä 
alueilla.

6 Ks. erityiskertomus 
nro 2/2007 toimielinten 
kiinteistömenoista 
(EUVL C 148, 2.7.2007, s. 1).
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10 
Virastoissa noudatettavat menettelyt: Itsenäisesti toimivat erillisvirastot saat‑
tavat mutkistaa komission koordinointia ja seurantaa entisestään.

a) Virastojen myöntämien avustusten hallinnointiin liittyvät puutteet saattavat 
johtaa siihen, että hyväksytyksi tulee sääntöjenvastaisia menoja. Avustusten 
hallinnointia koskevat ennakko‑ ja jälkitarkastukset ovat usein riittämättömiä. 
Virastot eivät aina varmista edunsaajien ilmoittamien menojen oikeellisuutta 
ja tukikelpoisuutta tositteiden tarkistusten avulla. Ne luottavat tarkastajien 
tai kansallisten viranomaisten toimittamiin lausuntoihin. Myös hankinnat 
voivat olla ongelmallisia joissakin virastoissa.

b) Komissio toteuttaa talousarviota välillisesti virastojen kautta7. Vuonna 2013 
annetun varainhoitoasetuksen uusien vaatimusten mukaan riippumaton 
ulkoinen tarkastaja tarkastaa erillisvirastojen vuotuiset tilinpäätökset, ja 
tilintarkastustuomioistuimen on otettava riippumattoman ulkoisen tar‑
kastajan tarkastustulokset huomioon laatiessaan erillisvirastoja koskevia 
erityisvuosikertomuksia. Asianomaisten ulkoisten tarkastajien työ ei välttä‑
mättä ole laadullisesti riittävää tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa 
hyödynnettäväksi.

11 
Eurooppa‑koulut tarjoavat opetusta EU:n toimielinten ja elinten henkilöstön 
lapsille. Eurooppa‑koulut ovat hallitustenvälinen elin, jonka hallinnosta vastaa 
hallintoneuvosto. Hallintoneuvostoon kuuluu Eurooppa‑koulujen pääsihteeri 
sekä edustaja kunkin jäsenvaltion opetusministeriöstä ja komissiosta (henki‑
löstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto). Pääasialliset riskit liittyvät 
tehokkaan opetuksen tarjoamiseen (englanninkielisen jaoston opetuskysyntä 
on suhteettoman suuri; henkilöstön työehdot vaikeuttavat opetushenkilöstön 
palvelukseenottoa; koulujen hallinnollista rakennetta ja organisaatioita ei ole 
saatettu ajan tasalle muuttuvien tarpeiden mukaisesti; rahoitusta ja sisäistä val‑
vontaa koskevat järjestelmät ovat vanhentuneita). Sisäisen tarkastuksen osaston 
mukaan havaituista 35 menettelystä 20:llä on huomattava vaikutus ja korkea 
jäännösriskitaso.

12 
Hallintomenot – Euroopan parlamentin vierailijaryhmille suoritettavat kä‑
teismaksut: Tämä vuonna 2010 ensimmäistä kertaa raportoitu käytäntö8, jonka 
yhteydessä vierailijoille suoritetaan käteismaksuja ilman menotositteita, jatkuu 
yhä ja aiheuttaa huomattavan riskin toimielimen maineelle.

7 Varainhoitoasetus, 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan neljäs 
luetelmakohta ja 208 artikla.

8 Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2010, 
kohdat 7.13–7.14.
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Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset 
ja lausunnot

Laillisuus ja sääntöjenmukaisuus

 ο Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, yh‑
deksäs luku (Hallintomenot)

 ο EU:n erillisvirastoja koskevat tilintarkastustuomioistuimen erityisvuosikerto‑
mukset varainhoitovuodelta 2012

Tuloksellisuuden tarkastukset

 ο Erityiskertomus nro 15/2012 ”Eturistiriitojen hallinta tarkastetuissa EU:n 
virastoissa”

 ο Erityiskertomus nro 12/2012 ”Paransivatko komissio ja Eurostat luotettavien ja 
uskottavien Euroopan tilastojen tuottamisprosessia?”

