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Tiivistelmä
I Euroopan unionin (EU) koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää EU:n alueiden
välisiä eroja tasapainoisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen
saavuttamiseksi. Kolmasosa EU:n talousarviosta (noin 350 miljardia euroa)
kohdennetaan koheesiopolitiikkaan kaudella 2014–2020.

II EU on perinteisesti pyrkinyt varmistamaan, että sen talousarviovarojen käyttö on

sovellettavien sääntöjen mukaista. Viime vuosina EU on kuitenkin pyrkinyt lisäämään
tulossuuntautuneisuutta, jotta EU:n varoilla saadaan aikaan myönteisiä muutoksia
kansalaisten hyväksi. Tilintarkastustuomioistuin on EU:n perustamissopimuksen nojalla
velvollinen raportoimaan varainhoidon moitteettomuudesta. Tämän mukaisesti se on
vaikuttanut merkittävästi tulossuuntautuneisuuden lisäämiseen.

III Nykyisessä koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuutta koskevassa keskustelussa

on mukana monia sidosryhmiä, joilla on erilaisia ja joskus ristiriitaisia näkemyksiä siitä,
mitä tulossuuntautuneisuus on ja miten se olisi saavutettava. Tämä aihekohtainen
katsaus on arvokas tietolähde kaikille, jotka ovat mukana käsittelemässä vaikeita
poliittisia ja käytännön haasteita siitä, miten tulossuuntautuneisuutta voitaisiin
parantaa nykyisellä ja tulevilla ohjelmakausilla.

IV Katsauksessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen näkemykset siitä, miten

tulossuuntautuneisuus on kehittynyt edellisestä ohjelmakaudesta kautta 2021–2027
koskeviin komission ehdotuksiin. Tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon sekä
lainsäädäntökehyksen että sen täytäntöönpanon komissiossa ja jäsenvaltioissa.
Arvioinnin ytimessä on 14 ohjaavaa periaatetta, joiden uskomme olevan keskeisiä,
jotta voidaan varmistaa, että EU:n varainkäytössä aletaan painottaa aiempaa
enemmän tuloksellisuutta. Nämä periaatteet kattavat toimintapolitiikan hallinnoinnin
koko syklin, joka alkaa strategisesta suunnittelusta ja etenee toteutuksen kautta
raportointi- ja arviointivaiheisiin.

V Olemme arvioineet koheesioalan kattavan tuloksellisuuden tarkastustyön

(69 kertomusta) ja muista lähteistä peräisin olevien arviointien perusteella, miten
hyvin nämä periaatteet on otettu huomioon ohjelmakauden 2007–2013 ja 2014–2020
osalta. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin, kuinka todennäköisesti niitä sovelletaan
ohjelmakaudella 2021–2027, jos seuraavaa kautta koskevat komission ehdotukset
pannaan täytäntöön. Niiden tekijöiden osalta, joita ei ole vielä pantu täytäntöön –
kauden 2021–2027 ja joidenkin kauden 2014–2020 osien osalta – arviomme perustana
on käytössä olevien järjestelmien rakenne.
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VI Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio on näiden ohjelmakausien

aikana ryhtynyt toimiin sisällyttääkseen tehokkaan tuloshallintajärjestelmän
peruspiirteitä sekä yleiseen rahoitusta koskevaan lainsäädäntökehykseen että
erityisesti koheesiota säätelevään lainsäädäntöön. Näihin keskeisiin piirteisiin kuuluvat
muun muassa hyvän tuloksellisuuden ja sen saavuttamiseen tarvittavien olosuhteiden
määrittely, tuloksellisuuden mittaaminen sekä sitä koskeva raportointi ja arviointi.
Erityisesti kaudella 2014–2020 tehtiin merkittäviä muutoksia.

VII Näitä lainsäädäntökehyksen parannuksia ei kuitenkaan aina ole sovitettu

tehokkaasti käytännön toimiksi. Lisäksi yksi kauden 2021–2027 osalta ehdotetun
lainsäädännön tavoitteista on yksinkertaistaa järjestelyjä. Yksinkertaistaminen on
tavoite, jota tilintarkastustuomioistuin periaatteessa kannustaa. Katsomme kuitenkin,
että yksinkertaistamiseen pyrkivät komission ehdotukset saattavat vähentää
tulossuuntautuneisuuden painottamista.

VIII Arviomme kustakin 14 ohjaavasta periaatteesta esitetään taulukossa 1.

Taulukosta käy ilmi, että koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuuden parantamisessa
on edistytty erityisesti ohjelmasuunnittelun osalta. On kuitenkin joukko aloja, joilla on
parantamisen varaa: strateginen suunnittelu, toimintapolitiikan täytäntöönpano,
tuloksellisuustietojen laadinta ja käyttö seurannan/raportoinnin ja arvioinnin
yhteydessä sekä pysyvyyden varmistaminen. Kaiken kaikkiaan
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hyvälle tuloksellisuudelle ei ole riittäviä
taloudellisia kannustimia.

Taulukko 1 – Ohjaavien periaatteiden arviointi ohjelmakausittain
Ohjelmakausi

Kohta

1. Strategiseen suunnitteluun liittyvät periaatteet
1. EU on esittänyt selkeän ja johdonmukaisen
näkemyksen siitä, mitä se haluaa saavuttaa
koheesiopolitiikan varoilla. On löydettävä
tahoja, jotka ottavat vastuun
varainkäytöstä, ja tavoitteet on muutettava
operatiiviseksi toimiksi.

14–23

2. Varojen jakamisessa jäsenvaltioille otetaan
huomioon todetut tarpeet ja
tuloksellisuustiedot.

24–29

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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2. Ohjelmasuunnittelua koskevat periaatteet
3. Selkeä toimintalogiikka on olemassa

31–38

4. Rahoitus on hyvin kohdennettua

39

5. Käytössä on yksinkertainen ja
johdonmukainen tuloksellisuuden
mittauskehys

40–49

6. Käytössä on mekanismeja, joilla
kannustetaan tuloksellisuuteen

50–56

3. Täytäntöönpanoa koskevat periaatteet
7. Jäsenvaltiot käyttävät koheesiopolitiikan
varat oikea-aikaisesti

58–64

8. Hankkeiden valinnassa ja toteuttamisessa
sovelletaan tulossuuntautunutta
lähestymistapaa

65–71

9. Tuloksellisuusnäkökohdat otetaan
huomioon ohjelmien tarkistuksissa

72–78

4. Seurantaan ja raportointiin liittyvät periaatteet
10. Seurantajärjestelmien avulla varmistetaan
tuloksellisuustietojen ajantasaisuus ja hyvä
laatu

80–90

11. Tuloksellisuuden osalta sovelletaan selkeää
tilivelvollisuutta

91–98

12. Tuloksellisuustietoja käytetään korjaavien
toimien toteuttamiseen ja strategisen
suunnitteluprosessin tukemiseen

99–
104

5. Arviointia koskevat periaatteet
13. Päätöksenteossa hyödynnetään ohjelmien ja
toimintapolitiikan tasolla tehtyjä arviointeja

106–
113

6. Monialainen periaate
14. Kestävyys rakennetaan syklin osaksi siten,
että varmistetaan julkisten toimenpiteiden
vaikuttavuus pitkällä aikavälillä

114–
124

Huomautus: Komissio ei ole yksimielinen tilintarkastustuomioistuimen kanssa sen tietyistä ohjaavista
periaatteista (esim. periaatteet 1 ja 9) esittämän arvion osalta.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Punainen: Vain muutamat kriteerit täyttyvät. Keltainen:
Kriteerit täyttyvät joiltakin osin. Vihreä: Kriteerit täyttyvät suurimmaksi osaksi.
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IX Olemme antaneet aiemmissa kertomuksissa lukuisia suosituksia etenkin ohjaavien

periaatteiden 1 ja 9 osalta. Ne on merkitty kauden 2021–2027 osalta punaisella edellä
olevassa taulukossa 1. Olemme myös korostaneet tarvetta minimoida viivästykset
koko syklin ajan. Täytäntöönpanon kumuloituneet viipeet ja tukikelpoisuusaikojen
päällekkäisyys siirtävät painopistettä tuloksellisuusnäkökohdista kohti varojen käyttöä.
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Johdanto
EU:n tuloksellisuus

