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KOHEESIOPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEN YKSINKERTAISTAMINEN VUODEN 2020 JÄLKEEN – 

OHJAAVAT PERIAATTEET JA KESKEISET ALAT: TIIVISTELMÄ 

I. Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, jonka komissio ja jäsenvaltiot 

panevat täytäntöön yhdessä. Vuosien mittaan politiikan toteuttaminen on muuttunut hyvin 

monimutkaiseksi. Sen vuoksi komissio ehdotti yksinkertaistamistoimenpiteitä 

kaudeksi 2014–2020. Näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon tulokset ovat ristiriitaisia. 

Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että koheesiopolitiikan 

toteuttamista on yksinkertaistettava lisää vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. 

II. Tällä aihekohtaisella katsauksella osallistutaan keskusteluun koheesiopolitiikan 

toteuttamisen yksinkertaistamisesta vuoden 2020 jälkeen. Kyseessä ei ole 

tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja 

tilintarkastustuomioistuimen aikaisempaan tarkastustyöhön tällä alalla. 

III. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki eivät ole samaa mieltä 

yksinkertaistamisen tavoitteista, eli siitä, miksi, ketä varten ja miten pitäisi yksinkertaistaa. 

Muun muassa komission, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja 

RegWatchEuropen kansainvälisen kokemuksen perusteella tilintarkastustuomioistuin 

määritti vaikuttavaa yksinkertaistamista varten neljä ohjaavaa periaatetta, joiden se katsoo 

olevan tarpeen vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan yksinkertaistamisprosessin 

edistämistä varten:  

• Hallinnon yksinkertaistamista varten tarvitaan tarkasti määritelty strategia. 

• Näyttöön perustuva ja jäsennelty lähestymistapa on erittäin tärkeä 

monimutkaisuuden ymmärtämisen ja yksinkertaistamisen ehdottamisen kannalta. 

• Vaikuttavan yksinkertaistamisen varmistamiseen tarvitaan lujaa sitoutumista 

komissiolta, Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta. 

• Tilivelvollisuus ja tuloksellisuus: yksinkertaistaminen ei ole tavoite itsessään, eikä se 

saisi vaarantaa vahvistetun sisäisen valvonnan saavutuksia. 
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IV. Tilintarkastustuomioistuimen työn perusteella määritettiin myös viisi keskeistä alaa 

koheesiopolitiikan yksinkertaistamista varten. Niihin komission, Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 

• EU:n lainsäädäntö ja ohjeet. Yksinkertaistaminen alkaa yksinkertaisista, selkeistä ja 

vakaista säännöistä sekä eri rahastoihin ja ohjelmiin liittyvien sääntöjen 

yhdenmukaistamisesta.  

• Toimenpideohjelmien hallintorakenne. Noin 1 400 viranomaista vastaa yli 

390 toimenpideohjelman hallinnasta ja tarkastuksesta jäsenvaltioissa. Se tekee 

koheesiopolitiikan tehokkaasta toteuttamisesta haastavaa. Toimenpideohjelmien ja 

vastuuviranomaisten selkeyttäminen tarjoaa mittakaavaetuja sekä mahdollisuuden 

pienentää hallinnollisia kustannuksia ja edunsaajiin kohdistuvaa taakkaa.  

• Hallinnollinen tehottomuus koheesiopolitiikan hankkeiden valinnassa ja 

toteuttamisessa (mukaan luettuna ylisääntely). Jäsenvaltioissa pitäisi yksinkertaistaa 

myös ylisääntelyä sekä hankkeiden valintaan ja seurantaan liittyviä tarpeettomia 

hallinnollisia vaatimuksia. Huomattavia säästöjä voitaisiin saada aikaan 

hyödyntämällä paremmin nykyaikaista teknologiaa. 

• Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja muiden ehtoihin perustuvien 

toimenpiteiden käyttö. Yksinkertaistetuilla kustannusvaihtoehdoilla voidaan 

vähentää edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa ja pienentää 

täytäntöönpanokustannuksia. Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ehtojen täyttymistä vastaan suoritettavan maksun tarjoama mahdollisuus 

yksinkertaistamiseen tuo mukanaan myös sen, että huomiota kiinnitetään enemmän 

tuloksellisuuteen.  

• Tehokkaammat ja vaikuttavammat kontrollit. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 

tarkastuskokemuksensa perusteella, että komission on tehtävä selkeät järjestelyt 

hallintoviranomaisten / välittävien toimielinten ja todentamisviranomaisten 

suorittamien hallinnoinnin tarkastusten laajuutta ja tiheyttä varten. Jäsenvaltioiden 

on puututtava hallinnolliseen tehottomuuteen (kuten asiakirjojen toimittamiseen 

moneen kertaan) ja siihen liittyvään edunsaajiin kohdistuvaan taakkaan.  
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JOHDANTO 

EU:n koheesiopolitiikka  

1. Koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä 

kehityseroja1. Se on EU:n tärkein investointiväline ja se pannaan täytäntöön 

koheesiorahaston, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) avulla. Koheesiorahaston kokonaisbudjetti on 350 miljardia euroa kaudella 2014–

20202.  

EU:n toimenpiteet koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistamiseksi 

kaudella 2014–2020  

2. Ohjelmakaudella 2014–2020 otettiin käyttöön joukko toimenpiteitä 

koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistamiseksi. Yksinkertaistamistoimenpiteet 

jaetaan kahteen ryhmään: pakollisiin ja valinnaisiin. Pakollisiin toimenpiteisiin kuuluvat 

sääntöjen yhdenmukaistaminen, yhteiset indikaattorit, suhteutettu valvonta ja 

sähköinen koheesio3 sekä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen pakollinen 

käyttö ESR:n hankkeissa, jotka saavat enintään 50 000 euroa julkista tukea4. 

Valinnaisiin yksinkertaistamistoimenpiteisiin kuuluvat hallinto- ja 

                                                      

1 Euroopan unionista tehty sopimus, 3 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 13–390), 
Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 174 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47–
390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/what/investment-policy/ 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä 

joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469). 

4 Asetus (EU) N:o 1304/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470–486), 14 artiklan 4 kohta. 
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todentamisviranomaisten yhdistäminen sekä yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käytön soveltamisalan laajentaminen5. 

3. Kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa korostetaan 

komission ja jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta koheesiopolitiikan toteuttamisen 

yksinkertaistamisesta6. Jäsenvaltioita vaadittiin esittämään toimenpideohjelmissaan 

tiivistetty arvio edunsaajiin kohdistuvasta hallinnollisesta taakasta ja tarvittaessa sen 

pienentämiseen tarvittavista toimista ja pienentämisen aikataulusta7.  

Muut vuonna 2016 ehdotetut yksinkertaistamistoimenpiteet 

4. Syyskuussa 2016 komissio ehdotti laajaa tarkistusta varainhoitoasetukseen, jolla 

säännellään EU:n talousarvion täytäntöönpanoa, sekä yhteisiä säännöksiä koskevaan 

asetukseen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) koskeviin 

alakohtaisiin asetuksiin8 (ns. koontiasetus). Tilintarkastustuomioistuin antoi 

vuonna 2017 lausunnon komission lainsäädäntöehdotuksesta9. Tämän tarkistuksen 

                                                      

5 Asetus (EU) 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 320–469), toinen osa ja 67–68 artikla sekä asetus (EU) 1304/2013 (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 470–486), 14 artikla. 

6 Asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469), annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2013, 4 artiklan 10 kohta. 

7 Asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320–469), 96 artiklan 6 kohta. 

8 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 
(EU) N:o 2012/2002, (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) 
N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta, COM(2016) 605 final, Bryssel 14.9.2016, 265 artikla. 

9 Euroopan tilintarkastustuomioistuin, lausunto nro 1/2017 (annettu SEUT-sopimuksen 
322 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2012/2002, (EU) N:o 1296/2013, (EU) 
N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) 
N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, 
(EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja 
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kaksi tärkeintä tavoitetta ovat yksinkertaistaminen ja joustavuus. Koontiasetuksen 

lopullinen teksti on määrä hyväksyä vuoden 2018 puolivälissä, eli nykyisen 

ohjelmakauden neljäntenä vuonna. 

5. Kolmella viime ohjelmakaudella (2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020), noin 

kahden vuoden kuluttua kunkin ohjelmakauden alkamisesta komissio ehdotti tilapäistä 

uudistusohjelmaa10, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaminen. 

Kehotukset yksinkertaistaa koheesiopolitiikan toteuttamista vuoden 2020 jälkeisellä 

kaudella 

6. Vuonna 2015 komissio perusti korkean tason työryhmän seuraamaan 

yksinkertaistamista ERI-rahastojen edunsaajia varten ohjelmakaudella 2014–202011. 

Vuonna 2017 korkean tason työryhmä esitti päätelmänsä ja suosituksensa 

vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa varten, pääasiassa ohjelman 

täytäntöönpanosta ennen kautta 2014–2020 saatujen kokemusten perusteella. 

                                                      

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta – 
Varainhoitoasetuksen tarkistus – 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). 

10 Komission tiedonanto aiheesta toimintaohjelma 2000 vahvempaa ja laajempaa unionia 
varten, laadittu asiakirjan KOM(97) 2000 lopull. perusteella; Euroopan komissio, 
Eurooppa-neuvoston tiedonanto, ”Euroopan talouden elvytyssuunnitelma”, 
KOM(2008) 800 lopullinen, Bryssel 26.11.2008; komission päätös, tehty 10.7.2015, 
riippumattomien asiantuntijoiden korkean tason ryhmän perustamisesta seuraamaan 
yksinkertaistamista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) 
edunsaajien osalta, C(2015) 4806 final, Bryssel 10.7.2015. 

11 Komission päätös, tehty 10.7.2015, riippumattomien asiantuntijoiden korkean tason 
ryhmän perustamisesta seuraamaan yksinkertaistamista Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen edunsaajien osalta, C(2015) 4806 final. 
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7. Myös Euroopan parlamentti12 ja neuvosto13 esittivät näkemyksensä 

koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja yksinkertaistamismahdollisuuksista. 

Kesäkuussa 2017 komissio esitteli pohdinta-asiakirjan, joka sisälsi useita ehdotuksia 

koheesiopolitiikan yksinkertaistamista varten14. Alueiden komitea esitti vuonna 2016 

näkemyksensä15 ERI-rahastojen yksinkertaistamisesta sekä antoi vuonna 2017 

lausunnon16 koheesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Vuonna 2018 se 

antoi lausunnon17 korkean tason työryhmän päätelmistä ja suosituksista.  

8. Lisäksi osa jäsenvaltioista esitti näkemyksensä ja odotuksensa koheesiopolitiikan 

toteuttamisen yksinkertaistamisesta vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. 

Tilintarkastustuomioistuin on saanut julkaistut kannanotot Saksasta18, Itävallasta19, 

                                                      

12 Euroopan parlamentin päätöslauselma (2017) ”EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen 
vuoden 2020 jälkeen”, 13.6.2017 (2016/2326(INI), ja päätöslauselma (2015) ”Kohti 
koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–
2020”, 26.11.2015 (P8_TA(2015)0419). 

13 Neuvoston päätelmät (2017) ”Vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan synergiat ja 
yksinkertaistaminen”, 15.11.2017, nro 657/17. 

14 Euroopan komission pohdinta-asiakirja (2017) EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, 
28.6.2017, COM(2017) 358 final. 

15 Alueiden komitean lausunto (2016) ”Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
yksinkertaistaminen paikallis- ja alueviranomaisten näkökulmasta”, 11.10.2016, CDR 
8/2016. 

16 Alueiden komitean lausunto (2017) ”Koheesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen”, 
11.5.2017, CDR 1814/2016. 

17 Alueiden komitean lausunto (2018) ”Vuoden 2020 jälkeistä yksinkertaistamista koskevat 
korkean tason asiantuntijaryhmän loppupäätelmät ja suositukset”, 31.1.–1.2.2018, 
COTER-VI/035. 

18 ”Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020”, Berliini 20.6.2017. 

19 ”EU Cohesion Policy post-2020, Simplification and Differentiation, Based on the 
discussion of the Bund-Länder Expert Group” (EU:n koheesiopolitiikka vuoden 2020 
jälkeen, yksinkertaistaminen ja eriyttäminen, liittovaltion ja osavaltioiden 
asiantuntijaryhmän keskustelun perusteella), tammikuu 2018. 
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Tšekistä20 ja Puolasta21. Tilintarkastustuomioistuin on myös vaihtanut näkemyksiä 

Alankomaiden talousministeriön ja Tanskan elinkeinohallituksen kanssa. 

9. Näillä EU:n toimielimillä ja muilla elimillä on yhtäläiset näkemykset aloista, joilla 

yksinkertaistamista tarvitaan eniten (ks. liite I). Seuraavat seikat on mainittu useimmin:  

- säännöt ja asetukset (sääntöjen runsaus, monimutkaisuus, viivästykset, 

epäjohdonmukaisuudet ja oikeusvarmuuden puute) 

- hallinnointi ja valvonta (sääntöjen päällekkäisyys, epäsuhtaisuus ja erilaiset 

tulkinnat) 

- toimenpideohjelmien suuri määrä sekä monimutkaiset institutionaaliset 

järjestelyt. 

Tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus  

10. Tämän aihekohtaisen katsauksen tavoitteena on edistää vuoden 2020 jälkeistä 

koheesiopolitiikkaa koskevan lainsäädäntöpaketin valmistelua ja keskustelua 

vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistamisesta. 

Kyseessä ei ole tarkastuskertomus vaan katsaus, joka perustuu julkisesti saatavilla 

oleviin tietoihin ja tilintarkastustuomioistuimen aikaisempaan tarkastustyöhön tällä 

alalla. Kun komissio on esittänyt ehdotuksensa vuoden 2020 jälkeiseksi 

lainsäädäntökehykseksi, tilintarkastustuomioistuin aikoo antaa 

lainsäädäntöehdotuksesta lausunnon, jossa käsitellään muun muassa 

koheesiopolitiikan sääntöjen yksinkertaistamiseksi toteutettuja toimenpiteitä.  

11. Aihekohtaisen katsauksen ensimmäisessä osassa esitetään muun muassa 

komission, OECD:n ja RegWatchEuropen kansainväliseen kokemukseen perustuvat 

                                                      

20 Esitys Tšekin näkökulmasta koheesiopolitiikan tulevaisuuteen vuoden 2020 jälkeen, 
Bryssel, Tšekin pysyvä edustusto EU:ssa, 25.1.2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 17.7.2017. 
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yleiset periaatteet, joiden tilintarkastustuomioistuin katsoo olevan tarpeen 

yksinkertaistamisprosessin ohjaamista varten. Toisessa osassa analysoidaan tiettyjä 

ehdotuksia, joita EU:n toimielimet ja asiantuntijat ovat esittäneet. Katsauksessa 

keskitytään viiteen alaan, joiden tilintarkastustuomioistuin katsoo olevan keskeisiä 

vaikuttavan yksinkertaistamisen kannalta.  