 ο Erityiskertomus nro 10/2012 ”Henkilöstön kehittämisen vaikuttavuus Euroo‑
pan komissiossa”

 ο Erityiskertomus nro 2/2011 ”Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) hallin‑
noinnista annetun erityiskertomuksen nro 1/2005 seuranta”

 ο Erityiskertomus nro 13/2009 ”Onko toteuttamistehtävien siirto toimeenpano‑
virastoille järkevä vaihtoehto?”

 ο Erityiskertomus nro 9/2009 ”Ovatko Euroopan yhteisöjen henkilöstövalinta‑
toimiston (EPSO) henkilöstövalintatoimet olleet tehokkaita ja vaikuttavia?”

 ο Erityiskertomus nro 5/2009 ”Komission varainhallinta”

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu
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Sisältö

01 
EU:n julkiset hankinnat ovat sisämarkkinoiden perustamisen kannalta keskeinen 
toimintapolitiikan väline. Hankintasääntöjen tarkoituksena on varmistaa esimer‑
kiksi, että SEUT:n periaatteet ja perusvapaudet otetaan huomioon julkisia hankin‑
toja koskevia sopimuksia tehtäessä1.

02 
Vuonna 2011 EU‑27‑jäsenvaltioiden urakka‑, tavara‑ ja palveluhankintoja koskevat 
julkiset menot olivat 19,7 prosenttia maiden BKT:sta (2 406 miljardia euroa)2. Jul‑
kisten menojen kokonaismäärästä noin 20 prosenttia kuuluu EU:n julkisia hankin‑
toja koskevien sääntöjen piiriin. Samana vuonna EU:n rakennerahastoille (EAKR, 
koheesiorahasto ja ESR) ohjattiin 42 miljardia euroa, josta suuri osa pannaan 
täytäntöön julkisten hankintojen kautta3. Kaudella 2006–2009 rajat ylittävien 
julkisten hankintojen osuus oli noin 15 prosenttia EU:ssa tehtyjen hankintasopi‑
musten kokonaisarvosta4.

03 
EU:ssa yli 250 000 sopimusviranomaista järjestää vuosittain yli kaksi miljoonaa 
julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyä. Sopimusviranomaiset 
voivat olla julkisia elimiä tai tietyin edellytyksin myös yksityisiä yrityksiä.

04 
Lisäksi EU tukee hankintamenettelyiden avaamista kansainväliselle kilpailulle: 
EU on allekirjoittanut Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen (GPA)5 ja sopinut julkisia hankintoja koskevista, kolmansissa maissa 
sovellettavista säännöksistä vapaakauppasopimusten avulla.

05 
EU:n lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että kaikkien eri jäsenvaltioiden 
yrityksillä on mahdollisuus kilpailla tietyn arvon ylittävistä julkisista hankintasopi‑
muksista. Lainsäädännön avulla pyritään myös poistamaan rajatylittäviin tarjous‑
kilpailuihin osallistumista rajoittavat oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, varmis‑
tamaan yhdenvertainen kohtelu ja estämään syrjimättömyysperiaatteen vastaiset 
hankinnat avointen menettelyiden avulla.

a) Kaksi EU:n direktiiviä (direktiivi julkisia rakennusurakoita sekä tavara‑ ja 
palveluhankintoja koskevista sopimuksista6 ja erityisalojen hankintadirektiivi 
(vesi‑ ja energiahuolto, liikenne sekä postipalvelut)7) sääntelee tietyn arvon 
ylittäviä julkisia hankintasopimuksia EU:ssa ja Euroopan talousalueella (ETA). 
Mainitut direktiivit korvataan tarkistetuilla direktiiveillä sekä 15. tammikuuta 
2014 käyttöoikeussopimusten tekemisestä8 annetulla uudella direktiivillä. 
Puolustuksesta9 ja yleistä etua koskevista palveluista10 tehtävät sopimukset 
kuuluvat muiden sääntöjen piiriin.

b) EU:n direktiivit sisältävät sääntöjä, joiden avulla pyritään varmistamaan 
avoimuus. Direktiivien avulla säännellään menettelyjä, jotta kaikille toimiin 
osallistuville tarjoajille kyettäisiin antamaan tasavertainen mahdollisuus ja 
voitaisiin laatia syrjimättömyyden periaatteen mukaisia teknisiä eritelmiä. 