01 Euroopan unioni (EU) käyttää vuosittain noin 140 miljardia euroa. Viime vuosina

on keskitytty aiempaa enemmän tuloksellisuuteen eli siihen, missä määrin nämä
menot tuottavat myönteisiä tuloksia. EU:n lainsäädännössä tuloksellisuuteen viitataan
yleensä ilmauksella ’moitteeton varainhoito’.Varainhoitoasetuksen mukaan
’moitteettomalla varainhoidolla’ tarkoitetaan talousarvion toteuttamista
taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti.
Periaatteet määritetään seuraavasti 1:
o

Taloudellisuus – resurssit on annettava käyttöön oikeaan aikaan, määrältään ja
laadultaan asianmukaisina ja parhaaseen hintaan.

o

Tehokkuus – paras mahdollinen suhde käytettyjen resurssien, toteutettujen
toimien ja saavutettujen tavoitteiden välillä.

o

Vaikuttavuus – missä määrin asetetut tavoitteet on saavutettu toteutettujen
toimien avulla.

02 Taloudellisuuden periaate koskee tarvittavia panoksia. Sekä tehokkuus että
vaikuttavuus kuvaavat, mitä näillä panoksilla saavutetaan, ja kattavat näin ollen
seuraavat seikat:
o

tuotokset – ohjelman saavutukset (esim. lentoasema)

o

tulokset – ohjelman välittömät vaikutukset suoraan kohderyhmään tai tuensaajiin
(lentoaseman käyttäjien lukumäärä)

o

vaikutukset – pidemmän aikavälin muutokset, jotka ovat ainakin osittain EU:n
toimien ansiota, esim. lentoasemasta saatava taloudellinen hyöty (merkittäviä
voivat olla muutkin tekijät, kuten hiilidioksidipäästöt).
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Koheesio

03 Tässä aihekohtaisessa katsauksessa arvioidaan EU:n toiminnan tärkeimpiin osaalueisiin lukeutuvan koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuutta. Koheesiopolitiikan
tarkoituksena on saavuttaa yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista: jäsenvaltioiden
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen 2.
Taulukossa 2 kuvataan koheesioalan rahoituksen ja painopisteiden kehittymistä.
Taulukosta käy ilmi seuraavaa:
o

Rahoitus on kasvanut merkittävästi alkuvaiheeseen verrattuna, mutta sen määrä
on pysynyt kutakuinkin vakaana kaudesta 2007–2013 lähtien.

o

Koheesion edistämiseen suunnattujen varojen osuus ei pysynyt vakaana ennen
kautta 2007–2013. Varojen määrä on sittemmin pysynyt samana.

o

Kauden 2007–2013 jälkeen koheesioalan tavoitteet ovat laajentuneet niin, että ne
kattavat myös alueellisen (eli rajat ylittävän) yhteistyön sekä tavoitteet, jotka
perustuvat EU:n kymmenvuotisjaksoille laatimiin pitkän aikavälin tavoitteisiin 3.

o

Eurooppa 2020 -strategialle ei ole kesäkuuhun 2019 mennessä määritetty
seuraajaa, jonka tukemiseen suunnattaisiin koheesiopolitiikan ja muiden
politiikanalojen varoja.
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Taulukko 2 – EU:n koheesiorahoituksen ja painopisteiden kehitys
Ohjelmakausi
Määrärahat
( % kokonaistalousarviosta)
Rahastot
EU:n laajuinen
strategia, joka on
otettu huomioon
koheesiolainsäädännön
puitteissa

Investointitavoitteet

1989–1993

1994–1999

2000–2006

2007–2013

2014–2020

2021–2027

69 miljardia ecua*
(20 %)

168 miljardia ecua*
(30 %)

235 miljardia euroa
(33 %)

347 miljardia euroa
(36 %)

355 miljardia euroa
(37 %)

330 miljardia euroa
(34 %)

EAKR, ESR, EMOTR:n
ohjausosasto

EAKR, ESR, EMOTR:n
ohjausosasto, KOR ja
koheesiorahasto

EAKR, ESR, EMOTR:n
ohjausosasto, KOR ja
koheesiorahasto

EAKR, ESR,
koheesiorahasto

EAKR, ESR,
koheesiorahasto

EAKR, ESR,
koheesiorahasto

-

-

[Lissabon 2000–
2010]**

Lissabon 2000–
2010
Eurooppa 2010–
2020

Eurooppa 2010–
2020

-

Viisi ensisijaista
tavoitetta:
— alueiden
kehittämisen ja
rakenteellisen
mukauttamisen
edistäminen
— teollisuuden
taantumiseen
vastaaminen
— pitkäaikaistyöttömyyden
torjunta
— nuorten
integroiminen
työelämään

Kuusi ensisijaista
tavoitetta:
— alueiden
kehittämisen ja
rakenteellisen
mukauttamisen
edistäminen
— teollisuuden
taantumiseen
vastaaminen
— nuorten pitkäaikaistyöttömyyden
torjuminen ja
työelämään
integroitumisen
edistäminen

Kolme ensisijaista
tavoitetta:
— alueiden
kehittämisen ja
rakenteellisen
mukauttamisen
edistäminen
— rakenteellisissa
vaikeuksissa olevien
alueiden
muuttaminen
— koulutus- ja
työllisyysjärjestelmien
nykyaikaistaminen.

Kolme ensisijaista
tavoitetta:
— vähiten
kehittyneiden
alueiden kasvu
ja työllisyys
— kaikkien muiden
EU:n alueiden
kilpailukyky
— rajat ylittävä
yhteistyö.

Yksitoista
temaattista
tavoitetta:
— tutkimus ja
innovointi
— tieto- ja
viestintätekniikka
— pk-yritysten
kilpailukyky
— vähähiilinen
talous
— ilmastonmuutoks
een
sopeutuminen,
riskien

Viisi
toimintapoliittista
tavoitetta:
— innovatiivinen ja
älykäs talouden
muutos
— vihreämpi,
vähähiilinen
Eurooppa
— liikkuvuus ja tietoja viestintätekniikka
— sosiaalisia oikeuksia
koskeva EU-pilari
— kaupunki-,
maaseutu- ja
rannikkoalueiden
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Ohjelmakausi

1989–1993
— yhteisen
maatalouspolitiikan
uudistaminen ja
maaseudun
kehittämisen
edistäminen.

1994–1999
— työntekijöiden
sopeutuminen
teollisuuden
muutoksiin
— maaseudun
kehittämisen
edistäminen
— alueet, joiden
väestöntiheys on
erittäin alhainen.

2000–2006

2007–2013

2014–2020

2021–2027

ehkäiseminen ja
riskinhallinta
— ympäristönsuojelu
ja luonnonvarojen
käytön tehokkuus
— kestävä liikenne
— työllisyyden
edistäminen ja
työvoiman
liikkuvuuden
tukeminen
— sosiaalinen
osallisuus
— koulutus
— institutionaalisten
valmiuksien
kehittäminen.

sekä paikallisten
aloitteiden kestävä
kehittäminen.