12. Tilintarkastustuomioistuimen näkemykset perustuvat seuraaviin seikkoihin: 

- tilintarkastustuomioistuimen aikaisempi työ (ks. liite II) 

- komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston (REGIO), työllisyys-, sosiaali- 

ja osallisuusasioiden pääosaston (EMPL) ja komission sisäisen tarkastuksen 

toimialan (IAS) virkamiesten haastattelut, jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten 

edustajien kuulemiset ja ulkoisten tahojen (OECD ja muut elimet, jotka vastaavat 

hallinnollisen taakan pienentämisestä) haastattelut  

- hallinnon yksinkertaistamista koskevien kertomusten arviointi yleisesti sekä 

erityisesti koheesiopolitiikan osalta 

- niiden hallinnollisten menettelyiden arviointi, joilla hallitaan hankkeiden valintaa 

ja täytäntöönpanoa 12 jäsenvaltion toimenpideohjelmissa (ks. liite III), jotka 

tarjoavat taloudellista tukea pk-yrityksille 

- komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja alueiden komitean tekemien 

koheesiopolitiikan yksinkertaistamista koskevien ehdotusten sekä tarkastukseen 

valittujen jäsenvaltioiden näkökantojen arviointi (ks. kohdat 6–8). 

13. Komissiolle annettiin tilaisuus kommentoida tätä katsausta ennen sen 

viimeistelyä. Komissio esitti joitakin selvennyksiä, ja tilintarkastustuomioistuin katsoi 

aiheelliseksi lisätä ne katsaukseen. 
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OHJAAVAT PERIAATTEET KOHEESIOPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEN 

YKSINKERTAISTAMISTA VARTEN 

14. Koheesiopolitiikan yksinkertaistamista varten tarvitaan periaatteita, joilla 

jäsennellään keskustelua ja ohjataan asiaankuuluvia sidosryhmiä tekemään seuraavaa 

ohjelmakautta koskevia päätöksiä siitä, miksi, ketä varten ja miten pitäisi 

yksinkertaistaa. Tätä silmällä pitäen tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt 

seuraavat neljä ohjaavaa periaatetta: 

OHJAAVA PERIAATE I: Hallinnon yksinkertaistamista varten tarvitaan tarkasti 

määritelty strategia.  

OHJAAVA PERIAATE II: Näyttöön perustuva jäsennelty lähestymistapa on erittäin 

tärkeä monimutkaisuuden ymmärtämisen ja yksinkertaistamisen ehdottamisen 

kannalta.  

OHJAAVA PERIAATE III: Vaikuttavan yksinkertaistamisen varmistamiseen tarvitaan 

lujaa sitoutumista komissiolta, Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja 

jäsenvaltioilta. 

OHJAAVA PERIAATE IV: Tilivelvollisuus ja tuloksellisuus: yksinkertaistaminen ei ole 

tavoite itsessään, eikä se saisi vaarantaa vahvistetun sisäisen valvonnan saavutuksia. 

Hallinnon yksinkertaistamista varten tarvitaan tarkasti määritelty strategia  

Hallinnollinen yksinkertaistaminen: taustaa 

15. OECD:n mukaan hallinnon yksinkertaistamisstrategioiden tarkoituksena on 

tehostaa kansalaisten ja liike-elämän välistä toimintaa vaarantamatta sääntelyn 

etuja22 ja vähentää sääntelyn monimutkaisuutta ja epävarmuutta sekä tarpeetonta 

                                                      

22 OECD (2006), ”Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification”, 
s. 21. 
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taakkaa vähentämällä byrokratiaa ja paperityötä23. Tällaisten strategioiden pitäisi olla 

rakenteeltaan selkeitä ja sisältää perustellut, mitattavissa olevat tavoitteet, resurssit, 

aikataulun, tuotokset ja tulokset sekä seuranta- ja arviointimekanismit. 

16. OECD suosittelee ottamaan kustannusten lisäksi huomioon myös 

lainsäädäntöaloitteen edut yksinkertaistamistoimenpiteistä päätettäessä24. Komissio 

on asiasta samaa mieltä ja uskoo, että sääntelyä saatetaan purkaa aiheettomasti, jos 

näin ei tehdä. Vastaavasti komissio soveltaa ”arviointi ensin” -toimintaperiaatetta ja 

määrittää sääntelyn kustannukset, edut ja säästöt ennen mahdollisen ehdotuksen 

antamista, jos kyseiset tiedot ovat saatavilla25.  

17. Koheesiopolitiikan alalla komissio on eriyttänyt vuodesta 2017 lähtien 

jäsenvaltioiden ja EU:n tason hallinnolliset kustannukset ja hallinnollisen taakan, joka 

aiheutuu edunsaajille velvollisuuksien noudattamisesta26.  

Tilintarkastustuomioistuimen näkemys  

18. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi vuoden 2020 jälkeistä kautta koskevista 

näkemyksistä (ks. liite I) osoittaa, että yksinkertaistamisen tavoitteista, eli siitä, miksi ja 

ketä varten yksinkertaistamista tarvitaan, ei ole sovittu yleisesti. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yksi tärkeimmistä yksinkertaistamisen 

tavoitteista on poistaa tarpeettomat kustannukset. Yksinkertaistamisen ensisijaisena 

tavoitteena pitäisi olla edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan pienentäminen ja 

jäsenvaltioiden viranomaisille aiheutuvien hallinnollisten kustannusten pienentäminen. 

                                                      

23 OECD (2009), ”Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance 
for Policy makers”, s. 5. 

24 OECD (2014), ”OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance”, s. 8, OECD 
Publishing, Pariisi. 

25 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (2017), ”Overview of the Union’s Efforts to 
Simplify and to Reduce Regulatory Burdens”, SWD(2017) 675 final, s. 3 ja 44. 

26 Euroopan komission tutkimus (2017), ”Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds”, Sweco, 
t33 & Spatial Foresight. 
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Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yksinkertaistamisen ohella pitäisi keskittyä 

enemmän sääntelyn ja hallinnollisten muodollisuuksien tuloksellisuuteen, 

kustannustehokkuuteen ja laatuun. 

Ohjaava periaate I: Hallinnon yksinkertaistamista varten tarvitaan tarkasti 

määritelty strategia 

Tarkasti määritellyllä yksinkertaistamistoimenpiteellä olisi pyrittävä vähentämään 

edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa ja jäsenvaltioiden viranomaisille 

aiheutuvia kustannuksia, ja samalla olisi otettava huomioon sääntelyn edut. 

Toimenpide ei saisi johtaa aiheettomaan sääntelyn purkamiseen. Kyseisiä 

toimenpiteitä varten olisi määriteltävä selkeät strategiat, joiden olisi sisällettävä 

perustellut, mitattavissa olevat tavoitteet, resurssit, aikataulut, tuotokset ja tulokset 

sekä seuranta- ja arviointimekanismit27. 

Näyttöön perustuva ja jäsennelty lähestymistapa on erittäin tärkeä 

monimutkaisuuden ymmärtämisen ja yksinkertaistamisen ehdottamisen kannalta 

Näyttöön perustuva lähestymistapa: taustaa 

19. Kaikkien hallinnollista yksinkertaistamista koskevien ehdotusten pitäisi perustua 

vankkaan näyttöön. On vaarana, että hallinnollinen yksinkertaistaminen keskittyy 

toimiin, jotka ovat häiritseviä säänneltyjen toimien kannalta, mutta eivät välttämättä 

aiheuta suurinta taakkaa28. Tässä yhteydessä komissio katsoi, että hallinnon 

yksinkertaistaminen ilman yksityiskohtaista alhaalta ylöspäin suuntautuvaa arviointia 

                                                      

27 OECD (2009), ”Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers”, s. 16. 

28 OECD (2010), ”Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010”, OECD Publishing, Pariisi, s. 35. 
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voi vaikuttaa toimintapoliittisiin tavoitteisiin29. Näin ollen sekä komissio30 että OECD31 

ehdottavat määrällisten menetelmien, kuten standardikustannusmallin käyttämistä 

hallinnollisten kustannusten mittaamiseen ja niiden ilmaisemiseen rahamääräisesti32. 

Määrällistä näyttöä olisi täydennettävä myös laadullisilla menetelmillä edunsaajiin 

kohdistuvan hallinnollisen taakan arvioimista varten (esim. Burden Hunters -hanke 

Tanskassa33). 

20. Paremman sääntelyn suuntaviivojen34 mukaisesti komissio teki kaksi tutkimusta, 

joissa arvioitiin koheesiopolitiikan lainsäädäntökehykseen ehdotettujen muutosten 

vaikutusta jäsenvaltioiden hallinnollisiin kustannuksiin ja edunsaajiin kohdistuvaan 

hallinnolliseen taakkaan. Näiden tutkimusten mukaan suurin hallinnollinen työmäärä 

jäsenvaltioiden hallinnoille aiheutuu ohjelmien hallinnoinnista: 

EAKR:n/koheesiorahaston osalta 78 prosenttia ja ESR:n osalta 85 prosenttia (ks. 

taulukko 1).  

                                                      

29 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (2017), ”Overview of the Union’s Efforts to 
Simplify and to Reduce Regulatory Burdens”, SWD(2017) 675 final, s. 44. 

30 Euroopan komissio, paremman sääntelyn välineistö, väline 60, hallinnollisten 
kustannusten arvioimista koskeva standardikustannusmalli. 

31 OECD (2010), ”Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010”, OECD Publishing, Pariisi, s. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3  

33 OECD (2010), ”Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010”, Pariisi, s. 49. 

34 Euroopan komissio (2015), Paremman sääntelyn suuntaviivat, s. 39. 
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Taulukko 1 – Arviot jäsenvaltioiden hallinnollisen työn määrästä toimintoa kohti 

EAKR:n/koheesiorahaston ja ESR:n osalta 

Toiminto EAKR/koheesiorahasto ESR 
Kansallinen koordinointi 6 % 3 % 
Ohjelman valmistelu 3 % 5 % 
Ohjelman hallinnointi 78 % 85 % 
Todentaminen 5 % 2 % 
Tarkastus 8 % 5 % 

Lähde: Komission tutkimukset: ”Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF”, kesäkuu 2012 ja ”Regional governance 
in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs 
Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation 
of ERDF and Cohesion Fund”, 2010. 

21. Kaudella 2014–2020 toteutettavia yksinkertaistamistoimenpiteitä koskevan 

vaikutustenarvioinnin mukaan tehokkuuden voidaan odottaa lisääntyvän eniten 

ohjelmien hallinnoinnin ja hankkeiden täytäntöönpanon osalta (ks. liite IV). Kaiken 

kaikkiaan ohjelmien hallinnoinnissa eniten aikaa vievät hankkeiden valinta ja tuotosten 

tarkistaminen.  

22. Jäsenvaltioiden hallinnollisissa kustannuksissa on puolestaan merkittäviä 

mittakaavaetuja: EAKR:n ja koheesiorahaston ohjelmissa, joissa on suhteellisen suuri 

rahoitusvolyymi, käytetään pienempi osa määrärahoista hallinnollisiin tehtäviin. 

Samanlainen havainto on tehty ESR:n ohjelmien yhteydessä. ESR:n ohjelmien 

hallinnolliset kustannukset (osuus toimenpideohjelman kokonaismäärärahoista) ovat 

myös korkeammat kuin EAKR:n ohjelmissa35. Tämä johtuu siitä, että pakolliset 

velvollisuudet, esimerkiksi vuotuisten täytäntöönpanokertomusten laatiminen, on 

hoidettava määrärahojen jakautumisesta riippumatta. 

                                                      

35 Sweco (2010): ”Regional governance in the context of globalisation: reviewing 
governance mechanisms & administrative costs – Administrative workload and costs for 
Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund”, 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston teettämä tutkimus, s. 8. 
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23. Edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan osalta voidaan todeta, että 

monimutkaisuuden merkittävänä lähteenä on ylisääntely (eli kansallisella tasolla 

määritetyt vaatimukset, jotka ovat asetusten vaatimuksia korkeammat). Komission 

kauden 2007–2013 jälkiarvioinnin ja Euroopan parlamentin teettämän tutkimuksen 

mukaan lähes kolmasosa vältettävissä olevasta hallinnollisesta taakasta johtuu 

kansallisen täytäntöönpanon tehottomuudesta ja ylisääntelystä36. Ylisääntelyä voi 

aiheuttaa oikeusvarmuuden puute ja se, että kansalliset hallinnot pelkäävät, että EU:n 

sääntöjen väljempi tulkinta voisi lopulta johtaa siihen, että komissio määrää 

rahoitusoikaisuja. 

Jäsennelty lähestymistapa hallinnon yksinkertaistamista varten – taustaa 

24. Kansainvälisen kokemuksen ja etenkin jäsenvaltioiden ja OECD:n kokemuksen 

perusteella menestyksekästä hallinnon yksinkertaistamista varten tarvitaan jäsennelty 

lähestymistapa. Siihen kuuluvat (1) hallinnollisen taakan tunnistaminen ja määrällinen 

arviointi, (2) vaikutusten ennakkoarviointi ja arvioinnin riippumaton tarkastus sekä (3) 

tavoitteiden asettaminen taakan pienentämistä ja edistymisen seurantaa varten37. 

Tilintarkastustuomioistuimen näkemys  

25. Näyttöön perustuva toimintapolitiikka on erittäin tärkeää, jotta voidaan tarjota 

parempaa sääntelyä ja pitää säännöt yksinkertaisina. Tilintarkastustuomioistuin 

katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi keskityttävä pääasiassa aloihin, joilla 

hallinnollisen työn määrä on suurin, ja osatekijöihin, jotka vaikuttavat 

monimutkaisuuteen eniten (ks. kohta 21). Siksi lähtökohtaisesti olisi ymmärrettävä 

monimutkaisuuden lähteet ja niihin liittyvät edut määrittämällä perusteettoman 

                                                      

36 Kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointi Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston osalta, 
päivätty elokuussa 2016, s. 17 ja 106 ja Euroopan parlamentti (2017), REGI-valiokunnalle 
tehty tutkimus ”Gold-plating in the European Structural and Investment Funds”, 2017, 
s. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): ”A Smart Agenda for the New European Commission”. 
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suuren taakan ja kustannukset aiheuttavat osatekijät ja niiden alkuperät sekä EU:n 

tasolla että kansallisella tasolla. Mahdollisuuksien mukaan arviointien olisi sisällettävä 

määrällisiä analyyseja ja välineitä, kuten tutkimuksia / sidosryhmiltä saatua palautetta, 

ja jälkiarviointien tulokset. Näissä analyyseissa olisi määritettävä sopivia 

yksinkertaistamistoimenpiteitä. 

26. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin puutteita asiaankuuluvien tietojen 

saatavuudessa. Vuonna 2012, eli ennen ohjelmakauden 2014–2020 alkamista, 

komissio teetti määrällisen analyysin koheesiopolitiikan hallinnollisista kustannuksista 

ja taakasta EU:n tasolla38. Tilintarkastustuomioistuimen arvio 12 jäsenvaltion 

12 toimenpideohjelmasta (ks. toimenpideohjelmien luettelo liitteessä III) kuitenkin 

osoittaa, että jäsenvaltioiden analyysit olivat suppeita ja yleisesti ottaen ennemminkin 

laadullisia kuin määrällisiä.  

27. Vuodesta 2015 lähtien vaikutustenarvioinnit ovat olleet tärkeä osa komission 

paremman sääntelyn agendaa. Tähän kuuluu myös mahdollisuuksien mukaan sekä 

laadullinen että määrällinen arvio lainsäädännön vaikutuksesta tiettyihin sidosryhmiin. 

Riippumaton sääntelyntarkastelulautakunta, joka perustettiin komission yhteyteen 

vuonna 2015, tarkastaa vaikutustenarviointien laadun. Neuvoston ja parlamentin on 

tehtävä vaikutustenarvioinnit kaikista merkittävistä muutoksista, joita ne tekevät 

ehdotettuun lainsäädäntöön39. Lisäksi komissio perusti sääntelyn toimivuutta ja 

tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT), jolla analysoidaan nykyistä lainsäädäntöä 

ja jonka tarkoituksena on varmistaa, että EU:n lainsäädännön edut saavutetaan 

mahdollisimman pienin kustannuksin. Vuosikertomuksissaan 2016 ja 2017 

                                                      

38 t33 (2012), ”Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds)”, alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston teettämä tutkimus. 

39 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 
13.4.2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 
12.5.2016, s. 1–14). 
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sääntelyntarkastelulautakunta huomautti sääntelyn kustannusten ja etujen 

määrälliseen arviointiin liittyvistä heikkouksista40.  

28. Jo yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen luonnoksessa41 kaudeksi 2014–2020 

komissio ehdotti, että hallinnollisen taakan ja kustannusten pienentämistä varten pitää 

laatia tavoitteet. Yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta koskevissa neuvotteluissa 

tavoitteet jätettiin kuitenkin pois. Näin ollen jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksissa 

ja toimenpideohjelmissa ei asetettu tavoitteita koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta 

aiheutuvan, edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan ja hallinnoille aiheutuvien 

kustannusten pienentämistä varten. 

29. Vastaavasti vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen mallissa kauden 2014–2020 

toimenpideohjelmia varten ei vaadita raportoimaan hallinnollisen taakan 

pienentämisen edistymisestä42. Koska ei ole indikaattoreita, joilla voitaisiin mitata 

hallinnollisten kustannusten ja taakan pienentämisen edistymistä koheesiopolitiikan 

täytäntöönpanon yhteydessä, on vaikea arvioida, ovatko komission ja jäsenvaltioiden 

toimet vaikuttavia hallinnollisen taakan pienentämisen kannalta. 

                                                      

40 Euroopan komissio (2017): sääntelyntarkastelulautakunnan vuosikertomus 2017, 
kohta 2.3. 

41 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, COM(2011) 615 final/2, Bryssel 
14.3.2012, 14 artiklan e kohdan ii alakohta. 

42 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/207, annettu 20 päivänä tammikuuta 2015 
(EUVL L 38, 13.2.2015, s. 1–122). 
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Ohjaava periaate II: Näyttöön perustuva ja jäsennelty lähestymistapa on erittäin 

tärkeä monimutkaisuuden ymmärtämisen ja yksinkertaistamisen ehdottamisen 

kannalta 

Vaikuttavan yksinkertaistamisen lähtökohtana on kattava yleiskuva taakan 

alkuperästä toimenpideohjelmissa ja perusteettoman monimutkaisuuden ja 

tarpeettomien kustannusten tunnistaminen. Näin komission ja jäsenvaltioiden olisi 

pystyttävä yksilöimään riittävät yksinkertaistamistoimenpiteet, kun tavoitteena on 

pienentää vaikuttavalla tavalla kansallisille viranomaisille aiheutuvia hallinnollisia 

kustannuksia ja edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Jäsenvaltioiden olisi 

arvioitava yksinkertaistamisehdotuksiaan, ja komission olisi tarkistettava ehdotukset 

ennen toimenpideohjelmien aloittamista, jotta voidaan varmistaa vaikuttava 

yksinkertaistaminen ja ehkäistä ennalta tapauskohtaisten muutosten tarve 

täytäntöönpanoprosessin aikana. 

Lopuksi hallinnollisten kustannusten ja taakan pienentämisen osalta on 

välttämätöntä asettaa tavoitteita ja seurata edistymistä, jotta kyetään varmistamaan 

kestävä yksinkertaistaminen käytännön tasolla. 

Vaikuttavan yksinkertaistamisen varmistamiseen tarvitaan lujaa sitoutumista 

komissiolta, Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta 

Sitoutuminen: taustaa  

30. Komissio, Euroopan parlamentti, neuvosto ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa 

koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistamisesta, ja niiden on osallistuttava 

aktiivisesti43 tämän tavoitteen saavuttamiseen. Komissio antaa ehdotuksen rahastojen 

hallintaa ja täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädäntökehykseksi, ja Euroopan 

                                                      

43 Alueiden komitean lausunto (2016), ”Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
yksinkertaistaminen paikallis- ja alueviranomaisten näkökulmasta”, 11.10.2016, CDR 
8/2016. 
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parlamentti ja neuvosto neuvottelevat tästä ehdotuksesta myöhemmin ja hyväksyvät 

sen. Sen jälkeen jäsenvaltiot ovat vastuussa edunsaajia koskevien sääntöjen 

vahvistamisesta, esimerkiksi toimintojen valitsemisen, seurannan ja raportoinnin 

osalta. Nämä säännöt vaikuttavat suoraan edunsaajiin ja todelliseen ja/tai koettuun 

hallinnolliseen taakkaan.  

Tilintarkastustuomioistuimen näkemys 

31. Kansainvälinen kokemus, etenkin jäsenvaltioiden hankkima, osoittaa, että 

menestyksekäs hallinnollinen yksinkertaistaminen vaatii vahvaa poliittista sitoutumista 

sekä sopivaa hallintoa ja menetelmää ja riittäviä resursseja44. Näin on myös 

koheesiopolitiikassa. Vaikuttava yksinkertaistaminen vaatii komissiolta, Euroopan 

parlamentilta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta vahvaa sitoutumista tehtäviinsä.  

32. Komissio voi edistää hallinnollista yksinkertaistamista ehdottamalla 

”tarkoituksenmukaisia” sääntöjä ja yhdenmukaistamalla ne sekä selkeyttämällä 

toimenpideohjelmamallia. Kun näistä ehdotuksista neuvotellaan 

lainsäädäntöprosessissa, Euroopan parlamentti ja neuvosto tarvitsevat vahvan 

sitoumuksen yksinkertaistamisen toteuttamiseen niin, että asetettujen poliittisten 

tavoitteiden saavuttaminen ei vaarannu. 

33. Lainsäädännön hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön 

niin, että tuloksena on todella yksinkertaistaminen edunsaajien kannalta. Komissio on 

havainnut, että hakuprosessi – yhdessä raportoinnin ja asiakirjojen säilytyksen kanssa – 

muodostaa suurimman osan edunsaajien hallinnollisen työn määrästä45. Edunsaajiin 

kohdistuvan taakan pienentämiseen tähtääviin toimiin ryhtyminen kuuluu näillä aloilla 

pääasiassa jäsenvaltioiden toimivaltaan.  

                                                      

44 CEPS:n tutkimus (2017), ”Introducing EU reduction Targets on regulatory Costs, a 
feasibility study”, A. Renda, s. 39. 

45 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja (2011), ”Vaikutustenarviointi”, 6.10.2011, 
SEC(2011) 1141 final, s. 17. 
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34. Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa jäsenvaltioiden 

kumppanuussopimuksilta ja toimenpideohjelmilta vaaditaan raportointia 

suunnitelluista toimenpiteistä, jotka tähtäävät edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen 

taakan vähentämiseen. Käytössä ei kuitenkaan ollut yhteistä menetelmää, jonka 

mukaisesti näitä toimenpiteitä arvioitaisiin kumppanuussopimusten ja 

toimenpideohjelmien ennakkoarvioinneissa. Toimenpideohjelmien tästä osasta ei 

annettu komission päätöstä. Kauden 2014–2020 ohjelmista saatujen kokemusten 

perusteella (ks. kohta 26) komissiolla pitäisi olla aktiivisempi rooli.  

Ohjaava periaate III: Vaikuttavan yksinkertaistamisen varmistamiseen tarvitaan 

vahvaa sitoutumista komissiolta, Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja 

jäsenvaltioilta 

Vaikuttava yksinkertaistaminen vaatii komissiolta, Euroopan parlamentilta, 

neuvostolta ja jäsenvaltioilta vahvaa sitoutumista tehtäviinsä. Komissio voi edistää 

hallinnollista yksinkertaistamista ehdottamalla ”tarkoituksenmukaisia” sääntöjä. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarvitsevat vahvan sitoumuksen 

yksinkertaistamisen toteuttamiseen lainsäädäntöprosessissa niin, että 

toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen ei vaarannu. Tämän jälkeen 

edunsaajiin kohdistuvan taakan pienentämiseen tähtääviin toimiin ryhtyminen 

kuuluu pääasiassa jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komission olisi valvottava prosessia, 

jotta jäsenvaltioita voidaan tukea paremmin yksinkertaistamisen saavuttamisessa 

käytännössä. 
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Tilivelvollisuus ja tuloksellisuus: yksinkertaistaminen ei ole tavoite itsessään, eikä se 

saisi vaarantaa vahvistetun sisäisen valvonnan saavutuksia 

Varmuus, julkinen tilivelvollisuus ja vaikuttavuus: taustaa 

35. Komissiolla on lopullinen vastuu EU:n talousarvion täytäntöönpanosta. Siksi se 

tarvitsee varmuuden siitä, että jäsenvaltiot käyttävät varoja vastuullisesti ja 

vaikuttavasti46. Tähän kuuluvat seuraavat osa-alueet:  

a) Varmuus ja julkinen tilivelvollisuus. Viranomaiset käyttävät varoja sovellettavien 

sääntöjen mukaisesti. Tähän kuuluvat selkeästi määritetyt hallinnointiin ja 

valvontaan liittyvät tehtävät ja vastuualueet, jotka sekä jäsenvaltiot että komissio 

ovat ymmärtäneet, sekä säännöllinen raportointi varojen käytöstä, 

tukikelpoisuudesta ja riippumattomasta tarkastuksesta47. 

b) Vaikuttavuus eli lainsäätäjien sopimien toimintapoliittisten tavoitteiden 

saavuttaminen. Ensinnäkin tämä vaatii investointitarpeiden, rahoituksen 

painopisteiden, tavoitteiden ja tuloksellisuusindikaattoreiden määrittämistä. 

Toiseksi siihen kuuluu tavoitteita parhaiten vastaavien ja tuloksia tuovien 

hankkeiden valitseminen tuloksellisuustietoja keräämällä ja edistymistä 

seuraamalla. 

36. Kahdella edellisellä ohjelmakaudella tilivelvollisuusjärjestelyjä vahvistettiin 

etenkin siten, että viranomaisia nimettiin tehtävään virallisesti ja komissio ja 

tarkastusviranomaiset tekivät kunkin toimenpideohjelman hallinnointi- ja 

valvontajärjestelmien toimivuutta koskevia pakollisia tarkastuksia48.  

                                                      

46 Asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469), johdanto-
osan 10 kappale. 

47 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2018), ”Briefing Paper on Future of EU finances: 
reforming how the EU budget operates”, helmikuu 2018. 

48 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25–78) 14 ja 71 artikla. 
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37. Samalla kun pyritään saavuttamaan lainsäätäjien sopimat toimintapoliittiset 

tavoitteet, on tarpeen keskittyä käyttämään varoja vaikuttavalla tavalla. Komissio 

painotti talousarvion tarkastuksessa tarvetta parantaa koheesiopolitiikan 

vaikuttavuutta keskittymällä tuloksiin49. Ohjelmakauden 2014–2020 

lainsäädäntöpaketilla, pääasiassa yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella, tehtiin 

merkittäviä muutoksia, joilla on tarkoitus lisätä keskittymistä tuloksellisuuteen, 

mukaan luettuina toimintalogiikka, ennakkoehdot ja tuloskehys. 

Tilintarkastustuomioistuimen näkemys  

38. Koheesiopolitiikan tärkein tavoite on toimintapoliittisten tavoitteiden 

saavuttaminen eli EU:n yleisen kehityksen edistäminen jäsenvaltioiden ja alueiden 

välisiä kehityseroja vähentämällä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 

koheesiopolitiikkaa ei saisi yksinkertaistaa toimintapoliittisten tavoitteiden 

saavuttamisen ja julkisen rahoituksen käyttöä koskevan tilivelvollisuuden 

kustannuksella.  

39. Ohjelmakaudella 2007–2013 lainsäätäjät päättivät vahvistaa koheesiopolitiikan 

tilivelvollisuusjärjestelyjä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoittaa, että 

tämä on auttanut vähentämään sääntöjenvastaisuuksia merkittävästi50. 

Tilintarkastustuomioistuimen vuodesta 2007 lähtien kauden 2007–2013 menoista 

raportoimat virhetasot olivat merkittävästi matalampia verrattuna edelliseen 

ohjelmakauteen, ja virhetasot olivat johdonmukaisesti aiempaa matalampia 

vuosina 2011–2016 (ks. kaavio 1)51. Tämä tarkoittaa, että miljardeja euroja on käytetty 

ilman sääntöjenvastaisuuksia, kuten tukikelvottomia hankkeita tai kustannusluokkia, 

                                                      

49 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja kansallisille parlamenteille, ”EU:n talousarvion 
kokonaistarkastelu”, KOM(2010) 700 lopullinen, 19.10.2010. 