1 Tavaroiden (SEUT, 28 artikla) ja 
palveluiden (56 artikla) vapaa 
liikkuvuus, sijoittautumisvapaus 
(49 artikla) ja palvelujen tarjoa‑
misen vapaus, syrjimättömyys 
ja yhdenvertainen kohtelu, 
suhteellisuus, avoimuus ja 
vastavuoroinen tunnustaminen 
(18 ja 53 artikla).

2 EU public procurement legislation: 
delivering results summary of 
evaluation report (komission 
sisämarkkinoiden ja palvelujen 
pääosaston valmisteluasiakirja, 
http://ec.europa.eu/internal_
market/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive‑summary_en.pdf).

3 Euroopan tilintarkastustuo‑
mioistuimen vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2011, 
sivut 120 ja 152 (EUVL C 344, 
12.11.2012, s. 1). Julkisten 
hankintamenettelyjen kautta 
myönnetty tarkka määrä ei ole 
saatavilla.

4 Suorien rajatylittävien hankinto‑
jen osuus tehdyistä sopimuk‑
sista oli vain 1,6 prosenttia 
ja karkeasti 3,5 prosenttia 
sopimusten arvosta kaudella 
2006–2009. Saman ajanjakson 
aikana ulkomaalaisten sidos‑ tai 
tytäryritysten kautta tapahtu‑
vien välillisten rajatylittävien 
hankintojen osuus sopimuksista 
oli 11,4 prosenttia ja sopimusten 
arvosta 13,4 prosenttia.

5 GPA on monenvälinen sopimus, 
jolla pyritään avaamaan kan‑
sainvälistä kilpailua ja osoitetaan 
GPA‑sopimuksen allekirjoittajille 
tietyt oikeudet ja velvollisuudet.

6 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/18/EY, 
annettu 31 päivänä maaliskuuta 
2004, julkisia rakennusura‑
koita sekä julkisia tavara‑ ja 
palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenette‑
lyjen yhteensovittamisesta 
(EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).

7 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/17/EY, 
annettu 31 päivänä maaliskuuta 
2004, vesi‑ ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelu‑
jen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteen‑
sovittamisesta (EUVL L 134, 
30.4.2004, s. 1).

8 Euroopan parlamentti hyväksyi 
uudet hankintasäännöt 15. tam‑
mikuuta 2014. Jäsenvaltioiden 
on saatettava uudet säännöt 
osaksi lainsäädäntöään huhti‑
kuuhun 2016 mennessä. Uusi 
lainsäädäntö muuttaa EU:n ny‑
kyisiä julkisia hankintasääntöjä 
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EU:n direktiivit saatetaan osaksi kansallista hankintalainsäädäntöä. Näin taa‑
taan yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys koko EU:n alueella.

c) EU:n lainsäädännön tarkoituksena on taata tarjoajille oikeussuoja sellaisia 
sopimusviranomaisia vastaan, jotka eivät noudata näitä sääntöjä11; Euroopan 
unionin tuomioistuimella on kattava oikeuskäytäntö, joka koskee EU:n direk‑
tiivien sekä yhdenvertaiseen kohtelun ja avoimuuden yleisten periaatteiden 
tulkintaa ja soveltamista.

d) Jäsenvaltiot saattavat päättää soveltaa EU:n sääntöjä hankintoihin, jotka 
ovat arvoltaan pienempiä kuin sääntöjen soveltamiselle asetetut raja‑arvot. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin otettava huomioon Euroopan unionin tuomiois‑
tuimen oikeuskäytäntö, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
yleisiä periaatteita. Tämä rajoittaa niiden vapautta suunnitella omat kansalli‑
set julkisia hankintoja koskevat säännöt.

06 
EU:n toimielinten ja elinten hallinnoimiin EU:n talousarvion menoihin sovelle‑
taan niin ikään EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä varainhoitoasetuksessa 
säädetyn mukaisesti.