* Euroopan valuuttayksikkö (ECU) oli Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden valuutoista muodostuva valuuttakori, jota käytettiin laskentayksikkönä ennen 1. tammikuuta 1999,
jolloin sen tilalle tuli arvoltaan yhtäläinen valuutta euro.
** Lissabonin strategia tuli voimaan suunnilleen ohjelmakauden 2000–2006 käynnistymisen ajankohtana, mutta se ei näkynyt kyseistä kautta koskevassa
koheesiolainsäädännössä.
Lähde: Komissio, Inforegion Panorama (nro 26), kesäkuu 2008 (kaudet 1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013, ”Budget”, ”Funds”, Investment objectives”),
komission luvut (“Budget”: kaudet 2014–2020 ja 2021–2027) sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiemmat tarkastukset.
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Aihekohtaisen katsauksen tavoite ja lähestymistapa

04 Tämä aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus. Katsaus perustuu lähinnä

viime vuosina toteuttamaamme mittavaan tarkastustyöhön. Siinä kuvataan, missä
määrin koheesiopolitiikan suunnittelu ja täytäntöönpano ovat keskittyneet
tuloksellisuuteen pelkän sääntöjen noudattamisen sijasta. Näkemyksemme mukaan
tuloksellisuuden painottaminen hyödyttäisi kaikkia seuraavan ohjelmakauden
järjestelyjen suunnitteluun osallistuvia tahoja niin EU:n toimielinten kuin
jäsenvaltioidenkin tasolla.

05 Arvioimme ensin tehokkaaseen tuloshallintajärjestelmään tähtäävien keskeisten
osatekijöiden kehityskulkua. Arvioinnin kohteena on sekä yleinen lainsäädäntökehys
(ja muut komission aloitteet) että erityisesti koheesioalaa koskeva EU-lainsäädäntö.

06 Tämän jälkeen yksilöimme 14 ohjaavaa periaatetta, jotka ovat käsityksemme

mukaan tarpeen koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuuden parantamiseksi.
Lueteltavien periaatteiden ei ole tarkoitus muodostaa kattavaa kehystä eivätkä ne
välttämättä suoraan sovellu muille EU:n politiikanaloille. Periaatteet kuvastavat
keskeisiä ongelmia, joita tilintarkastustuomioistuin on havainnut tuloksellisuuden
tarkastuksissaan. Ne kattavat toimintapolitiikan koko hallinnointisyklin alkuvaiheen
suunnittelusta päätösvaiheessa suoritettavaan arviointiin. Kuvassa 1 esitetään
ohjaavat periaatteet, jotka liittyvät viiteen tärkeimpään hallinnointivaiheeseen
(vaiheita kuvataan lyhyesti tässä asiakirjassa myöhemmin esitettävässä ohjaavia
periaatteita koskevassa analyysissä). Yksi huomioon otettavista periaatteista
(pysyvyyden varmistaminen) on monialainen, ja sitä sovelletaan useisiin
hallinnointivaiheisiin.
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Kuva 1 – Koheesiopolitiikan täytäntöönpanosykli

Strateginen
suunnittelu

Ohjaava periaate 13:
Päätöksenteossa hyödynnetään
ohjelmien ja toimintapolitiikan
tasolla tehtyjä arviointeja

Arviointi

Ohjaava periaate 10:
Seurantajärjestelmien avulla
varmistetaan tuloksellisuustietojen
ajantasaisuus ja hyvä laatu
Ohjaava periaate 11: Tuloksellisuuden
osalta sovelletaan selkeää
vastuuvelvollisuutta
Ohjaava periaate 12:
Tuloksellisuustietoja käytetään
korjaavien toimien toteuttamiseen ja
strategisen suunnitteluprosessin
tukemiseen

Seuranta ja
raportointi

Ohjaava periaate 1: EU on esittänyt selkeän ja
johdonmukaisen näkemyksen siitä, mitä se haluaa
saavuttaa koheesiopolitiikan varoilla. On löydettävä
tahoja, jotka ottavat vastuun varainkäytöstä, ja
tavoitteet on muutettava operatiiviseksi toimiksi
Ohjaava periaate 2: Varojen jakamisessa
jäsenvaltioille otetaan huomioon todetut tarpeet ja
tuloksellisuustiedot

Ohjelmasuunnittelu

Täytäntöönpano

Ohjaava periaate 3: Selkeä
toimintalogiikka on olemassa
Ohjaava periaate 4: Rahoitus on
hyvin kohdennettua
Ohjaava periaate 5: Käytössä on
yksinkertainen ja johdonmukainen
tuloksellisuuden mittauskehys
Ohjaava periaate 6: Käytössä on
mekanismeja, joilla kannustetaan
tuloksellisuuteen
Ohjaava periaate 7: Jäsenvaltiot käyttävät
koheesiopolitiikan varat oikea-aikaisesti
Ohjaava periaate 8: Hankkeiden valinnassa
ja toteuttamisessa sovelletaan
tulossuuntautunutta lähestymistapaa
Ohjaava periaate 9:
Tuloksellisuusnäkökohdat otetaan
huomioon ohjelmien tarkistuksissa

Ohjaava periaate 14 (monialainen): Pysyvyys rakennetaan
syklin osaksi siten, että varmistetaan julkisten toimenpiteiden
vaikuttavuus pitkällä aikavälillä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

07 Kehitimme nämä ohjaavat periaatteet alan kokeneina tarkastajina ja arvioimme

niitä ennen muuta alalla viime vuosikymmenen aikana tekemämme oman työn
pohjalta (yhteensä 69 kertomusta, joihin sisältyvät komission vastaukset). Tämän
lisäksi perehdyttiin aineistoihin, jotka ovat peräisin muista lähteistä EU:n toimielinten
sisältä (esim. Euroopan parlamentin tutkimukset, komission sisäisen tarkastuksen
yksikön raportit) tai niiden ulkopuolelta (esim. OECD). Analysoimme, miten hyvin
kutakin ohjaavaa periaatetta on sovellettu ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020
osalta. Lisäksi arvioimme komission ehdotuksen perusteella 4, miten periaatteet
voitaisiin kattaa ohjelmakaudella 2021–2027. Keskustelimme aihekohtaisesta
katsauksesta komission kanssa ja otimme tarvittaessa huomioon komission
kommentit.
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Koheesiopolitiikan
tulossuuntautuneisuus
Tuloshallintaa koskevan lainsäädäntökehyksen
kehityssuuntaukset

08 Tässä osassa esitetään yleiskatsaus tulossuuntautuneisuuden suunnittelusta

lainsäädäntökehyksessä. Seuraavissa kohdissa tarkastellaan tulossuuntautuneisuutta
kunkin ohjaavan periaatteen osalta ja arvioidaan, miten hyvin komissio ja jäsenvaltiot
ovat panneet järjestelyt täytäntöön.

09 EU:n talousarvion tulossuuntautuneisuuden lisäämispyrkimykset ovat viime

vuosina vauhdittuneet. Kaavio 1 osoittaa, että komissio on asteittain sisällyttänyt
yleiseen lainsäädäntökehykseensä (ja komission aloitteisiin) keskeiset osatekijät, joita
tehokas tuloshallintajärjestelmä edellyttää. Tähän sisältyvät tuloksellisuuden ja
moitteettoman varainhoidon määritelmät, vankkojen tavoitteiden ja indikaattorien
käyttö sekä jäsennelty arviointi siitä, mitä on saavutettu.
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Kaavio 1 – Keskeisten tuloksellisuutta koskevien osatekijöiden kehitys
EU:n tasolla
1968
Varainhoitoasetus
 Ta l oudellisuuden ja moitteettoman
va ra i nhoidon periaatteita a letaan s oveltaa.
1990
Varainhoitoasetus
 Kus ta nnustehokkuuden periaatetta
a l etaan soveltaa.
 Va a timusta, jonka mukaan
ta l ousarvi on toteuttamisessa on
a s etettava määrällisiä ta voitteita ja
ni i den toteuttamista on seurattava,
a l etaan soveltaa.

2010
Komission aloitteet
 Komi ssio korostaa ta lousarvion kokonaistarkastelussa
tul ossuuntautuneen budjetoinnin tä rkeyttä ja sitä, että
mi ta taan toimien todellisia va ikutuksia eikä käytettyjen
pa nosten määrää.
 Pa rl amentti, neuvosto ja Euroopan
ti l intarkastustuomioistuin alkavat keskustella
tul ossuuntautuneista EU:n toimintapolitiikoista sekä
tul osbudjetoinnista erityisesti parlamentin talousarvion
va l vontavaliokunnassa ja talousarvi on vuotuisen
va s tuuva pausmenettelyn yhteydessä.