50 George Karakatsanis ja Martin Weber (2016), ”The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy” asiakirjassa ”Handbook on Cohesion Policy in the EU”. 

51 Erityiskertomus nro 17/2018 ”Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 
viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei 
keskitytty riittävästi tuloksiin”, kohdat 80 ja 81. 
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sääntöjenvastaista valtiontukea tai hankkeita, jotka rikkovat julkisia hankintoja 

koskevia EU:n ja kansallisia sääntöjä. Näitä myönteisiä tuloksia ei olisi voitu saavuttaa 

ilman sisäistä valvontaa koskevien järjestelyjen vahvistamista. Näitä saavutuksia ei saisi 

vaarantaa.  

Kaavio 1 – Arvioidut virhetasot koheesioalalla vuosina 2007–2016 

 

Lähde: Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset, 2007–2016. 

40. Vuonna 2018 neuvosto ehdotti vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa varten 

toteutusjärjestelmää, joka perustuu täysin komission luottamukseen kansallisiin 

sääntöihin ja jäsenvaltioiden viranomaisten työhön, johon komissiolla on rajalliset 

vaikutusmahdollisuudet52. Tällaisen lähestymistavan soveltaminen muuttaisi nykyisiä 

hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä merkittävästi. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, 

kahdella edellisellä ohjelmakaudella tilivelvollisuusjärjestelyjä vahvistettiin muun 

muassa niin, että komissio varmisti koheesiokustannusten laillisuuden tukeutumalla 

jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten suorittamiin tarkastuksiin ”yhden tarkastuksen 

periaatteen” mukaisesti. Tämä edellyttää tarkastusviranomaisten laadukasta työtä53. 

                                                      

52 Neuvoston päätelmä (2018), ”Koheesiopolitiikan toteuttaminen ja täytäntöönpano 
vuoden 2020 jälkeen”, 12.4.2018, 178/18, lehdistötiedote. 

53 Komission asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 25–78), 73 artikla. 
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Komission valvontatehtävästä luopuminen asettaisi kuitenkin nykyisen 

tilivelvollisuuden ja varmuuden tason suureen vaaraan. Perussopimuksen54 mukaisesti 

komissio on vastuussa talousarvion täytäntöönpanosta ottaen huomioon 

moitteettoman varainhoidon periaatteet. 

41. Tilintarkastustuomioistuin on todennut aiemmin, että tuloksellisuuden 

painottamisen puute on ollut perustavanlaatuinen ongelma EU:n rahastojen 

hallinnoinnissa55. Vaikka tämä ongelma on osittain ratkaistu yhteisiä säännöksiä 

koskevalla asetuksella, tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoitti vaihtelevaa 

menestystä edellä mainittujen kolmen muutoksen osalta. Tilintarkastustuomioistuin 

havaitsi, että toimenpideohjelmia varten saavutettiin vahvempi toimintalogiikka, joka 

kuitenkin lisäsi monimutkaisuutta ja indikaattorien määrää ja heikensi tulosten 

määrittämistä56. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että ennakkoehdot loivat 

yhdenmukaisen viitekehyksen varojen vaikuttavaa käyttöä koskevien edellytysten 

arvioinnille. On kuitenkin epäselvää, missä määrin tämä on johtanut muutoksiin 

käytännön tasolla. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin päätteli, että tuloskehys ja 

suoritusvaraus, joiden olisi pitänyt toimia parempien tulosten kannustimena, eivät 

olleet sen enempää tuloskeskeisiä kuin edellisten ohjelmakausien vastaavat 

järjestelyt57. 

42. Näistä vaihtelevista tuloksista huolimatta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 

yksinkertaistamisen ohella voi ja pitää keskittyä enemmän tuloksellisuuteen. 

Tilintarkastustuomioistuin jakaa myös näkemyksen, joka on esitetty vuonna 2016 

                                                      

54 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 317 artikla. 

55 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2014), vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013, 
luku 10, kohta 10.57. 

56 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 2/2017, ”Koheesioalan 
kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut”, 
kohdat 143, 146 ja 150. 

57 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 15/2017 ”Ennakkoehdot 
ja suoritusvaraus koheesioalalla”, kohdat 25–65 ja 72. 
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paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa. 

Näkemyksen mukaan EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja sääntelytaakan 

pienentämiseen olisi pyrittävä estämättä toimintapoliittisten tavoitteiden 

saavuttamista58. 

Ohjaava periaate IV: Tilivelvollisuus ja tuloksellisuus: yksinkertaistaminen ei ole 

tavoite itsessään, eikä se saisi vaarantaa vahvistetun sisäisen valvonnan 

saavutuksia 

Koheesiopolitiikan päätavoitteena on vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta. ERI-rahastoja on käytettävä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti ja niiden on täytettävä lainsäädännölliset vaatimukset59. 

Yksinkertaistaminen ei ole tavoite itsessään. 

KOHEESIOPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEN YKSINKERTAISTAMISEEN VALITUT ALAT 

43. Jäljempänä esitetään tilintarkastustuomioistuimen näkemykset useista seikoista, 

jotka se katsoo koheesiopolitiikan toteuttamisen osalta keskeisiksi monimutkaisuuden 

lähteiksi: EU:n lainsäädäntö ja ohjeet, toimenpideohjelmien hallintorakenteet, 

hankkeiden valinta ja täytäntöönpano (mukaan luettuna ylisääntely), 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja muiden ehtoihin perustuvien 

toimenpiteiden käyttö sekä tehokkaammat ja vaikuttavammat kontrollit. 

Tilintarkastustuomioistuin määritti kunkin alan osalta hallinnollisen 

yksinkertaistamisen rajoitteet. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tässä asiakirjassa 

määritettyjen ohjaavien periaatteiden johdonmukainen soveltaminen auttaisi 

poistamaan nämä rajoitteet. 

                                                      

58 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 
13.4.2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 
12.5.2016, s. 1–14).  

59 Asetus (EU) 1303/2013, johdanto-osan 10 kappale. 
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EU:n lainsäädäntö ja ohjeet 

EU:n lainsäädännön ja ohjeiden selkeys 

44. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2011 yhteisiä säännöksiä koskevan 

asetuksen luonnosta koskevassa ensimmäisessä lausunnossaan, että koheesiomenoja 

koskevat järjestelyt nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020 ovat monimutkaiset ja että 

EU:hun ja kansallisiin hallintoihin kohdistuva taakka pysyy suurena60. Euroopan 

parlamentin vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että monimutkaiset ja 

epäselvät säännöt johtavat tulkintaongelmiin ja oikeudelliseen epävarmuuteen61. 

Tämä puolestaan edistää ylisääntelyä ja lisää hallinnollisia kustannuksia ja taakkaa. 

Myös neuvosto teki vuonna 2017 päätelmän, että monimutkaiset säännöt ovat yksi 

virheiden pääasiallisista syistä62. 

45. Ohjelmakaudella 2014–2020 asetusten ja ohjeiden määrä kasvoi merkittävästi 

kahteen edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–

2020 välillä asetusten ja ohjeiden sivumäärä kaksinkertaistui 1 732 sivusta 

3 889 sivuun. Verrattuna ohjelmakauteen 2000–2006, asetuksia on nyt 50 prosenttia 

enemmän ja ohjeita 570 prosenttia enemmän (ks. liite V). Komission mukaan ohjeita 

tuotetaan pääasiassa jäsenvaltioiden pyynnöstä. 

                                                      

60 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2011), lausunto nro 7/2011 ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta, kohta 5. 

61 Euroopan parlamentti (2017), REGI-valiokunnalle tehty tutkimus ”Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds”, 2017, s. 63. 

62 Neuvoston päätelmät (2017) ”Vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan synergiat ja 
yksinkertaistaminen”, 15.11.2017, nro 657/17, II kohdan 10 alakohta. 
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46. Ohjeiden määrän kasvu ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 välillä liittyy 

pääasiassa ohjelmasuunnitteluvaiheeseen (ks. kaavio 2). Käyttöön otettujen uusien 

ohjeiden ensisijaisena tarkoituksena on selittää, miten toimenpideohjelmissa voitaisiin 

huomioida käyttöön otetut uudet elementit, joiden pitäisi tehdä koheesiopolitiikasta 

tuloskeskeisempää (eli ennakkoehdot), ja lisäksi myös vahvistettu toimintalogiikka ja 

suoritusvaraus. Vaikka periaatteessa komission ohjeet ovat sitovia vain sen omille 

yksiköille, jäsenvaltiot ovat erittäin huolissaan siitä, että komission ohjeiden 

noudattamatta jättäminen voi lopulta johtaa rahoitusoikaisuihin63. 

Kaavio 2 – Koheesiopolitiikkaa koskevat asetukset ja ohjeet (tilanne 20. huhtikuuta 

2018) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance 

47. Ajan ja ohjelmakausien kuluessa ohjeissa määriteltiin tiettyjä ohjelmien 

hallinnointiin liittyviä näkökohtia. Esimerkiksi aikaisemmin ohjeissa määritelty 

tarkastustehtäviin liittyvä otantamenetelmä ja tuloja tuottavien hankkeiden 

                                                      

63 Euroopan parlamentti (2017), REGI-valiokunnalle tehty tutkimus ”Gold-plating in the 
European Structural and Investment Funds”, 2017, s. 67. 

Määrä Sivumäärä Määrä Sivumäärä Määrä Sivumäärä

Yhteensä 19 138 21 313 28 774
Horisontaaliset asiat 6 61 6 93 6 228
Ohjelmasuunnittelu 6 23 14 57 6 166
Täytäntöönpano 7 54 1 163 16 380
Tilien päättäminen 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 13 374 60 1 419 88 3 115
Ohjelmasuunnittelu 4 76 5 76 49 1 413
Täytäntöönpano 5 72 54 1 205 34 1 599
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 *) vuotuinen tilien päättäminen kaudella 2014–2020
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arviointimenetelmä lisättiin asetuksiin kaudella 2014–2020. Tämä lisää asetusten 

määrää, mutta myös jäsenvaltioiden oikeusvarmuutta.  

Sääntöjen oikea-aikainen saatavuus ja vakaus ohjelmakausien aikana ja välissä 

48. Kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelujen viivästyminen 

johti siihen, että koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketin hyväksyminen viivästyi: se 

hyväksyttiin vasta joulukuussa 2013, eli kaksi viikkoa ennen ohjelmakauden alkua. 

Siihen liittyviä ohjeita hyväksyttiin hajanaisesti syyskuuhun 2014 saakka. 

Sekundaarilainsäädäntö hyväksyttiin asteittain tammikuuhun 2016 mennessä samaan 

aikaan toimenpideohjelmien hyväksynnän ja täytäntöönpanon kanssa. Myös 

tilintarkastustuomioistuimen keräämä evidenssi viittaa siihen, että monet lisäsäännöt 

ja -vaatimukset vaikuttivat toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen ja ohjelmien 

hyväksymisen viivästymiseen64. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin suositteli, että 

komissio esittelisi koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset vuoden 2020 

jälkeistä kautta varten ajoissa, jotta neuvottelut saataisiin päätökseen ennen 

ohjelmakauden alkua65.  

49. Yksi komission ohjelmakautta 2007–2013 koskevan jälkiarvioinnin keskeisistä 

tuloksista oli, että sääntöjen toistuvat, usein taannehtivasti sovellettavat muutokset 

aiheuttivat oikeudellista epävarmuutta ja eriäviä tulkintoja jäsenvaltioiden eri 

viranomaisten kesken. Sen vuoksi hallintoviranomaiset olivat taipuvaisia soveltamaan 

sääntöjä mahdollisimman tiukasti pienentääkseen rahoitusoikaisujen riskiä66. Useat 

tutkimukset viittaavat siihen, että oikea-aikaisen saatavuuden lisäksi myös sääntöjen 

                                                      

64 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 02/2017, ”Koheesioalan 
kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut”, 
kohta 55. 

65 Ks. edellinen alaviite, kaavio 3, kohdat 138 ja 139 sekä suositus 1. 
66 Kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointi Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston osalta, 
päivätty elokuussa 2016, s. 105 ja 106. 
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epävakaus ja taannehtivat päätökset heikentävät oikeusvarmuutta merkittävästi67. 

Yksinkertaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä totesi, että sääntöjä pitäisi 

yksinkertaistaa, mutta niiden pitäisi myös pysyä vakaina ohjelmakausien välillä. 

Euroopan parlamentti68 ja alueiden komitea69 ovat asiasta samaa mieltä.  

50. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että sääntöjen oikea-aikainen saatavuus on 

tärkeää. Tilintarkastustuomioistuin uskoo myös, että vakaat säännöt voivat olla 

vaikuttava yksinkertaistamiskeino. Erityisesti vaarana on, että kauaskantoiset 

muutokset nykyiseen varmennusjärjestelmään voisivat toimia vastoin viimeaikaista 

edistystä, jota on saavutettu koheesiomenojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden 

varmistamisen osalta (ks. kohta 39). 

Sääntöjen yhdenmukaistaminen vähentää järjestelmän monimutkaisuutta ja auttaa 

hallintoviranomaisia ja edunsaajia  

51. Kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella säädetään 

yhteisistä säännöistä, joita sovelletaan kaikkiin viiteen ERI-rahastoon. Siihen sisältyy 

useista rahastoista rahoitettavia ohjelmia ja yhteisiä seurantakomiteoita koskeva 

vaihtoehto ja mahdollisuus, että kukin rahasto voi tukea teknisen tuen toimia, jotka 

ovat tukikelpoisia jonkin muun rahaston mukaisesti.  

52. Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa säädetyistä hyvistä aikomuksista 

huolimatta komissio ei onnistunut täysin yhdenmukaistamaan sääntöjä edes niiden 

kolmen rahaston (EAKR, koheesiorahasto ja ESR) osalta, joista koheesiopolitiikan 

                                                      

67 EPRC (2015), IQ-Net Thematic Paper 37(2), ”Is simplification simply a fiction?”, European 
Policies Research Centre School of Government & Public Policy, Strathclyden yliopisto, s. 
12. 

68 Euroopan parlamentin päätöslauselma (2017), ”EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen 
vuoden 2020 jälkeen”, 13.6.2017 (2016/2326(INI), kohta 38.  