07 
OECD:n mukaan julkiset hankinnat edustavat valtioiden toimintaa, joka on kaik‑
kein altteinta hukkaamiselle, petoksille ja korruptiolle. Syynä tähän on toiminnan 
monimutkaisuus, syntyvien rahavirtojen suuruus sekä tiivis vuorovaikutus julki‑
sen ja yksityisen sektorin välillä12.

08 
Korruption vastaista toimintaa voidaan kuitenkin tukea merkittävästi selkeän ja 
avoimen julkisia hankintoja koskevan toimintapolitiikan avulla. Budjettipääosas‑
to, aluepolitiikan pääosasto ja Euroopan petostentorjuntavirasto ovat laatineet 
kattavia ohjeita hankintojen suorittajille ja valvojille. Tarkoituksena on varmistaa, 
että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä on noudatettu asianmukaisesti sekä 
hallinto‑ että toimintamenojen kohdalla.

Havainnot

09 
Julkiset hankinnat muodostavat riskialttiin alan, jolla sääntöjenvastaiset toimin‑
tatavat ja käytännöt (muun muassa eturistiriidat, suosinta, petokset ja korruptio) 
voivat kaikilla tasoilla vääristää kilpailun oikeudenmukaisuutta ja vähentää mah‑
dollisten tarjoajien osallistumishalukkuutta.

10 
Tilanteen parantaminen johtaa julkisten varojen säästöön ja hyviin varainhallin‑
takäytäntöihin. Tämä tapahtuu lisäämällä kurinalaisuutta, jonka myötä kannus‑
tetaan parempaan varainkäyttöön, tehokkuuden lisäämiseen ja vähennetään 
suosinnan ja korruption riskiä julkisten hankintojen yhteydessä.

ja sen yhteydessä asetetaan 
ensimmäistä kertaa käyttöoi‑
keussopimuksiin sovellettavat 
yleiset EU‑standardit. Tarkoi‑
tuksena on edistää kilpailua ja 
varmistaa paras mahdollinen 
vastine rahoille ottamalla 
käyttöön uudet sopimusten 
myöntämisperusteet, joiden yh‑
teydessä korostetaan enemmän 
ympäristökysymyksiä, sosiaalisia 
näkökohtia ja innovointia. Eri 
jäsenvaltiot hyväksyvät ja 
saattavat uudet direktiivit osaksi 
kansallista lainsäädäntöä eri 
tahdilla. Seurauksena on, että 
hankintoja koskeva lainsäädän‑
tö on erityisen monimutkaista 
tammikuuhun 2016 saakka, 
koska eri jäsenvaltioissa sovel‑
lettavat säännöt poikkeavat 
toisistaan. Uusien sääntöjen 
tarkoituksena on yksinkertaistaa 
hankintamenettelyjä ja lisätä 
joustavuutta laajentamalla mah‑
dollisuutta käyttää neuvotte‑
lumenettelyä, josta julkaistaan 
ennalta hankintailmoitus. Tämä 
saattaa lisätä avoimuutta ja yh‑
denvertaista kohtelua koskevien 
menettelyjen noudattamatta 
jättämisen riskiä.

9 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/81/EY, 
annettu 13 päivänä heinäkuuta 
2009, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden tekemien 
rakennusurakoita sekä tavara‑ ja 
palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta puolus‑
tus‑ ja turvallisuusalalla ja direk‑
tiivien 2004/17/EY ja 2004/18/
EY muuttamisesta (EUVL L 216, 
20.8.2009, s. 76).

10 Yleistä etua koskevista palve‑
luista (energia, televiestintä, 
liikenne, radio ja televisio, posti‑
palvelut, koulut sekä tervey‑
denhuolto‑ ja sosiaalipalvelut) 
tehtävien sopimusten osalta 
EU:lla on yleiset säännöt, joiden 
avulla pyritään parantamaan 
kilpailukykyä ottaen kuitenkin 
samalla huomioon kansallisten 
järjestelmien eroavaisuudet.

11 Muutoksenhakudirektiivi: 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2007/66/EY, 
annettu 11 päivänä joulukuuta 
2007, neuvoston direktiivien 
89/665/ETY ja 92/13/ETY muut‑
tamisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin liittyvien 
muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkuuden parantamiseksi 
(EUVL L 335, 20.12.2007, s. 31).