2002
Varainhoitoasetus
 On s ovellettava SMART-tavoitteita,
jotka ovat täsmällisiä, mi tattavissa ja
toteutettavissa olevia, asiaan kuuluvia
ja a jallisesti määrättyjä (specific,
measurable, attainable, relevant, and
time-bound).
 Moi tteeton va rainhoito määritellään
s i ten, että va rojen hallinnoinnissa
noudatetaan taloudellisuuden,
tehokkuuden ja va ikuttavuuden
peri aatteita.
 Oteta an käyttöön vaatimus, jonka
muka an toimielinten on tehtävä
ohjelmien ja toimien ennakko- ja
jä l kiarvi ointi.
 Seura nta- ja ra portointijärjestelyjä
tehostetaan edellyttämällä, että
komi ssio seuraa tavoitteiden
s a avuttamista tulosindikaattoreilla,
ra portoi vuosittain budjettivallan
kä yttä jälle ja antaa moitteetonta
va ra i nhoitoa koskevan va hvistuksen
vuotui sissa toimintakertomuksissaan.

2011
Komission aloitteet
 Komi ssio määrittelee tiedonannossaan EU:n
l i säarvon: toiminnalla saavutettava a rvo on EU:n
toi men ansiosta suurempi kuin mitä s e olisi, jos
jä s envaltiot olisivat toimineet ilman EU:ta.

2015
Komission aloitteet
 Komi ssio on edelleen sitoutunut parempiin tuloksiin käynnistämällä aloitteen
Tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio, jonka tarkoituksena on tehostaa
kes kittymistä tuloksiin, ti edottaa EU:n toimien saavutuksista ja maksimoida EU:n
i nvestointien lisäarvo.
 Komi ssio käynnistää aloitteen Parempaa sääntelyä paremman tuloksen
saavuttamiseksi, jos sa se toteaa, että arvi oinnit ja hyvi n suunniteltu lainsäädäntö
ova t tä rkeitä EU:n toimien l isäarvon parantamisessa.
2018
Varainhoitoasetus
 Oteta an käyttöön vaatimus, jonka mukaan ra hastojen on keskityttävä
tul oksellisuuteen, eli ohjelmien tavoitteet va hvistetaan etukäteen, edistystä
ni i den saavuttamisessa seurataan tulosindikaattoreiden avulla, ja edistyksestä
ra portoidaan Euroopan parlamentille.
 Edel lytetään, että tuloksellisuusindikaattorit ovat merkityksellisiä, hyvä ksyttyjä,
us kottavia, helppoja ja kestäviä (RACER – relevant, accepted, credible, easy a nd
robus t), ja esitetään tuotosindikaattorin ja tulosindikaattorin määritelmät.
 Oteta an käyttöön uusi tukimuoto Kustannuksiin perustumaton rahoitus, joka
ta rjoaa mahdollisuuden taloudelliseen tukeen tulosten ja /tai tiettyjen
edellytys ten täyttyessä.
 Va hvi stetaan a rviointien asemaa edellyttämällä, että arvi ointien on
perustuttava ohjelmien ja toimien tuloksia koskevaan näyttöön. Arvi oinneissa
on myös ta rkasteltava EU:n tason lisäarvoa.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin varainhoitoasetusten ja komission muiden asiakirjojen
perusteella.
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10 Koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuus on heijastanut näitä EU:n tason

kehityssuuntauksia ja edennyt poliittisella tasolla ohjelmakauden 2014–2020
valmisteluissa. Jotta Eurooppa 2020 -strategiassa asetetut tavoitteet voitaisiin
saavuttaa, komissio painotti vuonna 2010, että koheesiopolitiikan vaikuttavuutta on
parannettava keskittymällä tulosten aikaansaamiseen 5. Tämän vuoksi komission
mukaan tulossuuntautuneisuuden varmistaminen oli ohjelmakautta 2014–2020
koskevan lainsäädäntöpaketin hyväksymisen kulmakivi 6. Tulossuuntautuneisuus on
myös yksi komission päätavoitteista, jotka tukevat sen kaudelle 2021–2027 laatimia
ehdotuksia. Komissio viittaa erityisesti siihen, että rahoitusta ja EU:n painopisteitä on
yhdenmukaistettava 7.

11 Liitteessä I on yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten EU:n yleinen kehitys kohti

tulossuuntautuneisuutta on otettu huomioon koheesiopolitiikan alalla. Liitteessä
havainnollistetaan, missä määrin osatekijät, jotka ovat näkemyksemme mukaan
keskeisiä EU:n varojen vaikuttavan käytön kannalta, on sisällytetty erityisesti
koheesioalaa koskevaan EU:n lainsäädäntöön. Liitteestä ilmenee, että näiden
osatekijöiden määrä koheesiolainsäädännössä kasvoi kauteen 2014–2020 asti, mutta
jotkin osatekijät on poistettu kautta 2021–2027 koskevista nykyisistä ehdotuksista.
Tämä liittyy komission pyrkimyksiin yksinkertaistaa koheesiopolitiikkaa.

Ohjaavat periaatteet

12 Kunkin 14 ohjaavan periaatteen osalta esitetään tilintarkastustuomioistuimen
arvio kolmelta ohjelmakaudelta sekä arvion keskeiset perusteet. Annamme myös
tarkempia tietoja käyttämistämme arviointikriteereistä ja esitämme niiden tueksi
kertomuksiimme perustuvia esimerkkejä. Koska täytäntöönpanosykli on jatkuva,
erilaisten ohjaavien periaatteiden välillä on monia yhtymäkohtia.

1 – Strategiseen suunnitteluun liittyvät periaatteet

13 Prosessi alkaa strategisella suunnittelulla EU:n tasolla: komissio, neuvosto ja

Euroopan parlamentti määrittävät painopisteet koko EU:n osalta (esim. Eurooppa
2020 -strategia) ja erikseen koheesiopolitiikan osalta. Tässä prosessissa
lainsäädäntövallan käyttäjät vahvistavat myös monivuotisen rahoituskehyksen (MRK)
osalta toimintapolitiikan määrärahat ja niiden käyttöä koskevat säännöt. Perinteisesti
on olemassa joukko yhteisiä sääntöjä (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus), joita
sovelletaan kolmeen koheesiorahastoon (EAKR, ESR ja koheesiorahasto) ja joihinkin
muihin rahastoihin ja joita täydennetään kutakin rahastoa koskevilla erityissäännöillä.
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Tässä vaiheessa on kaksi ohjaavaa periaatetta, jotka liittyvät näkemyksen
muotoilemiseen ja rahoituksen myöntämiseen jäsenvaltioille.