69 Alueiden komitean lausunto (2016), ”Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
yksinkertaistaminen paikallis- ja alueviranomaisten näkökulmasta”, 119. täysistunto, 10., 
11. ja 12.10.2016, kohta 45. 
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täytäntöönpanoa rahoitetaan. Aiemmassa kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin 

havaitsi, että EAKR/koheesiorahasto ja ESR käyttävät eri määritelmiä kauden 2014–

2020 tuloksellisuustietojen osalta. Tämä edellyttää eri tietotekniikkajärjestelmien 

perustamista ja ylläpitoa ja aiheuttaa siten hallinnollisia lisäkustannuksia 

jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille ja tarpeetonta hallinnollista taakkaa 

edunsaajille70. Toinen esimerkki on, että tarkastusviranomaiset tai vastaavat elimet 

eivät noudata samaa lähestymistapaa kaikkien viiden rahaston osalta. Korkean tason 

työryhmä toteaa myös, että säännöt eivät ole yhteensopivia rahastojen ja 

hallintotapojen välillä ja rajoittavat siten synergiaa ERI-rahastojen ja muiden EU:n 

rahastojen, kuten yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan EU:n ohjelman 

(COSME) ja Horisontti 2020 -ohjelman välillä. 

Toimenpideohjelmien hallinnointirakenne  

Toimenpideohjelmien määrä ja hallinnointiin osallistuvat viranomaiset 

53. Koheesiopolitiikkaa toteutetaan toimenpideohjelmien kautta. Jäsenvaltiot71 voivat 

päättää osittain itsenäisesti toimenpideohjelmien määrästä, toimenpideohjelmassa 

käytettävien rahastojen yhdistelmästä, toimintalinjojen ja erityistavoitteiden määrästä 

sekä hallinnointi- ja valvontarakenteista, joihin sovelletaan tiettyjä asetuksissa 

säädettyjä rajoitteita72.  

54. Ohjelmakaudella 2014–2020 jäsenvaltiot laativat yli 390 toimenpideohjelmaa. 

Jäsenvaltion toimenpideohjelmien ja viranomaisten määrä riippuu myös sen 

perustuslain ja hallinnon rakenteesta. Esimerkiksi liittovaltioissa (kuten Saksassa tai 

                                                      

70 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 2/2017, ”Koheesioalan 
kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut”, 
kohdat 148–151. 

71 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 288/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014 
(EUVL L 87, 22.3.2014, s. 1–48). 

72 Asetu (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469) 96 artikla, ja komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 288/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014 
(EUVL L 87, 22.3.2014, s. 1–48). 
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Belgiassa) lähes kaikki ohjelmat laaditaan aluetasolla ja niitä hallinnoivat 

alueviranomaiset.  

55. Komission kautta 2014–2020 koskevien arvioiden mukaan jäsenvaltioilla on noin 

1 400 eri viranomaista hallinnoimassa ohjelmia: noin 116 elintä 

tarkastusviranomaisina, 300 todentamisviranomaisina ja hallintoviranomaisina ja 924 

välittävinä toimieliminä EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n alaisuudessa (mukaan 

luettuna Euroopan alueellinen yhteistyö). 

56. Yleisesti ottaen viranomaisten määrä ei vastaa toimenpideohjelmien 

määrärahojen jakautumista73, ks. lisätiedot liitteestä VI. Evidenssi viittaa siihen, että 

toimenpideohjelmien rahoitusvolyymi vaikuttaa asiaan (ks. kohta 22). Mittakaavaetuja 

esiintyy ja hallinnollisten kustannusten prosenttiosuus näyttää laskevan budjetin 

kasvaessa. 

57. Komission ohjelmakauden 2007–2013 koheesiopolitiikkaa koskevassa 

jälkiarvioinnissa viitataan siihen, että sääntöjen eriävien tulkintojen riski eri tasoilla 

lisääntyy samalla, kun viranomaisten määrä toimenpideohjelmaa kohti kasvaa74. Tämä 

voi puolestaan aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja ylisääntelyä ja siten 

ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia viranomaisille ja ylimääräisen taakan 

edunsaajille.  

Toimenpideohjelmien muiden elementtien, kuten ennakkoehtojen ja 

tuloksellisuusindikaattorien selkeyttäminen 

58. Kaudella 2014–2020 jäsenvaltioita vaadittiin varmistamaan, että EU:n rahastojen 

tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön varmistamista silmällä pitäen käytössä on 

                                                      

73 Komission toimittamien tietojen perusteella. 
74 Kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointi Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston osalta, 
päivätty elokuussa 2016, s. 106. 
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tietyt edellytykset, ns. ennakkoehdot. Tilintarkastustuomioistuin suositteli, että 

komissio poistaa päällekkäisyydet ja ottaa käyttöön selkeät arviointiperusteet näitä 

ennakkoehtoja varten75. 

59. Lisäksi jäsenvaltiot ovat määrittäneet noin 9 000 indikaattoria mittaamaan 

koheesiomenojen tuloksellisuutta kaudella 2014–2020. Useimmat ovat 

ohjelmakohtaisia, eikä komissio pysty kokoamaan näitä tietoja tarkoituksenmukaisella 

tavalla EU:n tasolla. Jäsenvaltioiden pitää kuitenkin kerätä kaikki tarvittavat tiedot ja 

raportoida niistä ajoissa. Komission mukaan tämä seurantakehys on tärkeä tekijä, joka 

aiheuttaa hallinnollisia kustannuksia viranomaisille ja hallinnollista taakkaa edunsaajille 

(ks. liite IV). Tilintarkastustuomioistuin totesi aiemmassa kertomuksessa, että näiden 

tietojen säännöllisestä keruusta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen 

tuloksellisuusindikaattoreiden lukumäärä oli liian suuri. Tilintarkastustuomioistuin 

suositteli, että komissio analysoi indikaattorit tuotoksia ja tuloksia varten, jotta se voi 

yksilöidä indikaattorit, jotka ovat EU:n tukitoimien vaikutuksen määrittämisen kannalta 

merkityksellisimpiä ja sopivimpia76. 

Hallinnollinen tehottomuus koheesiopolitiikan hankkeiden valinnassa ja 

toteuttamisessa (mukaan luettuna ylisääntely)  

Ylisääntely 

60. Noin kolmasosa koheesiopolitiikan toteuttamisen yhteydessä edunsaajiin 

kohdistuvasta hallinnollisesta taakasta liittyy ylisääntelyyn77. Ylisääntelyllä tarkoitetaan 

jäsenvaltioiden ylimääräisiä sääntöjä ja sääntelyvelvoitteita, jotka ylittävät EU:n tasolla 

                                                      

75 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 15/2017 ”Ennakkoehdot 
ja suoritusvaraus koheesioalalla”. 

76 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2017), erityiskertomus nro 2/2017, ”Koheesioalan 
kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut”. 

77 Euroopan komissio (2017), ”Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF”, loppukertomus, SWECO, t33 & Spatial Foresight. 



35 

säädetyt ERI-rahastojen vaatimukset ja jotka lisäävät ERI-rahastojen täytäntöönpanon 

kustannuksia ja taakkaa ohjelmista vastaaville elimille ja edunsaajille.  

61. Ylisääntelyn tärkeimmät syyt ovat oikeudellinen epävarmuus, 

epäjohdonmukaisuudet sääntelykehyksessä, tarkastusten pelko ja yhteisen 

hallinnoinnin järjestelmän monimutkaisuus. Ylisääntelyn kielteinen vaikutus vaihtelee: 

se lisää hallinnollisia kustannuksia ja edunsaajiin kohdistuvaa taakkaa ja voi myös 

aiheuttaa koheesiorahaston käytön välttämistä78. Tilintarkastustuomioistuin 

suositteli79 komissiota analysoimaan ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 

kansalliset tukikelpoisuussäännöt tavoitteena tunnistaa hyvät käytännöt ja vähentää 

ylisääntelyä.  

62. Vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin komissio lupasi 

toteuttaa kohdennetun analyysin kansallisista tukikelpoisuussäännöistä ja korosti 

jäsenvaltioiden vastuuta kansallisten tukikelpoisuussääntöjen yksinkertaistamisesta ja 

ylisääntelyyn puuttumisesta. Huhtikuuhun 2018 mennessä komissio ei ollut tehnyt 

kyseistä analyysia. Komissio ilmoittaa käyttävänsä kauden 2014–2020 

tarkastushavaintojen perustana tarkastusprosessien, toimien ja resurssien 

hallintajärjestelmää (Management of Audit Processes, Activities and Resources, 

MAPAR), jolla se voi kerätä erillisiä tietoja ylisääntelytapauksista. Komissio ei ole vielä 

antanut jäsenvaltioille yhtään suositusta siitä, kuinka estää konkreettiset 

ylisääntelytapaukset. Komissio on myös ilmoittanut käynnistävänsä hankkeen, joka 

koskee aiempien tarkastushavaintojen ja tunnistettujen virhetyyppien raportoimista. 

                                                      

78 Euroopan komissio (2017), ”Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF”, loppukertomus, SWECO, t33 & Spatial Foresight. 

79 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, 6. luku, 
suositus 1, ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, 6. 
luku, suositus 2. 
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Hankkeiden valinta- ja täytäntöönpanoprosessin järkeistäminen 

63. Jäsenvaltiot vastaavat rahoitusta saavien hankkeiden valinnasta, arvioinnista, 

hyväksymisestä ja seurannasta sekä täytäntöönpanon raportoinnista. Vaikka yleiset 

vaatimukset on määritetty yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa, 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoittaa, että hallinnolliset käytännöt ja 

niihin liittyvä edunsaajiin kohdistuva hallinnollinen taakka vaihtelevat merkittävästi 

jäsenvaltioiden ja toimenpideohjelmien välillä. 

64. Selkeyttämismahdollisuuksien tunnistamiseksi tilintarkastustuomioistuin arvioi 

12:ta EAKR:sta yhteisrahoitettua investointijärjestelmää (jotka kattoivat 

12 jäsenvaltion toimenpideohjelmat) ohjelmakaudella 2014–2020 temaattisen 

tavoitteen 3 ”kilpailukyky” alaisuudessa (ks. liite III). Tilintarkastustuomioistuimen 

arviointi kattoi hankkeiden haku- ja toteutusvaiheet. 

Hankkeiden hakuvaihe 

65. Arvioinnissa kävi ilmi, että monet hankkeiden hakuvaiheen elementit ovat yhteisiä 

kaikille toimenpideohjelmille. Erojakin on, etenkin siinä, miten hankehakemukset 

toimitetaan, miten laajoja hankehakemukset ovat ja miten paljon tietoja hakijoita 

pyydetään toimittamaan.  

66. Sähköinen tiedonvaihto, eli tiedonvaihto edunsaajien ja viranomaisten välillä, on 

yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 122 artiklan ydin80. Vuonna 2016 komissio 

arvioi, että digitaaliteknologian käyttö pienentäisi hallinnollista kokonaistaakkaa 

11 prosentilla, vähentäisi asiakirjojen häviämisen riskiä ja pienentäisi 

arkistointikustannuksia81. Tilintarkastustuomioistuimen arviointi osoitti, että kaikki 

hankehakemukset toimitettiin sähköisesti kuudessa tutkituista 

                                                      

80 Asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320–469), 122 artiklan 3 kohta.  
81 Euroopan komissio (2014), ”Final Simplification Scoreboard for the MFF 2014–2020”. 

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 3.3.2014. 
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12 toimenpideohjelmasta. Loput toimitettiin paperiversioina (kolme 

toimenpideohjelmaa) tai sähköisten ja paperiversioiden yhdistelmänä (kolme 

toimenpideohjelmaa). Näin ollen jäsenvaltioiden hallinnollisia kustannuksia ja 

edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa voidaan vielä pienentää merkittävästi 

hyödyntämällä digitaalista teknologiaa paremmin.  

67. Myös toimenpideohjelmien hankehakemusten koossa on merkittäviä eroja. 

Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan täytettäviä sivuja oli 15–134. 

68. Vaihtelua on myös tiedoissa, jotka hakijoiden on toimitettava hakemustensa 

mukana. Joitakin tietoja vaaditaan kaikissa ohjelmissa, esimerkiksi yleistiedot hakijasta 

ja kuvaus ehdotetusta hankkeesta. Toiset tietovaatimukset puolestaan vaihtelevat 

toimenpideohjelmista riippuen kuvastaen eri tukikelpoisuusvaatimuksia, jotka 

katsotaan välttämättömiksi tietylle investointityypille, esimerkiksi hakijan taloudellinen 

tilanne (tietoa vaadittiin 10 toimenpideohjelmassa 12:sta); hakijan kilpailutilanne 

(kahdeksassa toimenpideohjelmassa 12:sta); kokemus hankkeiden toteuttamisesta 

(kuudessa toimenpideohjelmassa 12:sta); ISO-standardin mukainen 

laadunhallintatodistus (kolmessa toimenpideohjelmassa 12:sta). 

69. Tiedot, jotka hakijoiden on toimitettava, vaikuttavat työn määrään, joka 

edunsaajien on tehtävä, jotta ne voivat täyttää hakemuslomakkeet ja äärimmäisessä 

tapauksessa tietovaatimukset voivat jopa aiheuttaa luopumisen EU:n rahoituksen 

hakemisesta. Lisäksi viranomaisten on käsiteltävä koko tämä tietomäärä, ja mitä 

enemmän tietoja vaaditaan, sitä korkeammat hallinnolliset kustannukset hankkeiden 

valinnasta aiheutuu. 

Hankkeiden toteutusvaihe 

70. Tilintarkastustuomioistuimen arvioinnissa kävi ilmi, että toteutusvaiheessa 

toimenpideohjelmat sallivat eri tapoja maksupyyntöjen ja tositteiden toimittamiseen 

(mukaan luettuna paperiversiot sekä sähköisten ja paperiversioiden yhdistelmät).  
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71. Toteutuneita menoja koskevien tositteiden vaadittu säilytysaika, joka on 

määritelty jäsenvaltioiden tasolla, vaihtelee välillä ”viisi vuotta hankkeen päätökseen 

saattamisesta” ja ”vuoteen 2031 mennessä”. Tämän seurauksena eri 

toimenpideohjelmissa samantyyppisiä investointeja tukevan rahoituksen saajat 

kokevat eritasoista hallinnollista taakkaa asiakirjojen säilytyksen osalta.  

72. Useimmissa tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin kohteena olleissa 

jäsenvaltioissa82 yksityisiin yrityksiin ei sovelleta kansallisia julkisia hankintoja koskevia 

sääntöjä, koska niillä ei ole hankintaviranomaisen asemaa. Siitä huolimatta 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että osa jäsenvaltioista asettaa yksityiskohtaisia 

vaatimuksia (esim. tarjousten toimittamisen/keräämisen määräajat sekä hankkeiden 

valintaperusteet ja sopimuksentekoperusteet), jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin 

julkisia hankintoja koskevat säännöt. Komissio oli havainnut vastaavia eroja 

ohjelmakautta 2007–2013 koskevassa tutkimuksessaan83.  