12 OECD Fighting corruption in 
the public sector: integrity in 
procurement (www.oecd.org/
gov/ethics/integrityinpublicpro‑
curement.htm).
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11 
Komission omien hankintojen tapauksessa puitesopimusten käyttö saattaa 
rajoittaa pk‑yritysten markkinoillepääsyä. Tällöin ainoastaan suuret organisaatiot 
kykenevät tarjoamaan tarvittavat palvelut.

12 
Riskinä on myös, että hankinnat saatetaan toteuttaa useammassa erässä siten, 
että yksittäiset erät alittavat niukasti julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamista edellyttävät alarajat.

13 
Jäsenvaltiossa toimivien sopimusviranomaisten joukko on laaja. Ne hallinnoivat 
erisuuruisia budjetteja ja niiden hallinnolliset valmiudet ovat hyvin vaihtelevia. 
Sopimusviranomaiset toteuttavat hankintoja monimutkaisessa lainsäädännölli‑
sessä ympäristössä EU:n, kansallisten ja joissakin tapauksissa myös alueellisten 
vaatimusten alaisuudessa, joten virheitä voi hyvinkin ilmetä. Lisäksi oikeudellinen 
kehys saattaa osaltaan kankeuttaa monimutkaisia menettelyjä. Se saattaa myös 
lisätä hankintoihin liittyviä hallintokuluja.

14 
Tilintarkastustuomioistuimen suorittamissa säännönmukaisuuden tarkastuksissa 
on jatkuvasti tuotu esille korkea virhetaso julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamisessa koheesiopolitiikan alalla. Tilintarkastustuomioistuin on pannut 
merkille, että mainittujen sopimusten hallinnointiin liittyvät erityyppiset virheet 
muodostavat huomattavan osuuden koheesioalan arvioidusta virhetasosta. Esi‑
merkiksi vuonna 2012 EU:n tai kansallisten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämiseen liittyvien kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien vir‑
heiden osuus aluepolitiikan arvioidusta virhetasosta oli 52 prosenttia (todennä‑
köisin virhetaso oli 6,8 prosenttia), ja 26 prosenttia työllisyys‑ ja sosiaaliasioiden 
alan arvioidusta virhetasosta (todennäköisin virhetaso oli 3,2 prosenttia)13.

15 
Tilintarkastustuomioistuimen kokemuksen mukaan yleisimpiä julkisten hankinta‑
menettelyjen rikkomistapauksia ovat esimerkiksi seuraavat:

a) perusteettomasti suoraan tehdyt sopimukset; esimerkiksi lisäurakoita tai 
‑palveluja koskeva sopimus on tehty suoraan, vaikka sopimuksen arvo ylittää 
EU:n ja kansallisissa säännöissä asetetut rajat

b) sopimukset on jaettu osiin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
kiertämiseksi

c) tarjouskilpailuista tiedotetaan liian vähän tai ei lainkaan ja sopimuspäätöksis‑
tä annetaan tietoa vain vähän tai ei lainkaan

d) käytetyt tekniset eritelmät ja valintaperusteet eivät ole tarkoituksenmukaisia 
ja rajoittavat näin kilpailua

e) tarjousten arviointimenetelmät ovat sääntöjenvastaisia

13 Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012, 
kohdat 5.26, 5.33, 6.10 ja 6.15.
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f) tarjoajien yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta ei noudateta sopi‑
muksentekomenettelyn yhteydessä

g) sopimusehtoihin tehdään tuntuvia muutoksia tarjouksen hyväksymisen 
jälkeen

h) dokumentoinnissa on puutteita (tarjousasiakirjat, arviointimenettelyt).

Tarvittavat toimet / tilintarkastustuomioistuimen 
aiemmat suositukset

16 
Tilintarkastustuomioistuimen julkisia hankintoja koskevista tarkastuksista saaman 
kokemuksen mukaan sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvät toistuvat 
ongelmat, joista aiheutuu toimien laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen vaikut‑
tavia merkittäviä virheitä, liittyvät siihen, että voimassaolevia sääntöjä ei panna 
täytäntöön riittävän tiukasti ja niiden täytäntöönpanoa olisi vielä mahdollista 
parantaa huomattavasti.