1

EU on esittänyt selkeän ja johdonmukaisen
näkemyksen siitä, mitä se haluaa saavuttaa
koheesiopolitiikan varoilla. On löydettävä
tahoja, jotka ottavat vastuun
varainkäytöstä, ja tavoitteet on muutettava
operatiiviseksi toimiksi.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

14 Strategisen suunnittelun lähtökohtana on selkeä näkemys siitä, mitä rahoituksen

avulla on tarkoitus saavuttaa. Tämä on haasteellista, kun otetaan huomioon
monimutkainen strateginen kehys, jossa EU toimii. Kaudella 2014–2020 EU:n strategia
(Eurooppa 2020 -strategia) muunnettiin koheesiopolitiikaksi. Näin ei tapahtunut
kauden 2007–2013 kohdalla. Kaudelle 2021–2027 ei ole olemassa kattavaa EU:n
laajuista strategiaa, jota olisi tuettava koheesiovarojen avulla 8. Havaittavissa on myös
yhä tiettyjä puutteita: kilpailevat, epäyhtenäiset strategiset tavoitteet, jotka ovat
joskus epärealistisia ja joihin kaikki sidosryhmät eivät välttämättä aina täysin sitoudu
tai joita ei oteta käyttöön.
1.
EU:n koheesiopolitiikka olisi määriteltävä strategisesti ja siihen olisi liitettävä
strategiset tavoitteet

15 EU:n laajuiset strategiat, joissa esitettiin EU:n strategiset tavoitteet ja jotka

kattoivat kaudet 2007–2013 ja 2014–2020, tarjosivat strategiset suuntaviivat 9
koheesiorahastojen täytäntöönpanolle. Tällä hetkellä ei ole olemassa vastaavaa EU:n
laajuista strategiaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 10. Koheesioalalla komissio ehdottaa
yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa viittä korkean tason toimintapoliittista
tavoitetta. Tämän etuna on rahoituksen jatkuvuus, sillä tuen kohteena ovat samat
painopistealat kuin kaudella 2014–2020 11. Jos vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ei laadita
uutta kattavaa strategiaa, strategia seuraa uutta monivuotista rahoituskehystä. Tämä
ei ole tavanomainen tai looginen järjestys, jossa julkiset talousarviot määritetään
toimintapoliittisten tavoitteiden asettamisen ja toimintapolitiikkojen suunnittelun
jälkeen 12.
2.
Olisi vältettävä erilaisia strategisia tavoitekokonaisuuksia, joiden aikataulut ja
sisältö poikkeavat toisistaan

16 Strateginen ympäristö, jossa koheesiopolitiikan varoja käytetään, käsittää joukon

päällekkäisiä strategiakehyksiä/tavoitteita 13. Tämä on seurausta siitä, että
noudatettava poliittinen prosessi on monimutkainen niin Euroopan tasolla kuin
maailmanlaajuisestikin. Kaaviosta 2 käy ilmi, että EU:n ensisijaiset
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kymmenvuotisstrategiat (Lissabonin strategia ja Eurooppa 2020 -strategia) ovat
päällekkäisiä useiden muiden sitoumusten kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita
komission ensisijaiset tavoitteet ja suunnitelmat, jotka koskevat EU:n kansainvälisiä
sitoumuksia (kuten Pariisin ilmastosopimus). Samaan aikaan koheesiopolitiikan
rahastojen on vastattava myös niille kuuluvista erityistehtävistä.

Kaavio 2 – EU:n toimintaa koskevien strategiakehysten päällekkäisyys ja
eritahtisuus
Pariisin sopimus

EU:N KESKEISET
KANSAINVÄLISET
SITOUMUKSET

Kestävän kehityksen tavoitteet

Lissabonin strategia

Eurooppa 2020
Eurooppaneuvosto
vuoteen
2014 saakka

VARAINKÄYTTÖ
JA SÄÄNTELY
Barroson
ensimmäinen
komissio
VARAINKÄYTTÖ

Barroson toinen komissio

Monivuotinen rahoituskehys 2007–2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eurooppa 2020+ ?

Eurooppa-neuvosto:
EU:n strateginen ohjelma
muuttuvina aikoina

Seuraava Eurooppaneuvoston strategia

Junckerin komissio:
kymmenen painopistettä

Seuraavan komission ohjelma

Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020

2014 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Monivuotinen
rahoituskehys 2021-2027
2021

2022

2023

2024

2025

Lähde: Briefing paper on the Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial
Framework (tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus komission ehdotuksesta vuosien 2021–
2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi), kaavio 6.

17 Käytössä on lukuisia strategiakehyksiä ja tavoitteita, joihin liittyy päällekkäisiä

toteutusjaksoja, tavoitteita, indikaattoreita ja tavoitearvoja. Tämä luo monimutkaisen
tilanteen, joka voi aiheuttaa sekaannusta 14. Tilintarkastustuomioistuin raportoi, että
Lissabonin strategia (2000–2010) hyväksyttiin samaan aikaan kuin monivuotinen
rahoituskehys kaudelle 2000–2006, mutta sama ei koskenut Eurooppa 2020 -strategiaa
(joka kattaa vuodet 2010–2020). Eurooppa 2020 -strategia hyväksyttiin kauden 2007–
2013 monivuotisen rahoituskehyksen puolivälissä, kun seuranta-, arviointi- ja
raportointijärjestelyt olivat jo käytössä. Näin ollen EU:n talousarvion vaikutuksesta
EU:n strategiaan ei ollut mahdollista raportoida tehokkaasti 15.

18 Myös useat ulkoiset lähteet ovat kiinnittäneet huomiota tähän asiaan ja

erityisesti ”tavoitteen ylikuormittumiseen”, mikä vaikeuttaa toimintapolitiikan
strategista ja operatiivista toteutusta ja lisää johdonmukaisuutta koskevia haasteita 16.
Tällaisessa tilanteessa on haasteellista varmistaa johdonmukainen lähestymistapa
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon.
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3.

Strategisten tavoitteiden olisi oltava realistisia

19 Tilintarkastustuomioistuin on havainnut joukon tapauksia, joissa strategiset

tavoitteet eivät ole realistisia. Nämä tapaukset voidaan jakaa karkeasti kahteen
kategoriaan: strategisia tavoitteita ei aina aseteta oikealle tasolle tai niiden yhteydessä
ei oteta huomioon, kuinka paljon rahoitusta on käytettävissä.

Vuosikertomus 2014
Esimerkki tapauksesta, jossa strategisia tavoitteita ei asetettu oikealle tasolle:
Tilintarkastustuomioistuin raportoi tavasta, jolla Eurooppa 2020 -strategian
yleistavoitteet määriteltiin kunkin jäsenvaltion osalta erikseen. Kahden
yleistavoitteen osalta tilanne on se, että vaikka jokainen jäsenvaltio saavuttaisi omat
kansalliset tavoitteensa, koko EU:lle asetettua yleistavoitetta ei silti saavutettaisi 17.

Yhtenäistä Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää koskeva
erityiskertomus
Esimerkki strategisista tavoitteista, joissa ei ole otettu huomioon käytettävissä
olevaa rahoitusta: Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että uuden rautatieliikenteen
hallintajärjestelmän käyttöönotto oli perustunut strategiseen poliittiseen valintaan.
Järjestelmän kustannusten osoitettiin olevan 190 miljardia euroa vuoteen 2050
mennessä, mutta se käynnistettiin ilman yleistä kustannusarviota tai asianmukaista
suunnittelua 18.
4.

Kaikkien sidosryhmien olisi sitouduttava strategisiin tavoitteisiin

20 Jäsenvaltiot eivät aina ole yhtä mieltä EU:n tavoitteista, ja kehys, jossa EU toimii,
ei aina ole oikeudellisesti sitova vaan perustu hyvään tahtoon. Nämä tekijät
merkitsevät, että jäsenvaltioilla voi olla vain vähäinen kannustin EU:n
toimintapolitiikkojen toteuttamiseen.

Eurooppalaista suurten nopeuksien rautatieverkkoa koskeva
erityiskertomus ja liikennettä koskeva yleiskatsaus
Havaitsimme eurooppalaista suurten nopeuksien rautatieverkkoa koskevassa
tarkastuksessa, että jäsenvaltiot eivät rakentaneet suurnopeusratoja, jos niitä ei
pidetty kansallisena painopisteenä, vaikka tällainen rata sijaitsisi valtioiden välisellä
käytävällä ja olisi osa ydinverkkoa. Lisäksi komissiolla on niukasti välineitä tai
toimivaltuuksia velvoittaa jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan rakentaa
ydinverkon valmistumiseen tarvittavat suurnopeusradat 19.