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja muiden ehtoihin perustuvien 

toimenpiteiden käyttö  

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö  

73. Kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa täsmennetään, 

että avustukset ja takaisin maksettava tuki voidaan toteuttaa yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen muodossa, eli vakioyksikkökustannuksina, kertasuorituksina ja 

kiinteämääräisenä rahoituksena. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot tarkoittavat 

todellisten kustannusten periaatteen hylkäämistä. Hallinnoinnin tarkastusten 

                                                      

82 Poikkeuksena Slovakia, jossa julkista rahoitusta saavat pk-yritykset ovat velvollisia 
noudattamaan julkisia hankintoja koskevan kansallisen lain tiettyjä säännöksiä. 

83 Euroopan komission tutkimus (2012), ”Comparative study of the project selection process 
applied in cohesion policy programmes 2007–2013 in a number of Member States”, 
helmikuu 2012. 
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suorittajien ja tarkastajien on keskityttävä enemmän tuotoksiin kuin panoksiin ja 

hankkeiden menoihin84. 

74. Ohjelmakaudella 2014–2020 yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ovat 

useimmiten käytetty valinnainen yksinkertaistamistoimenpide. Vuonna 2017 

tutkituista toimenpideohjelmista noin 80 prosentissa hallintoviranomaiset sallivat 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön85. Ne käyttävät välillisten 

kustannusten kattamiseen erityisen paljon kiinteämääräistä rahoitusta, jota ei tarvitse 

perustella. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä helpottavia 

toimenpiteitä esitettiin jo ESR:stä osarahoitusta saavia toimenpiteitä varten86. 

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kattamien ohjelmabudjettien osuus ESR:n 

osalta on 36 prosenttia, mutta EAKR:n/koheesiorahaston osalta yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käyttö on vähäisempää (kaksi prosenttia)87.  

75. Komission vuoden 2017 tutkimuksessa todetaan, että yksinkertaistetut 

kustannusvaihtoehdot ovat tällä hetkellä vaikuttavin yksinkertaistamistoimenpide 

edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämisessä. Yhteensä 

21 yksinkertaistamistoimenpiteen osalta lähes puolet odotetusta taakan 

pienentymisestä johtuu tähän mennessä yksinkertaistetuista 

kustannusvaihtoehdoista88 (ks. liite IV). Syitä siihen, miksi yksinkertaistettuja 

kustannusvaihtoehtoja ei käytetä laajemmin, on monia, kuten oikeudellinen 

                                                      

84 Euroopan komissio (2014), ”Guidance on Simplified Cost Options (SCOs)”, s. 33. 
85 Euroopan komission tutkimus (2017), ”Use of new provisions on simplification during the 

early implementation phase of ESIF”, loppukertomus, SWECO, t33 & Spatial Foresight, 
s. 61. 

86 Asetus (EU) N:o 1304/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470–486), 14 artiklan 1 kohta. 
87 Euroopan komission tutkimus (2017), ”Use of new provisions on simplification during the 

early implementation phase of ESIF”, loppukertomus, SWECO, t33 & Spatial Foresight, 
s. 21 ja 142. 

88 Euroopan komission tutkimus (2017), ”Use of new provisions on simplification during the 
early implementation phase of ESIF”, loppukertomus, SWECO, t33 & Spatial Foresight, 
s. 20. 
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epävarmuus (etenkin valtiontuen ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen osalta) tai 

jäsenvaltioiden säännöt, jotka vaikuttavat suosivan todellisten kustannusten 

korvaamiseen perustuvia järjestelmiä. Valtiontuen osalta yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen (GBER) vuoden 2017 muutoksella säädetään 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä valtiontuen yhteydessä89. 

Koontiasetuksella laajennetaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja niiden 

soveltamisalaa ja otetaan käyttöön uusia ehtoihin perustuvia tukityyppejä 

76. Koontiasetuksella laajennetaan yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 

soveltamisalaa merkittävästi. Komissio ehdotti nykyisen kynnysarvon nostamista90 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen pakollisen käytön osalta ESR:n hankkeita 

varten (ks. kohta 2) 50 000 eurosta 100 000 euroon julkista tukea ja tämän velvoitteen 

laajentamista koskemaan EAKR:ää. Komissio arvioi, että tämä kattaa noin 70 prosenttia 

kaikista ESR:n hankkeista. Tulevaisuudessa on myös mahdollista käyttää 

kiinteämääräistä rahoitusta henkilöstökustannuksiin ja muihin suoriin kustannuksiin 

(tällä hetkellä vain välillisiin kustannuksiin) ja asiantuntijoiden arvioita ja 

talousasrvioesityksiä vakioyksikkökustannusten perusteluun.  

77. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käyttämistä laajasti, jotta kuluilmoitusten virheriskiä ja 

edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa voidaan pienentää91. Komission olisi 

järjestelmällisesti hyväksyttävä/validoitava yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen yhteydessä sovellettava kiinteämääräinen rahoitus etukäteen 

varmistaakseen, että se on säännöksiin perustuvien vaatimusten mukaista 

                                                      

89 Komission asetus (EU) N:o 2017/1084, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (EUVL L 156, 20.6.2017, s. 1–18), 7 artiklan 1 kohta. 

90 Asetus (EU) N:o 1304/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470–486), 14 artiklan 4 kohta. 
91 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2011, 6. luku, 

kohta 30, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012, 6. luku, kohta 42, ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, 6. luku, kohta 79.  
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(oikeudenmukainen, tasapuolinen ja todennettava laskentamenetelmä). 

Koontitarkastuksilla, mikäli ne hyväksytään, voisi olla merkittävä vaikutus hallinnollisen 

taakan pienentämisessä.  

78. Komissio on myös ottanut käyttöön uuden rahoitustyypin, joka ei liity 

toimenpiteiden kustannuksiin, vaan perustuu tavoitteiden saavuttamisen edistymiseen 

liittyvien ehtojen täyttämiseen.  

79. Tilintarkastustuomioistuin suositteli koontiasetuksen luonnosta koskevassa 

lausunnossaan, että ehtojen täyttämiseen tai tulosten saavuttamiseen perustuvia 

maksuja koskeva vaihtoehto asetetaan etusijalle EU:n koko talousarviossa92. Kyseinen 

vaihtoehto on jo kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa93. 

Yhdessäkään toimenpideohjelmassa ei ole kuitenkaan käytetty tätä mahdollisuutta 

vielä tähän mennessä. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee myös, että komissio tutkii 

maaseudun kehittämisen alalla mahdollisuutta siirtyä yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen avulla aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kohti tuloksiin 

perustuvia korvauksia94. 

                                                      

92 Euroopan tilintarkastustuomioistuin, lausunto nro 1/2017 varainhoitoasetuksen 
tarkistusta koskevasta ehdotuksesta, kohta 84. 

93 Asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320–469), 104–109 artikla. 

94 Euroopan tilintarkastustuomioistuin (2018), erityiskertomus nro 11/2018, ”Maaseudun 
kehittämishankkeiden uudet rahoitusvaihtoehdot: yksinkertaisempia mutta eivät 
tuloskeskeisiä”, suositus 4. 
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Tehokkaammat ja vaikuttavammat kontrollit 

Hallinnoinnin tarkastukset muodostavat suurimman osan kaikista kontrolli- ja 

tarkastustoimista  

80. Sekä Euroopan parlamentti95 että korkean tason työryhmä96 kehottavat 

selkeyttämään kontrolleja ja tarkastusta tavoitteena vähentää jäsenvaltioiden 

hallinnollisia kustannuksia ja edunsaajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa 

vuoden 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella.  

81. Jäsenvaltiot ovat vastuussa hallinnointi- ja valvontajärjestelmien perustamisesta. 

Ne varmentavat komissiolle ennalta menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden. 

Tätä varten ne nimittävät hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaiset. Hallinto- ja 

todentamisviranomaiset voivat myös nimittää välittävät elimet tekemään työn niiden 

puolesta. 

82. Komissio valvoo jäsenvaltioiden viranomaisten työtä, antaa ohjeita ja tarjoaa 

jatkuvaa tukea. Komissio käyttää tarkastusviranomaisten työtä kunkin ohjelman 

laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden arviointiin. Komissio voi myös tarkastaa 

jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ja hankkeet.  

83. Taulukko 2 osoittaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat suurimman 

osan tarkastuksista paikan päällä. Kaikkiin hankkeisiin sovelletaan 

hallintoviranomaisten / välittävien elinten suorittamia hallinnoinnin tarkastuksia ja 

todentamisviranomaisten suorittamia tarkastuksia vähintään kerran vuodessa ja aina, 

kun menoilmoitus tehdään. Näihin tarkastuksiin voivat kuulua myös paikan päällä 

                                                      

95 Euroopan parlamentin päätöslauselma (26.11.2015) ”Kohti koheesiopolitiikan 
yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020”, 
(P8_TA(2015)0419). 

96 Korkean tason työryhmä, ”Final conclusions and recommendations of the High Level 
Group on Simplification for post 2020”, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020 



43 

tehtävät tarkastukset. Vuonna 2015 kyseisiä tarkastuksia tehtiin yli miljoonalle 

hankkeelle. 

84. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset 

suorittivat noin 12 000 tarkastusta paikan päällä (noin 1,1 prosenttia kaikista 

hankkeista), ja komissio on tarkastanut 226 hanketta (alle 0,02 prosenttia), jotka ovat 

saaneet yhteisrahoitusta koheesiopolitiikan yhteydessä.  

Taulukko 2 – Vuonna 2015 tarkastettujen hankkeiden lukumäärä  

JÄSENVALTIOIDEN TASO 
Koheesiorahastosta, EAKR:stä ja ESR:stä 
yhteisrahoitettujen hankkeiden lukumäärä, 
joihin sovelletaan hallinnoinnin tarkastuksia 

1 081 386 100 prosenttia kaikista 
hankkeista 

Tarkastusviranomaisten tarkastamien 
hankkeiden lukumäärä 

12 270 1,1 prosenttia kaikista 
hankkeista 

EU:N TASO 
Euroopan komission tarkastamien hankkeiden 
lukumäärä 

226 
 

0,02 prosenttia kaikista 
hankkeista 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen* 
tarkastamien hankkeiden lukumäärä 

223 
 

0,02 prosenttia kaikista 
hankkeista 

Huomautus: *Tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja, eikä se siten 
ole osa asetuksissa säädettyjä sisäisiä valvontajärjestelyjä. 

Lähde: Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston esitelmä ”Post-2020 Audit reform in the EU – 
mission possible” Euroopan parlamentin CONT-valiokunnalle, 11.10.2017; ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015. 

85. Komission kauden 2007–2013 jälkiarvioinnissa havaittiin, että suurin osa 

edunsaajista koki hallinnoinnin tarkastukset suhteettomiksi97. Tärkein tekijä oli 

kontrollien suuri määrä.  

                                                      

97 Kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointi Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston osalta, 
päivätty elokuussa 2016. 
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Jäsenvaltioiden hallinnoinnin tarkastusten ja tarkastusviranomaisten tarkastusten 

tehokkuuden parantaminen  

86. Jäsenvaltioiden ja ohjelmien välillä on merkittäviä eroja siinä, miten hallinnoinnin 

tarkastuksia tehdään käytännössä. Tarkasteltujen 12 toimenpideohjelman osalta 

tarkastusviranomaisten toimittamien tietojen mukaan 

- hallinnoinnin tarkastusten suorittamiseen osallistui useampi kuin yksi elin, 

esimerkiksi hallintoviranomainen ja/tai välittävät elimet / todentamisviranomaiset 

viidessä tapauksessa näistä 12 toimenpideohjelmasta. Tilintarkastustuomioistuimen 

kokemus viittaa siihen, että jotkin todentamisviranomaiset suorittavat erittäin laajoja 

tarkastuksia hallintoviranomaisten suorittamien tarkastusten lisäksi, toiset puolestaan 

eivät 

- tarkastusten laajuus ja asiakirjavaatimukset vaihtelevat huomattavasti (ks. liite III); 

kymmenessä toimenpideohjelmassa 12:sta tarkastukset kattavat kaikki kustannuserät, 

jotka sisältyvät edunsaajan menoilmoitukseen, ja lopuissa kahdessa kustannuserät 

tarkastetaan puolestaan otannan perusteella. Komission ohjeiden mukaan tämä on 

mahdollista, jos toimet perustuvat menetelmään, joka on määritetty ennakkoon ja 

mahdollistaa virheiden heijastamisen tarkastamattomaan perusjoukkoon98.  

87. Kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella on otettu käyttöön 

joitakin suhteellisuusjärjestelyjä, joiden tavoitteena on pienentää edunsaajille 

tarkastuksista ja valvonnasta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Hankkeet, joiden 

budjetti on enintään 200 000 euroa (EAKR:n ja koheesiorahaston osalta) ja 

150 000 euroa (ESR:n osalta) tarkastetaan vain kerran (joko komission tai 

tarkastusviranomaisten toimesta) ja muiden toimesta korkeintaan kerran vuodessa99. 

                                                      

98 Euroopan komissio (2015): ”European Structural and Investment Funds, Guidance for 
Member States on Management verifications (programming period 2014–2020)”, s. 12. 

99 Asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320–469), 148 artikla. 
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Nykyisessä koontiasetuksen luonnoksessa kaavaillaan tämän kynnysarvon nostamista 

400 000 euroon (EAKR:n ja koheesiorahaston osalta) ja 300 000 euroon (ESR:n 

osalta)100.  

88. Vaihtelu tarkastusten kattavuudessa ja soveltamisalassa ja työn jakamisessa 

hallintoviranomaisten ja todentamisviranomaisten osalta osoittaa, että komission on 

määritettävä selkeät järjestelyt pyrkiessään pienentämään edunsaajiin kohdistuvaa 

hallinnollista taakkaa. Komissio voisi myös tutkia enemmän mahdollisuuksia 

yksinkertaistaa otantamenetelmiä hallinnoinnin tarkastuksia varten pitäen mielessä 

tilivelvollisuuden varmistustarpeen. 