17 
Komission lukuun suoritetuissa useissa arvioinneissa on kehotettu yksinkertais‑
tamaan EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Uudet direktiivit (jotka on 
pantava täytäntöön seuraavien kahden vuoden kuluessa)14 sisältävät kuitenkin 
vaatimuksia, joiden mukaan sopimusviranomaisten on otettava hankintoihin 
soveltamissaan toimintaperiaatteissa huomioon sosiaaliset kysymykset sekä ym‑
päristökysymykset. Uuden lainsäädännön myötä sopimusviranomaisia koskevat 
menettelyt yksinkertaistuvat, mutta lainsäädäntö saattaa hankaloittaa sen to‑
dentamista, onko yhdenvertaiseen kohteluun ja avoimuuden periaatteita nouda‑
tettu. Uuteen lainsäädäntöön sisältyy myös osa‑alue, joka lisää subjektiivisuutta 
ja monimutkaisuutta: sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä koskevien sääntöjen 
soveltaminen perustuu näet tulkintaan.

18 
Komissio voisi osallistua sekä EU:n sisältä että sen ulkopuolisilta alueilta saatujen 
hyvien käytäntöjen keräämiseen ja levittämiseen. Näin eri jäsenvaltioiden poliit‑
tiset päätöksentekijät voisivat hyödyntää toistensa kokemuksia. Menettely voisi 
helpottaa jäsenvaltioiden välistä verkostoitumista ja koordinointia tällä alalla.

14 Neuvosto hyväksyi joulukuun 
2011 ehdotukset kesäkuussa 
2013 ja Euroopan parlamentti 
puolestaan 15. tammikuuta 
2014. (Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 
2014/24/EU, annettu 
26 päivänä helmikuuta 
2014, julkisista hankinnoista 
ja direktiivin 2004/18/EY 
kumoamisesta (EUVL L 94, 
28.3.2014, s. 65); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 
26 päivänä helmikuuta 2014, 
käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 
28.3.2014, s. 1); Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 
26 päivänä helmikuuta 2014, 
vesi‑ ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista ja direktiivin 
2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243)).
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Lisätietoa / tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot

 ο EU:n korruptiontorjuntakertomus, julkisia hankintoja käsittelevä jakso IV (COM/2014/038 final, 3. helmikuuta 
2014)

 ο Lausunto nro 4/2011 komission vihreästä kirjasta julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta

 ο EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_en.pdf)

 ο Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston internet‑sivusto

 ο Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, luvut 1, 5 ja 6

 ο Euroopan petostentorjuntavirasto: Red flags in public procurement / fraud schemes

Lisätietoja

Tilintarkastustuomioistuimen tiedottaja:
Sähköposti: press@eca.europa.eu

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän yleiskatsauksen Luxemburgissa 
25. heinäkuuta 2014 pitämässään kokouksessa.

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 presidentti



MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

•  yksi kappale: 
EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)

•  enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: 
Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm), 
muissa kuin EU‑maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm), 
ottamalla yhteyttä Europe Direct ‑palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) 
tai soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).
(*)  Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit 

tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut:

• EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu).

Maksulliset tilaukset:

•  Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).



Q
J-06-140-39-FI-N

EUROOPAN 
TILINTARKASTUS
TUOMIOISTUIN


	SISÄLLYS
	ENSIMMÄINEN OSA
	TIIVISTELMÄ
	TOINEN OSA – YLEISKATSAUS EU:N TALOUSARVIOHALLINTOON KOHDISTUVIIN RISKEIHIN: EU‑VAROJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ
	SISÄLLYS
	JOHDANTO
	MITÄ EU:N VAROILLA TARKOITETAAN JA MITEN NIITÄ HALLINNOIDAAN?
	EU:N TALOUSARVIO
	FINANSSIKRIISIN JA JULKISEN TALOUDEN VELKAKRIISIN SEURAUKSENA TOTEUTETUT ERITYISTOIMET
	EU:N MONIMUTKAINEN TALOUSARVIOJÄRJESTELMÄ