21 Esitimme yhden esimerkin tapauksesta, jossa sitovan lainsäädännön puuttuminen
ei ollut esteenä sille, että EU:n tason tavoitteet olivat myös jäsenvaltioiden
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tavoitteena. Tarkastuksessa havaittiin, että EU:n koulutustavoitteet oli otettu
asianmukaisesti huomioon toimenpideohjelmissa ja niihin liittyvissä ohjelmakauden
2007–2013 hankkeissa sekä ohjelmakauden 2014–2020 ohjelmien suunnittelussa. Näin
oli siitä huolimatta, että koulutuspolitiikka kuuluu kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden
yksinomaiseen toimivaltaan ja että EU:n strategiat hyväksytään neuvoston päätelmien
muodossa, jotka eivät sido EU:n jäsenvaltioita oikeudellisesti 20.
5.

Strategiset tavoitteet olisi muunnettava toiminnallisiksi tavoitteiksi

22 Joskus komissio tai jäsenvaltiot eivät muunna strategisia tavoitteita operatiivisiksi

tavoitteiksi 21. Tällaisissa tapauksissa korkean tason tavoitteet uhkaavat jäädä
ainoastaan poliittisiksi pyrkimyksiksi. Myös Euroopan parlamentti on kiinnittänyt
huomiota konkretisoinnin tärkeyteen 22.

Erityiskertomus laajakaistayhteyksistä EU:n jäsenvaltioissa
Jäsenvaltioiden EU:n laajakaistainvestointien täytäntöönpanoon kaudella 2014–2020
soveltamat strategiat eivät olleet yhdenmukaisia yleisen Eurooppa 2020 -strategian
kanssa. Joidenkin jäsenvaltioiden strategioissa asetetut tavoitteet olivat vaativampia
kuin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. Yksikään tarkastetuista jäsenvaltioista ei
kuitenkaan sisällyttänyt strategiaansa kansallista tavoitetta, joka liittyisi sen
varmistamiseen, että vähintään 50 prosentilla kotitalouksista olisi ultranopea
laajakaistayhteys (tämä on yksi EU:n asettamista kolmesta tavoitteesta) 23.

23 Kaudella 2014–2020 komissio pyrki muuntamaan Eurooppa 2020 -strategian

strategiset tavoitteet koheesiopolitiikaksi sisällyttämällä siihen temaattiset tavoitteet,
jotka on jaoteltu Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteisiin liittyvien
investointiprioriteettien mukaan. OECD 24, komissio 25 ja Euroopan parlamentti 26
tunnustivat tämän muuntamisen mahdolliset hyödyt. Poliittisten Eurooppa
2020 -pyrkimysten alaisuudessa vallitsi kuitenkin monimutkainen rakenne, joka käsitti
viisi yleistavoitetta, seitsemän lippulaivahanketta ja 11 temaattista tavoitetta. Näitä
eritasoisia tavoitteita ei ollut suunniteltu muuntamaan yksittäin tai yhdessä Eurooppa
2020 -strategian poliittisia pyrkimyksiä käyttökelpoisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi 27.
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki tarkastetut jäsenvaltiot eivät yhtä
lukuun ottamatta ole onnistuneet muuntamaan Eurooppa 2020 -strategian
yleistavoitteita ohjelmien toiminnallisiksi tavoitteiksi 28. Lisäksi komissio korosti, että
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteet voivat onnistua vain, jos maassa vallitsee
vahva kansallinen ja alueellinen osallistuminen ja sitoutuminen 29.

20

2

Varojen jakamisessa jäsenvaltioille otetaan
huomioon todetut tarpeet ja
tuloksellisuustiedot

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

24 Koheesiopolitiikan osalta käytettävissä oleva kokonaisrahoitus kohdennetaan

ennalta jäsenvaltioille 30. Julkaisimme maaliskuussa 2019 nopean tilannearvion, jossa
annetaan lisätietoja ehdotetusta prosessista, jossa koheesiopolitiikan varat
kohdennetaan ennalta jäsenvaltioille seuraavaa ohjelmakautta 2021–2027 varten 31.

25 Jakomenetelmä ei ole muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun se otettiin

käyttöön vuonna 1999. Varojen jakamisessa tärkein tekijä on alueellinen vauraus, joka
perustuu henkeä kohti laskettuun BKT:hen 32 (ks. taulukko 3). Yhteys tiettyihin
strategisiin tavoitteisiin on kohentunut, mutta se on edelleen vähäinen.

Taulukko 3 – Koheesiorahoituksen jakoperusteet jäsenvaltioille
Kriteeri

2007–2013

2014–2020

2021–2027

BKT (ml. koheesiorahaston BKTL-varat)

83 %

86 %

81 %

Työmarkkinat, koulutus, väestökehitys

17 %

14 %

15 %

Ilmasto

1%

Muuttoliike

3%

Yhteensä

100 %

100 %

100 %

Lähde: Euroopan komission esitys EU Budget for the future: Regional development and Cohesion (kaudet
2014–2020 ja 2021–2027), ja komission arvio (kaudelta 2007–2013).

26 Komission mukaan varojen kohdentaminen ennalta jäsenvaltioille rajoittaa

talousarvion kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin. Tekninen mukautus suoritetaan
kerran ohjelmakauden aikana. Sen lisäksi varoja ei voida kohdentaa uudelleen
jäsenvaltioiden välillä ohjelmakauden aikana 33. OECD katsoo, että tämä monivuotisen
rahoituskehyksen joustamattomuus poikkeaa selvästi kansallisesta budjetoinnista,
jossa sääntönä on resurssien vuosittainen tai jaksottainen uudelleenkohdentaminen
muuttuvien prioriteettien mukaisesti ja erityisesti tuloksellisuuden ja tulosten
arvioinnin perusteella. OECD lisää, että käytännössä sen jälkeen, kun määrärahat on
sidottu monivuotiseen rahoituskehykseen, kansalliset sidosryhmät näkevät ne ”omina”
varoinaan, joita ei pitäisi mukauttaa kuin ääritapauksissa 34. Tilintarkastustuomioistuin
on pannut aiemmissa tarkastuksissa merkille, että haasteena on saada aikaan hyviä
laadullisia tuloksia järjestelmällä, jossa varojen käyttö jäsenvaltioissa on implisiittisenä
tavoitteena 35. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että rahoituksen myöntämisessä olisi
otettava huomioon tarpeet ja aiemmat tuloksellisuustiedot.
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1.
Jäsenvaltioille myönnettävän rahoituksen olisi perustuttava yksilöityihin
tarpeisiin ja asetettuihin tavoitteisiin

27 Tämä tarkoittaa, että koheesiopolitiikan tasolla olisi ensin tehtävä tarvearviointi,

jossa otetaan huomioon sekä perussopimukseen pohjautuvat tavoitteet (esim.
alueellisten erojen vähentäminen) että muut asiaankuuluvat strategiset tavoitteet
(esim. Eurooppa 2020 -strategian yleistavoite: tutkimus- ja kehitystoimintaan tehtävien
julkisten ja yksityisten investointien yhteenlasketun BKT-osuuden nostaminen kolmeen
prosenttiin). Tämä tarvearviointi olisi muunnettava toimintapoliittisiksi tavoitteiksi
ottaen huomioon käytettävissä olevien EU:n varojen rajallisuus. Jäsenvaltioille ja niiden
alueille myönnettävän rahoituksen olisi oltava näiden toimintapoliittisten tavoitteiden
mukaista.

28 Kuten hiljattain julkaistussa tilintarkastustuomioistuimen nopeassa

tilannearviossa (kohta 24) todetaan, varojen jakomenetelmässä otetaan tietyssä
määrin huomioon perussopimuksen mukaiset tavoitteet (kuten BKT) ja muuttuvat
strategiset tavoitteet (kuten eräät Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvät kriteerit).
Komissio ei ole kuitenkaan yrittänyt kohdentaa rahoitusta johdonmukaisesti ja
jäsennellysti tarpeiden ja strategisten tavoitteiden perusteella.
2.
Varojen kohdentamisessa jäsenvaltioille olisi hyödynnettävä aiempia
tuloksellisuustietoja

29 OECD arvioi, että EU:n tulosbudjetointijärjestelmän pitkälle kehittyneestä

luonteesta huolimatta EU on pitkälti samankaltaisessa asemassa OECD-maiden kanssa
siinä, miten tuloksellisuustietoja käytetään talousarviota koskevien päätösten tukena.
Se kuitenkin katsoi, että yhteydet tuloksellisuustietojen ja resurssien laajempien
kohdentamisperiaatteiden välillä ovat heikkoja 36.