89. Lisäksi ohjelmaviranomaisten ja edunsaajien välisellä sähköisellä tiedonsiirrolla 

(sähköinen koheesio) on mahdollista pienentää hallinnollisia kustannuksia 

merkittävästi, mutta jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole vielä hyödyntäneet tätä 

vaihtoehtoa täysimääräisesti. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kyselyyn 

vastanneista 12:sta tarkastusviranomaisesta 11:llä on sähköinen 

tiedonsiirtojärjestelmä. Tällainen järjestelmä voisi mahdollistaa hallinnoinnin 

tarkastusten yhteydessä kerättyjen ja tarkastettujen asiakirjojen saannin. Kahdeksan 

tarkastusviranomaista kuitenkin katsoi, että järjestelmä ei tarjoa kaikkien asiakirjojen 

saantia, jotka ovat tarpeen tarkastusten kannalta.  

Sääntöjen tulkinnan yhdenmukaistaminen komission ja jäsenvaltioiden välillä 

90. Komission ohjelmakauden 2007–2013 koheesiopolitiikkaa koskevassa 

jälkiarvioinnissa havaittiin hallinnoinnin tarkastusten tasolla esiintyvien puutteiden 

olevan yksi suurimmista edunsaajiin kohdistuvan hallinnollisen taakan syistä101. Sen 

                                                      

100 Euroopan komissio, BudgWeb, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen versio 6.4.2018, 
148 artikla. 

101 Kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointi Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston osalta, 
päivätty elokuussa 2016, s. 17. 
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varmistaminen, että jäsenvaltioiden eri ohjelmaviranomaiset tulkitsevat sovellettavat 

säännöt samalla tavalla, on olennaista yksinkertaistamisen kannalta.  

91. Komission velvollisuus on varmistaa asetusten ja ohjeiden osalta, että kaikkien 

toimijoiden kesken vallitsee yhteisymmärrys. Komissio teki useita aloitteita 

tarkastussääntöjen tulkinnan yhdenmukaistamiseksi, esimerkiksi antamalla ohjeita 

virheiden välttämisestä102 ja käsittelystä julkisten hankintojen alalla103.  

92. Tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että EU:n tasolla on Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoja käsittelevä asiantuntijaryhmä (EGESIF), jonka pitäisi 

mahdollistaa tiedonvaihto asiantuntijoiden kesken. Useimmat säännöt ovat kuitenkin 

kansallisia tai jopa ohjelmakohtaisia. Kaikissa näissä tapauksissa viranomaisten 

yhdenmukaisen tulkinnan varmistaminen on jäsenvaltion vastuulla.  

93. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskokemukset myös viittaavat siihen, että 

jäsenvaltioiden lähestymistavat tekniseen tiedonvaihtoon ja viestintään vaihtelevat 

tarkastusviranomaisten ja hallintoviranomaisten / välittävien elinten / 

todentamisviranomaisten välillä. Viestinnän parantaminen tarjoaa mahdollisuuden 

sääntöjen tulkinnan yhdenmukaistamiseen ja kontrollien vaikuttavuuden 

parantamiseen. 

 

                                                      

102 Euroopan komissio (2015), ”Public procurement guidance for practitioners on the 
avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and 
Investment funds”, 2015. 

103 Komission päätös suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä niiden 
rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa hallinnoituihin, unionin rahoittamiin menoihin, annettu 19 päivänä 
joulukuuta 2013 (C(2013) 9527). 
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Liite I – Yhteenveto keskeisistä ehdotuksista vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi 

Keskeiset ehdotukset vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi 
Euroopan 
komissio (1) 

Yksinkertaistamista 
käsittelevä korkean 
tason työryhmä (2) 

Euroopan 
parlamentti 
(3) 

Neuvosto 
(4) (6) 

Alueiden 
komitea (5) 

Rahastojen yhdistäminen ja/tai vahvempi keskittäminen      
Sääntöjen yhdenmukaistaminen EU:n välineiden kesken       
Yhteiset säännöt       
Sääntöjen hyväksyminen oikea-aikaisesti; ei ohjeiden ja sääntöjen taannehtivaa 
soveltamista      
Komission laajan lainsäädännön ja ohjeiden vähentäminen      
Sujuva viranomaisten nimeäminen ja siirtyminen      
Selkeyttäminen ja toimenpideohjelmien määrän pienentäminen      
Yhtenäinen ja yksinkertainen tuloksellisuusindikaattorien järjestelmä      
Hallinnoinnin ja valvonnan järkeistäminen ja eriyttäminen, esimerkiksi yhden 
tarkastuksen menetelmällä      
Kansallisiin sääntöihin ja viranomaisiin tukeutuminen (eli komission 
valvontaroolista luopuminen) tietyissä jäsenvaltioissa       
Ennakkoehtojen selkeyttäminen      
Kansallisen yhteisrahoituksen lisääminen      
Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen      
Joustava rahoitus uusien haasteiden käsittelyä varten      
Hyviä käytäntöjä koskeva tiedonvaihto      
Sähköistä koheesiota, yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja sekä 
kiinteämääräistä rahoitusta koskevien mahdollisuuksien lisääminen      
Sääntöjen pitäminen vakaina      
Ylisääntelyä ei saisi katsoa automaattisesti virheeksi ja se pitäisi arvioida 
tapauskohtaisesti      

Lähde: (1) Euroopan komissio, pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, 28.6.2017; (2) Vuoden 2020 jälkeistä yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän loppupäätelmät ja suositukset, 11.7.2017; (3) Euroopan parlamentin päätöslauselma, 13.6.2017, ”EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen” 
(2016/2326(INI)); (4) neuvoston päätelmät, ”Vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan synergiat ja yksinkertaistaminen” (15.11.2017), 14263/17; (5) lausunto: ”Koheesiopolitiikan 
tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen – Tavoitteena vahva ja vaikuttava eurooppalainen koheesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen”, COTER-VI/015 ja lausunto: ”ERI-rahastojen 
yksinkertaistaminen paikallis- ja alueviranomaisten näkökulmasta”, 11.10.2016, COTER-VI/012; 6) neuvoston päätelmät, ”Koheesiopolitiikan toteuttaminen ja täytäntöönpano 
vuoden 2020 jälkeen” (12.4.2018), 178/18. 
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Liite II – Yleiskatsaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, lausuntoihin ja 

aihekohtaisiin katsauksiin, jotka liittyvät koheesiopolitiikan toteuttamisen 

yksinkertaistamiseen 

Nro Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot 

1 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2011 

2 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012 

3 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013 

4 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014 

5 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015 

6 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016 

7 Lausunto 1/2017 varainhoitoasetuksen tarkistusta koskevasta ehdotuksesta 

8 Erityiskertomus nro 17/2016: Euroopan unionin toimielimet voivat parantaa pääsyä julkisten 
hankintojensa markkinoille 

9 Erityiskertomus nro 19/2016: EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – 
ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen 

10 Erityiskertomus nro 24/2016: Koheesiopolitiikan alalla lisätoimet tarpeen valtiontukisääntöjen 
noudattamisen valvomiseksi ja niitä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi 

11 Erityiskertomus nro 36/2016: Arvio kauden 2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun 
kehittämisohjelmien päättämisjärjestelyistä 

12 Erityiskertomus nro 2/2017: Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia 
koskevat komission neuvottelut 

13 Erityiskertomus nro 4/2017: EU:n talousarvion suojaaminen sääntöjenvastaiselta varainkäytöltä: 
komissio lisäsi ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja rahoitusoikaisujen käyttöä koheesioalalla 
kaudella 2007–2013 

14 Erityiskertomus nro 15/2017: Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla: innovatiivisia mutta 
eivät vielä vaikuttavia välineitä 

15 Erityiskertomus nro 16/2018: Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakaudella 2007–2013 
toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei keskitytty tuloksiin 

16 EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskeva taustakatsaus: EU:n talousarvion toiminnan uudistaminen 

17 Erityiskertomus nro 11/2018: Maaseudun kehittämishankkeiden uudet rahoitusvaihtoehdot: 
yksinkertaisempia mutta eivät tuloskeskeisiä 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite III – Katsaus menettely- ja asiakirjavaatimuksiin, jotka koskevat hankkeiden valintaa ja 12 rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoa 

12 jäsenvaltion toimenpideohjelmissa 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A TUKIKELPOISUUS-

EHDOT 
            

2 Yhteisrahoitus ja 
tuen intensiteetti: 

            

 Mikro- ja 
pienyritykset 

30 % 25 % 45 % enintään 
45 % 

enintään 
60 % 

enintään 
50 % 

enin-
tään 

45–50 % 

enintään 
45 % 

enintään 
50 % 

enintään 
45 % 

enintään 
75 % 

enintään 
50 % 

 Keskisuuret 
yritykset 

20 % 15 % 45 % enintään 
35 % 

enintään 
60 % 

enintään 
50 % 

enin-
tään 

35–50 % 

enintään 
35 % 

enintään 
50 % 

enintään 
35 % 

enintään 
75 % 

enintään 
50 % 

B HANKEHAKEMUS             
1 Hankehakemuksen 

sivumäärä  22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Hankehakemuksen 
toimitustavat Paperi-

versio  Paperiversio  Sähköinen 
versio 

Sähköinen 
versio 

Sähköi-
nen ja 
paperi-
versio 

Paperi-
versio  

Sähköi-
nen 

versio 

Sähköi-
nen versio 

Sähköi-
nen versio 

Sähköi-
nen ja 
paperi-
versio 

Sähköi-
nen ja 
paperi-
versio 

Sähköi-
nen versio 

B1 HAKIJAN TIEDOT             
1 Hakijan 

tunnistetiedot  Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

2 Hakijan 
taloudellinen 
tilanne  

Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

3 Analyysi hakijan 
kilpailukyvystä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

4 Kokemus EU:n 
hankkeiden 
toteuttamisesta  

Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä2 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

5 Laadunhallinta-
todistus (ISO-
sertifikaatti) 

Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei 

B2 HANKETTA 
KOSKEVAT TIEDOT             

1 Hankkeen kuvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
2 Suunniteltujen 

menojen jakaminen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

3 Kuvaus hankkeen 
strategisesta 
sopivuudesta 

Ei3 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä3 Ei Kyllä Kyllä Kyllä3 Kyllä 

4 Hankkeen vaikutus 
horisontaalisiin 
periaatteisiin  

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

5 Analyysi hankkeen 
rahoitusta 
koskevista 
vaihtoehtoisista 
mahdollisuuksista 

Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei 

6 Taloudellinen 
ennuste 

3 vuotta 3 vuotta Ei 3 vuotta Ei 8 vuotta Ei 

Hankkeen 
päättymi-

sen 
jälkeen 
ensim-

mäiselle 
vuodelle 

Ei 19 vuotta 4–12 
vuotta4 Ei 

C TÄYTÄNTÖÖN-
PANO              

C1 MAKSUPYYNNÖT             
1 Maksupyyntö-

lomakkeiden 
sivumäärä 

2 7 vähintään 10 145 3 9 vähin-
tään 30 3 2 11 5 17 

2 Maksupyyntöjen 
toimitustavat Sähköinen ja 

paperi-
versio 

Paperi-versio Sähköinen 
versio 

Sähköinen 
versio 

Sähköi-
nen versio 

Sähköi-
nen ja 
paperi-
versio 

Sähköi-
nen 

versio 

Sähköinen 
versio 

Sähköi-
nen versio 

Sähköi-
nen versio 

Sähköi-
nen ja 
paperi-
versio 

Sähköi-
nen versio 

3 Kunkin 
maksupyynnön 
yhteydessä 
toimitettava 
edistymiskertomus 

Kyllä Ei6 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
C2 TÄYDENTÄVÄT 

ASIAKIRJAT             

1 Kuinka monta 
asiakirjaa on 
toimitettava 
maksupyynnön 
yhteydessä 

100 % 
paperi-

versiona 

100 % 
paperi-

versiona 

100 % sähköi-
senä versiona 

100 % 
sähköisenä 

versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
sähköi-

senä 
versiona 

100 % 
paperi-

versiona 

Otos 
täyden-
tävistä 
asiakir-
joista 

sähköi-
senä 

versiona 
2 
  

Vaadittuihin 
täydentäviin 
asiakirjoihin 
kuuluvat: 

            

 a) laskut Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
 B) maksutositteet Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei 
 c) toimitusvahvistus Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
 d) sopimukset Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
 e) 

kirjanpitoasiakirjat Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

 f) muut erityiset 
asiakirjat Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

3 Täydentävien 
asiakirjojen 
säilytysaika 

Vuoteen 
2031 asti 

31. joulukuuta 
2028 asti 

10 vuotta 
viimeisestä 
maksusta ja 

3 vuotta 
toimenpideoh-

jelman 
päättymisestä  

Vähintään 
3 vuotta 

toimenpideo
h-jelman 

päättymisest
ä, eli 

vuoteen 
2028 asti 

31. joulu-
kuuta 

2028 asti 

5 vuotta 
hankkeen 

päätty-
misestä 

Vähin-
tään 
31. 

joulu-
kuuta 

2027 asti 

10 vuotta 
hankkeen 

päätty-
misestä7 

10 vuotta 
hankkeen 

päätty-
misestä  

2 vuotta8 
31. 

joulukuuta 
2028 asti 

2 vuotta8 

C3 HANKINTA-
SÄÄNNÖT             

1 Yksityiskohtaiset 
hankintamenettelyt, 
joita edunsaajina 
olevien pk-yritysten 
on noudatettava 

Ei9 Ei10 Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
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1 Hankehakemuksen lopullinen sivumäärä voi vaihdella hakemuksen lopullisen sisällön mukaan. 
2 Kroatian tapauksessa kokemus hankkeiden toteuttamisesta viittaa mistä tahansa lähteestä rahoitettuihin hankkeisiin, eli ei vain EU:n rahoittamiin hankkeisiin. 
3 Epäsuorasti, koska hakijoiden pitäisi osoittaa ehdotuspyynnön mukaisuus (ja edellytyksenä on, että pyyntö on toimenpideohjelman mukainen). 
4 Riippuu investointityypistä. 
5 Maksupyynnön lopullinen sivumäärä voi vaihdella pyynnön lopullisen sisällön mukaan. 
6 Edistymiskertomus on toimitettava vain lopullisen maksupyynnön yhteydessä. 
7 Viimeisen laskun päivämäärästä alkaen. 
8 Kahden vuoden kuluttua sen joulukuun 31 päivästä lukien, joka seuraa päätökseen saatetun hankkeen lopulliset menot sisältävien tilien toimittamista Euroopan komissiolle. 
9 Ei hankintamenettelyjä; edunsaajat ovat kuitenkin velvollisia todistamaan, että kustannukset ovat kohtuulliset. 
10 Valinta on dokumentoitava ja taloudellisesti edullisin tarjous on valittava. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltioiden viranomaisten tietojen ja julkisten asiakirjojen perusteella. 
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Tarkastetut toimenpideohjelmat 