	MITKÄ OVAT HYVÄÄN VARAINHOITOON KOHDISTUVAT RISKIT?
	MIKÄ MENEE VIKAAN JA MIKSI?
	EU:N MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS: VAROJEN KÄYTTÖ SÄÄNTÖJÄ NOUDATTAEN
	MOITTEETON VARAINHOITO: EU:N TALOUSARVIOSTA RAHOITETUN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS
	ERITYISIÄ RISKITEKIJÖITÄ

	MILLAISIA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA ON OLEMASSA JA MITÄ PITÄISI TEHDÄ?
	TULOKSET JA EUROOPPALAINEN LISÄARVO
	KESKITTYMINEN TULOKSELLISUUDEN HALLINTAAN
	KESKITTYMINEN TALOUSARVIOHALLINTOON
	VALVONTAJÄRJESTELYT JA MUIDEN TEKEMÄ TYÖ
	VÄLIARVIOINTI

	LIITE I	–	EU:N TALOUSARVIOVAROJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MAHDOLLISET RISKIT
	KOLMAS OSA – YLEISKATSAUS EU:N TALOUSARVIOHALLINTOON KOHDISTUVIIN RISKEIHIN: EU‑VAROJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ: TAUSTA‑AINEISTOT 
	SISÄLLYS
	TULOT
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	ONKO VUODEN 2012 TULOT SAATU OIKEAMÄÄRÄISINÄ JA KOKONAISUUDESSAAN JA ONKO TULOJA HALLINNOITU HYVIN?

	SUURET RISKITEKIJÄT
	TULEVAT TOIMET
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	MRK 1 – ÄLYKÄS JA OSALLISTAVA KASVU
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	KÄYTETTIINKÖ VUODEN 2012 MÄÄRÄRAHAT SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI? (MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS)
	ONKO MENOJA HALLINNOITU HYVIN JA ONKO NIILLÄ VAIKUTUSTA? (MOITTEETON VARAINHOITO)

	SUURET RISKITEKIJÄT
	TULEVAT TOIMET
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	MRK 2 – LUONNONVARAT
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	ONKO VUODEN 2012 TALOUSARVIOVAROJA KÄYTETTY SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI? (MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS)
	ONKO MENOJA HALLINNOITU HYVIN JA ONKO NIILLÄ VAIKUTUSTA? (MOITTEETON VARAINHOITO)

	SUURET RISKITEKIJÄT
	TULEVAT TOIMET
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	MRK 3 – TURVALLISUUS JA KANSALAISUUS
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	ONKO VUODEN 2012 TALOUSARVIOVAROJA KÄYTETTY SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI? (MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS)
	ONKO MENOJA HALLINNOITU HYVIN JA ONKO NIILLÄ VAIKUTUSTA? (MOITTEETON VARAINHOITO)

	RISKIT
	TULEVAT TOIMET
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	OTSAKE 4 – GLOBAALI EUROOPPA
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	ONKO VUODEN 2012 TALOUSARVIOVAROJA KÄYTETTY SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI? (MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS)
	ONKO MENOJA HALLINNOITU HYVIN JA ONKO NIILLÄ VAIKUTUSTA? (MOITTEETON VARAINHOITO)

	SUURET RISKITEKIJÄT
	MAANTIETEELLISIIN ALUEISIIN LIITTYVÄT ERITYISET RISKITEKIJÄT

	TULEVAT TOIMET
	KOMISSIO

	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	MRK 5 – HALLINTO
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	ONKO VUODEN 2012 TALOUSARVIOVAROJA KÄYTETTY SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI? (MENOJEN LAILLISUUS JA SÄÄNTÖJENMUKAISUUS)
	ONKO MENOJA HALLINNOITU HYVIN JA ONKO NIILLÄ VAIKUTUSTA? (MOITTEETON VARAINHOITO)

	SUURET RISKITEKIJÄT
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA

	JULKISET HANKINNAT
	SISÄLTÖ
	HAVAINNOT
	TARVITTAVAT TOIMET / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN AIEMMAT SUOSITUKSET
	LISÄTIETOA / TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT
	LISÄTIETOJA