2 – Ohjelmasuunnittelua koskevat näkökohdat

30 Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa vahvistetaan puitteet myös

seuraavalle vaiheelle, jäsenvaltioissa tapahtuvalle ohjelmasuunnittelulle. Tämän
vaiheen aikana jäsenvaltioissa määritetään yksittäisiä ohjelmajaksoja koskevat tarkat
suunnitelmat laatimalla maastrategia 37 ja siihen liittyvät ohjelmat. Komissio
neuvottelee kansallisten viranomaisten kanssa kummankin ohjelmaasiakirjakokonaisuuden sisällöstä ennen niiden hyväksymistä. Tässä vaiheessa otetaan
huomioon neljä ohjaavaa periaatetta, jotka liittyvät toimintalogiikkaan, rahoituksen
kohdentamiseen, tuloksellisuuden mittauskehykseen sekä kannustimiin.
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3

Selkeä toimintalogiikka on olemassa

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

31 Toimintalogiikka tarkoittaa prosessia, jossa yksilöidään, mihin tarpeisiin EU:n

rahoituksella on tarkoitus vastata ja miten tämä voidaan saavuttaa. Ensi vaiheessa
jäsenvaltioiden olisi yksilöitävä kansalliset tarpeensa. Tämä luo pohjan tavoitteiden,
tavoitearvojen ja tarvittavan rahoituksen määrittämiselle. Samanlainen arviointi olisi
tämän jälkeen tehtävä ohjelmien tasolla, jolloin kansalliset tavoitteet olisi
muunnettava toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tässä vaiheessa jäsenvaltioiden olisi
esitettävä panosten, toimien, tuotosten ja tulosten väliset yhteydet.

32 Komissio määritteli vahvan toimintalogiikan yhdeksi tulossuuntautuneisuuden

peruspilariksi ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Tämä näkyi pitkälti kauden 2014–
2020 lainsäädäntökehyksessä, jonka mukaan esimerkiksi tarpeet on ilmaistava
kansallisella tasolla ja kaikkiin ohjelmiin on kohdistettava ennakkoarvioinnit, joissa
keskitytään toimintalogiikan selkeyteen 38. Nämä toimet johtivat toimintalogiikan
selkeämpään esittämiseen sekä kumppanuussopimusten että ohjelmien tasolla 39.
Myös Euroopan parlamentti totesi, että ohjelmien toimintalogiikka parani ja
ohjelmakauden 2014–2020 tulosindikaattorit laadittiin paremmin 40.

33 Ohjelmakautta 2021–2027 koskevassa ehdotusluonnoksessa käsitellään joitakin

tekijöitä, jotka osaltaan selkeyttivät toimintalogiikkaa, erityisesti
kumppanuussopimukseen sisältyvää pakollista tarvearviointia ja ohjelmien pakollista
ennakkoarviointia 41.

34 Toimintalogiikan suunnittelun heikkoudet ovat olleet yksi

tilintarkastustuomioistuimen yleisimmistä havainnoista, ja niitä on tuotu esille yli
puolessa analysoiduista erityiskertomuksista.
1.

Tarvearvioinnin olisi oltava riittävän kattava

35 Sekä kumppanuussopimusten että ohjelmatason ohjelmatyön lähtökohtana olisi
oltava toimintapolitiikan kohteena olevien tarpeiden määrittely. Tämä ei ole aina
toteutunut.
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Eurooppalaista suurten nopeuksien rautatieverkkoa koskeva
erityiskertomus
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarpeiden arvioinnit, jotka ovat
jäsenvaltioiden suurten nopeuksien rautatieinfrastruktuuriin tekemien investointien
taustalla, ovat laadullisesti heikkoja. Vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten nykyisten
tavanomaisten yhteyksien parantamista uusien suurnopeusratojen rakentamisen
sijaan, harkittiin tarkastuskohteena olleista kuudesta jäsenvaltiosta järjestelmällisesti
vain kahdessa (Italiassa ja Saksassa) 42.
2.

Tavoitteiden ja odotettujen tulosten olisi vastattava tarpeita

36 Toisessa vaiheessa tarpeiden analysoinnin jälkeen otetaan käyttöön SMART-

tavoitteet (erityiset, mitattavissa ja saavutettavissa olevat, realistiset, aikaan sidotut)
kansallisella ja ohjelmatasolla. Tavoitteet kuvastavat sitä, mitä jäsenvaltiot pyrkivät
saamaan aikaan varojen avulla. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tavoitteet
eivät aina vastaa tarpeita ja/tai ovat epäselviä.

Erityiskertomus nuorisotyöttömyydestä
Kauden 2014–2020 osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot eivät
laatineet asianmukaisia strategioita, joilla olisi selkeät tavoitteet saavuttaa kaikki
työttömät nuoret, jotka eivät olleet työssä tai koulutuksessa (nk. NEET-nuoret).
Jotkin jäsenvaltiot eivät kohdentaneet toimia kaikkiin nuoriin, vaan ainoastaan
tiettyyn alaryhmään. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että työmarkkinoiden
ulkopuolella olevat henkilöt, jotka ovat eniten irtaantuneet työmarkkinoista,
hyötyivät tuesta vähiten 43.
3.
Olisi tehtävä riittävä arviointi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvittavasta rahoituksesta

37 Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavasta rahoituksesta olisi tehtävä
riittävä arviointi. Tämä ei ole aina toteutunut.
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Erityiskertomus EU:n talousarvion toteuttamisesta rahoitusvälineiden
avulla ja erityiskertomus EAKR:n osarahoittamista pk-yrityksille
tarkoitetuista rahoitusvälineistä
Molemmissa raporteissa tuodaan esiin puutteita markkinoiden tarpeiden
arvioinnissa, jonka perusteella varat kohdennettiin rahoitusvälineille kaudella 2007–
2013 44. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi erityisesti, että huomattava määrä
rahoitusvälineitä oli ylimitoitettuja, mikä osoitti, että hallintoviranomaiset eivät aina
olleet arvioineet asianmukaisesti markkinoiden tarpeita ennen kuin ne kohdensivat
ohjelmien varoja rahoitusvälineisiin. Tämä johti liiallisiin perustamispääomiin
rahoitusvälineiden perustamisvaiheessa, mistä seurasi alhainen maksatusaste 45.
4.

Toimet olisi suunniteltava niin, että niillä saavutetaan tavoitteet ja tulokset

38 Selkeä toimintalogiikka edellyttää myös, että ohjelmissa yksilöidään sopivimmat

toimet asetettujen tavoitteiden ja tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi.
Tilintarkastustuomioistuin on todennut useissa kertomuksissa, että nämä toimet eivät
liittyneet selkeästi tavoitteisiin ja/tai niissä ei keskitytty riittävästi tuloksiin 46.
4

Rahoitus on hyvin kohdennettua

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

39 EU:n rahoitus olisi kohdennettava siten, että sen vaikutus on mahdollisimman

suuri 47. Koheesiopolitiikan varat olisi sen vuoksi keskitettävä aloille, joilla on todellista
potentiaalia ja voimaa, sen sijaan, että ne hajautettaisiin ohuelti aloille, joilla ei ole
toisiinsa yhtymäkohtia. Kaudella 2014–2020 otettiin käyttöön kaksi rahoitusvälinettä,
joiden tarkoituksena on parantaa rahoituksen kohdentamista:
o