Nro Jäsenvaltio Tarkastettu toimenpideohjelma Toimenpideohjelman CCI-numero Toimintalinja Investointiprioriteetti 

1 Itävalta Investoinnit Itävallan kasvuun ja työllisyyteen kaudella 2014–2020 2014AT16RFOP001 Toimintalinja 2 3d  

2 Kroatia Kilpailukyky ja koheesio 2014HR16M1OP001 Toimintalinja 3 3d  

3 Tšekki Yritys, innovointi ja kilpailukyky 2014CZ16RFOP001 Toimintalinja 3 3a  

4 Ranska Toimenpideohjelma FEDER-FSE Lorraine and Vosges 2014–2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Toimintalinja 2 3a  

5 Saksa Saksi-Anhalt EAKR 2014–2020 2014DE16RFOP013 Toimintalinja 2 3d  

6 Unkari Taloudellisen kehityksen ja innovoinnin toimenpideohjelma 2014HU16M0OP001 Toimintalinja 1 3c  

7 Italia ROP Puglia EAKR ESR 2014IT16M2OP002 Toimintalinja 3 3a  

8 Malta Kilpailukykyisen ja kestävän talouden edistäminen haasteiden 
voittamiseksi 

2014MT16M1OP001 Toimintalinja 3 3d  

9 Puola Alueellinen toimenpideohjelma Dolnośląskie Voivodeship 2014–
2020 

2014PL16M2OP001 Toimintalinja 1 3c  

10 Slovakia Tutkimus ja innovointi 2014SK16RFOP001 Toimintalinja 3 3a  

11 Espanja Andalucía EAKR 2014–2020 toimenpideohjelma 2014ES16RFOP003 Toimintalinja 3 3d  

12 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Yhdistynyt kuningaskunta – EAKR Englanti 2014UK16RFOP001 Toimintalinja 3 3d  

1 Tämän toimenpideohjelman CCI-numero (2014FR16M2OP007) muuttui vuonna 2017 numeroksi 2014FR16M0OP015. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite IV – Komission määrittämä yksinkertaistamistoimenpiteiden arvioitu vaikutus 

kaudella 2014–2020 hallinnollisiin kustannuksiin ja edunsaajiin kohdistuvaan 

hallinnolliseen taakkaan 

Yksinkertaistamistoimenpide 

Vaikutus 
hallinnolle 
aiheutuviin 

hallinnollisiin 
kustannuksiin 

(%) 

Vaikutus 
edunsaajiin 

kohdistuvaan 
hallinnolliseen 

taakkaan 
(%) 

Koheesiopolitiikan yksinkertaistamistoimenpiteet (koheesiorahasto, EAKR ja ESR) 
Kumppanuussopimukset korvaavat kansallisen strategisen 
viitekehyksen ja kansallisen strategisen suunnitelman 0,0 % 0,0 % 

Suurempi temaattinen keskittäminen 0,0 % 0,0 % 
Yhteiset indikaattorit ja parannettu seurantakehys 0,5 % 0,9 % 
Sääntöjen yhdenmukaistaminen –0,5 % –1,2 % 
Suhteellinen valvonta / paikan päällä tehtävien tarkastusten 
minimitaso –0,6 % –0,5 % 

E-koheesio edunsaajien osalta –1,7 % –4,8 % 
Yksinkertaisemmat säännöt tuloja tuottaville hankkeille –0,6 % –2,2 % 
Asiakirjojen lyhyempi säilytysaika –0,3 % –0,5 % 
Yksinkertaistettu menettely ohjelman muuttamista varten 0,0 % 0,0 % 
Ohjelma-asiakirjan yksinkertaistaminen 0,0 % 0,0 % 
Riippumaton laaturaportti suurhankkeille 0,0 % 0,0 % 
Koulutuksen tai tietämyksen siirron tarjoajien katsominen 
edunsaajiksi –0,2 % –0,1 % 

Paikallisyhteisöjen kehittämishankkeet ja paikalliset 
toimintaryhmät 0,1 % –0,1 % 

Yhdennetyt alueelliset investoinnit 0,0 % 0,1 % 
Hallintoviranomaisten ja todentamisviranomaisten 
yhdistäminen / maksajavirastojen määrän pienentäminen –0,2 % 0,0 % 

Avustukset ja takaisin maksettava tuki yksinkertaistettuina 
kustannusvaihtoehtoina –1,7 % –6,3 % 

Yhteiset toimintasuunnitelmat 0,0 % 0,0 % 
Muita rahastoja koskevat yksinkertaistamistoimenpiteet (EMKR, maaseuturahasto) 
Ennakkomaksut 0,1 % –0,1 % 
Edistymisperusteiden laatiminen vakuutusturvaa varten 0,0 % 0,0 % 
Nopeutettu menettely valintaprosessia varten 0,0 % 0,0 % 
Erityiset laskentasäännöt korvausta varten 0,0 % 0,0 % 
ERI-rahastot yhteensä  –5,2 % –14,9 % 

Lähde: ”Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF”, 
lopullinen kertomus, 19.6.2017, SWECO, t33 & Spatial Foresight, teettänyt alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto.
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Liite V – Lainsäädännön ja ohjeiden kehitys 
 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance 

19

+11 % +33 %

2007–20132000–2006 2014–2020

313

+127 % +147 %

21 28
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+47 %

2000–2006 2007–2013 2014–2020

+279 %

1 419

+120 %

3 115

Ohjeiden sivumäärä

13

374

60
88

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance
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Liite VI – Koheesiopolitiikka (EAKR, koheesiorahasto ja ESR mukaan luettuna 

nuorisotyöllisyysaloite) kaudella 2014–2020, määrärahojen jako, toimenpideohjelmien 

määrä, käytetyt indikaattorit ja hallinnointiin osallistuvat viranomaiset jäsenvaltioittain 

 

 
Huomautus: Viranomaisten määrän osalta annetut luvut ovat arvioita.  

Lähde: Euroopan komissio.  

Jäsenvaltio

EU:n rahastot 
(EAKR, koheesio-

rahasto ja ESR, 
sis. nuorisotyölli-

syysaloite) 
milj. euroa

Osuus 
prosentteina 

EU:n rahastoista

Toimenpide-
ohjelmien määrä

Tuotos- ja 
tulosindikaatto-

rien määrä

Hallinto-/todentamis-
/tarkastusviran-

omaisten / välittävien 
elinten määrä (arvio)

Osuus 
viranomaisten 
kokonaismää-

rästä

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
TC 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Yhteensä 349 380 100 % 391 – 1 358 100 %
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Liite VII – Lyhenteet 

COSME Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma 
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto 
ESR Euroopan sosiaalirahasto 
ERI-rahastot Euroopan rakenne- ja investointirahastot 
EU Euroopan unioni 
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
Pk-yritykset Pienet ja keskisuuret yritykset 
SEUT Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus 
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Liite VIII – Sanasto 

Ennakkoehdoilla tarkoitetaan sitä, että jäsenvaltion on täytettävä tietyt ehdot ennen kuin se 

voi saada rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Laatiessaan 

toimenpideohjelmia ohjelmakaudeksi 2014–2020 jäsenvaltioiden oli arvioitava, täyttyvätkö 

nämä ehdot. Jos ennakkoehdot eivät täyttyneet, jäsenvaltioiden oli laadittava 

toimintasuunnitelmat, joiden avulla varmistettiin, että ehdot täyttyvät 31. joulukuuta 2016 

mennessä. 

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) koostuvat viidestä erillisestä 

rahastosta, joista tuetaan EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian 

täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa sekä rahastokohtaisten tehtävien toteuttamista. Tätä 

varten vahvistetaan toimintapoliittiset kehykset seitsemän vuotta voimassa olevan 

monivuotisen rahoituskehyksen budjettikaudeksi. ERI-rahastot ovat Euroopan 

aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto (EMKR).  

Hallintoviranomainen on kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu 

julkinen tai yksityinen elin, jonka jäsenvaltio on nimennyt hallinnoimaan toimenpideohjelmaa. 

Hallintoviranomaisen tehtävänä on muun muassa valita rahoitettavat hankkeet, seurata 

hankkeiden täytäntöönpanoa ja raportoida komissiolle taloudellisista näkökohdista ja 

saavutetuista tuloksista. Hallintoviranomainen on myös se elin, joka asettaa rahoitusoikaisut 

tuensaajille komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tai jäsenvaltion minkä tahansa 

viranomaisen toimittamien tarkastusten jälkeen.  

Kumppanuussopimuksia on tehty Euroopan komission ja kunkin jäsenvaltion välillä 

ohjelmakaudeksi 2014–2020. Niissä vahvistetaan ERI-rahastojen varojen käyttöä koskevat 

kansallisten viranomaisten suunnitelmat ja määritellään kunkin maan strategiset päämäärät 

ja investointiprioriteetit kytkemällä ne Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää 

ja osallistavaa kasvua koskeviin yleistavoitteisiin. Lisäksi kumppanuussopimukset sisältävät 

muun muassa yksityiskohtaisia tietoja mahdollisista ennakkoehdoista ja tuloskehyksistä. 
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Jäsenvaltio laatii kumppanuussopimukset käyden vuoropuhelua komission kanssa. 

Kumppanuussopimuksille on saatava komission hyväksyntä. 

Tarkastusviranomaiset antavat komissiolle varmuuden toimenpideohjelman 

hallintojärjestelmien ja sisäisten kontrollien vaikuttavasta toiminnasta (ja täten myös 

todennettujen menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta). Tarkastusviranomaiset 

ovat yleensä osastoja pääministerin kanslioissa, valtionvarainministeriöissä (tai ministeriön 

alaisuudessa toimivissa sisäisen valvonnan elimissä), muissa ministeriöissä tai ylimmissä 

tarkastuselimissä. Tarkastusviranomaisten on oltava toiminnallisesti riippumattomia varoja 

hallinnoivista elimistä. Tarkastusviranomainen raportoi järjestelmien ja toimenpiteiden 

tarkastuksiin liittyvistä havainnoistaan kyseisen toimenpideohjelman hallinto- ja 

todentamisviranomaisille. Tarkastusviranomaiset raportoivat kerran vuodessa 

tarkastuskertomuksessaan komissiolle vuotuisesta työstään. Jos tarkastusviranomainen 

katsoo, että hallintoviranomainen ei ole toteuttanut asianmukaisia oikaisutoimenpiteitä, sen 

on ilmoitettava asiasta komissiolle. 

Todentamisviranomainen suorittaa hallintoviranomaisten ilmoittamia menoja koskevia 

perustason tarkastuksia ja todentaa menot laillisiksi ja sääntöjenmukaisiksi. 

Toimenpideohjelmassa määritetään jäsenvaltion painopistealat ja erityistavoitteet sekä ERI-

rahastoista hankkeisiin suunnattavan rahoituksen (EU:n, kansallisista ja yksityisistä varoista 

muodostuva yhteisrahoitus) käyttötavat tietyn kauden aikana (nykyisin seitsemän vuotta). 

Hankkeiden avulla on edistettävä tiettyjä tavoitteita, jotka on yksilöity toimenpideohjelman 

toimintalinjan yhteydessä. Jäsenvaltio laatii toimenpideohjelman, jolle on saatava komission 

hyväksyntä ennen kuin EU:n talousarviosta voidaan suorittaa maksuja. Toimenpideohjelmia 

voidaan muuttaa niiden kattaman ajanjakson aikana ainoastaan, jos molemmat osapuolet 

suostuvat siihen.  
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Toimintalinja on yksi toimenpideohjelman strategiaan kuuluva painopiste, joka käsittää 

joukon toisiinsa liittyviä toimia, joilla on mitattavissa olevat erityiset tavoitteet. 

Toimintalogiikka on yhteys arvioitujen tarpeiden, tavoitteiden, (suunniteltujen ja 

myönnettyjen) panosten, (tavoiteltujen ja saavutettujen) tuotosten ja (odotettujen ja 

todellisten) tulosten välillä. 

Tuloskehys koostuu joukolle indikaattoreita määritellyistä välitavoitteista ja tavoitteista. 

Jäsenvaltiot valitsevat indikaattorit toimenpideohjelman kullekin toimintalinjalle, lukuun 

ottamatta teknisen avun toimintalinjoja ja ohjelmia, joita tuetaan pk-yrityksiä koskevasta 

aloitteesta. 

Valtiontuella tarkoitetaan minkä tahansa muotoista suoraa tai välillistä rahoitustukea, jota 

viranomaiset myöntävät yksityisen sektorin yrityksille. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen mukaan valtiontuki on yleensä kiellettyä sisämarkkinoilla, paitsi jos sille on 

asianmukaiset perusteet. EU:n valtiontukisäännöissä määritellään, koska valtiontuki ei 

vääristä (tai uhkaa vääristää) kilpailua. Euroopan komissiolla on yksinomainen toimivalta 

arvioida jäsenvaltioiden myöntämän valtiontuen yhteensoveltuvuutta valtiontukisääntöjen 

kanssa. Unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin valvovat komission tekemiä 

menettelyä koskevia päätöksiä ja toteuttamia toimia. 

Välittävä elin on julkinen tai yksityinen elin taikka yksikkö, joka toimii hallintoviranomaisen 

vastuulla tai hoitaa sen puolesta tehtäviä, jotka liittyvät toimenpiteitä toteuttaviin 

edunsaajiin. 

Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1303/2013. Se annettiin 17 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 

sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta. 
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Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ovat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan b, c 

ja d alakohdassa määritellyt kolme rahoitustyyppiä: vakioyksikkökustannukset, 

kertakorvaukset ja kiinteämääräinen rahoitus. 

Ylisääntely tarkoittaa ylimääräisiä sääntöjä ja lainsäädännöllisiä velvoitteita, jotka ylittävät 

EU:n tasolla säädetyt Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) 

vaatimukset. Ylisääntely jaetaan aktiiviseen ja passiiviseen ylisääntelyyn. Aktiivinen ylisääntely 

tarkoittaa ylimääräisiä hallinnollisia menettelyitä ja lainsäädännöllisiä velvoitteita, jotka 

ylittävät EU:n tasolla säädetyt ERI-rahastojen vaatimukset. Passiivinen ylisääntely puolestaan 

tarkoittaa sitä, että kansalliset, alueelliset tai paikalliset toimijat eivät sovella ERI-rahastoja 

koskevissa asetuksissa ehdotettuja yksinkertaistamistoimenpiteitä. 
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