Rahoituksen keskittäminen – kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja kohdentamaan
tietyn osan rahoituksesta yhteisille painopistealoille, joilla tuetaan Eurooppa
2020 -strategian täytäntöönpanoa. Tätä vaatimusta ehdotetaan myös kaudelle
2021–2027 48, vaikka se ei enää liity EU:n laajuiseen strategiaan.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastettujen jäsenvaltioiden osalta, että
kauden 2014–2020 temaattista keskittämistä koskevat vaatimukset täyttyivät ja
joskus jopa ylittyivät 49. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi niin ikään, että
vaatimuksilla oli suuri vaikutus rahoituksen asianmukaisten prioriteettien
asettamiseen 50. Myös Euroopan parlamentti on tunnustanut tämän toimenpiteen
myönteisen vaikutuksen pyrittäessä kohdentamaan varoja EU:n yleisten
strategioiden mukaisesti 51.

o

Laadullinen keskittäminen strategisten ennakkoehtojen avulla 52. Laadullisessa
keskittämisessä asetetaan tarkemmin etusijalle tietyt kohderyhmät/toiminta-alat
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(keskitytään esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiin tai tiettyihin aloihin, kuten
älykkääseen erikoistumiseen). Aiemmissa tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuksissa, jotka koskivat ohjelmakautta 2007–2013, havaittiin useita
puutteita varojen kohdentamisessa tarpeisiin (ks. ohjaava periaate nro 3,
osa 1) 53. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu siksi myönteisesti siihen, että
vuosina 2014–2020 on otettu käyttöön strategiset ennakkoehdot, joiden avulla
tätä kysymystä voidaan käsitellä 54, vaikkakaan sen vaikutukset eivät ole vielä
nähtävissä. Komission ehdotuksessa kaudelle 2021–2027 vahvistetaan
ennakkoehtoja (jolloin niitä kutsutaan ”mahdollistaviksi edellytyksiksi”) 55.
5

Käytössä on yksinkertainen ja
johdonmukainen tuloksellisuuden
mittauskehys

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

40 Sen arvioimiseksi, saavutetaanko EU:n tavoitteet, komissio tarvitsee tuotoksista
ja tuloksista asianmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa, joka perustuu
vakaaseen tuloksellisuuden hallintajärjestelmään.

41 Kaudella 2014–2020 on saatu aikaan parannus, joka koskee koheesiopolitiikan

tuloksellisuuden mittauskehystä. Siinä edellytetään esimerkiksi tuotos- ja
tulosindikaattorien pakollista sisällyttämistä ohjelmiin (mukaan lukien perustasot ja
tavoitearvot) sekä yhteisiä indikaattoreita, joilla helpotetaan tietojen kokoamista
jäsenvaltioissa ja niiden välillä. Komissio ehdottaa, että kaudella 2021–2027
vahvistetaan edelleen tuloksellisuuden mittauskehystä ottamalla ensimmäistä kertaa
käyttöön tuotoksen ja tuloksen johdonmukainen määritelmä sekä yhteiset tuotos- ja
tulosindikaattorit kaikkien rahastojen osalta.

42 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi käytännössä joitakin heikkouksia
jäsenvaltioiden tuloksellisuuden mittausjärjestelmissä.
1.

Tuotos ja tulos olisi määritettävä selkeästi ja johdonmukaisesti

43 Tuotosten ja tulosten yhdenmukaistettu määritelmä parantaa

johdonmukaisuutta 56 — erityisesti kun otetaan huomioon suoran tulosbudjetoinnin
käyttöönotto, jonka myötä rahoitus kytketään tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin
raportoi, että tuotosta ja tulosta ja niiden seurauksia ei ole määritelty
johdonmukaisesti.
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Erityiskertomus EAKR:n ja ESR:n valinta- ja seurantamenettelyistä
kaudella 2014–2020
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tuloksen käsitettä tulkitaan eri tavoin
rahastokohtaisissa asetuksissa (EAKR vs. ESR). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
vaarana olevan, ettei tuloksellisuutta koskevien tietojen mielekäs yhdistäminen ehkä
ole mahdollista EU:n tasolla 57.

44 Ohjelmakautta 2021–2027 koskevassa ehdotuksessaan komissio on ensimmäistä

kertaa ottanut käyttöön tuotos- ja tulosindikaattorien määritelmän 58.

2.
Olisi luotava riittävät puitteet tuloksellisuuden mittaamiseksi, mukaan lukien
määrälliset tuotos- ja tulosindikaattorit, joihin sisältyy perustasojen, välitavoitteiden
ja tavoitearvojen määrittäminen

45 Tuloksellisuuden mittaamiseen olisi sisällyttävä tuotos- ja tulosindikaattorit.

Näihin indikaattoreihin olisi liitettävä määrälliset perustasot, välitavoitteet ja
tavoitearvot, jotta voidaan mitata edistymistä asetettujen tavoitteiden
saavuttamisessa. Välitavoitteet ovat erityisen tärkeitä myös kaudella 2014–2020, sillä
ne muodostavat perustan pakollisen suoritusvarauksen jakamiselle.

46 Tilintarkastustuomioistuin on tuonut useissa kertomuksissa esiin ongelmia sen
suhteen, miten tuotos- ja/tai tulosindikaattoreita on käytetty.

Aihekohtainen katsaus: EU:n ulkopuolelta tulleiden muuttajien
kotouttaminen
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että useimmilla jäsenvaltioilla ei ole täyttä
käsitystä tuettavien muuttajien määrästä ja/tai kotouttamistoimenpiteisiin
käytettävästä varojen määrästä. EU:n tasolla yhteiset keskeiset indikaattorit
(’Zaragoza-indikaattorit’) ovat edistysaskel EU:ssa tapahtuvan kotouttamisen
ymmärtämisen kannalta, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät käytä niitä ja komission
mukaan niillä on rajoituksensa 59.

47 Tilintarkastustuomioistuin raportoi, että yleisesti ottaen kautta 2014–2020

koskevissa asetuksissa asetettiin eri vaatimukset eri rahastojen perustasoille,
välitavoitteille ja tavoitearvoille. Perustasoja ei aina vaadita, ja välitavoitteet vaaditaan
vain niiltä indikaattoreilta, jotka ovat osa tuloskehystä. Tulosten tavoitearvojen
kvantifiointia ei aina vaadita 60.
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3.
Olisi määritettävä yhteiset indikaattorit, joiden avulla tuloksellisuustiedot
voidaan koota yhteen

48 Jotta komissio voi koostaa tuloksellisuustietoja EU:n tasolla ja mitata niiden

vaikutusta EU:n yleisiin tavoitteisiin, se tarvitsee yhteisiä – myös tuloksia koskevia –
indikaattoreita, jotka ovat rahastoilla mahdollisuuksien mukaan samat ja joita
käytetään yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa 61. Tilintarkastustuomioistuin
raportoi, ettei kaudella 2007–2013 ollut käytettävissä yhteisiä indikaattoreita 62.
Kauden 2014–2020 lainsäädäntökehyksessä otettiin käyttöön yhteiset
tuotosindikaattorit kaikille kolmelle koheesiopolitiikan muodostavalle rahastolle
(EAKR, koheesiorahasto ja ESR) sekä ESR:n yhteiset tulosindikaattorit. Tämä muutos oli
merkittävä askel oikeaan suuntaan, mutta yhteisten indikaattoreiden järjestelmän
suunnittelussa on joitakin tekijöitä, jotka saattavat rajoittaa indikaattoreiden
hyödyllisyyttä ja merkitystä ja siten komission mahdollisuuksia koostaa tietoa
tuloksellisuudesta 63. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat tekijät:
o

Jäsenvaltioita ei edellytetä systemaattisesti sisällyttämään yhteiset indikaattorit
ohjelmiinsa. Komission tuloksellisuusraportointi perustuu kuitenkin näihin
yhteisiin indikaattoreihin (esimerkiksi komission koheesiorahastojen ryhmää
koskevat hallintosuunnitelmat ja vuotuiset toimintakertomukset perustuvat
pelkästään yhteisiin indikaattoreihin). Siksi on vaarana, että yhteisten
indikaattoreiden epäyhdenmukaisella käytöllä on huomattavia
kerrannaisvaikutuksia komission raportointiin 64.

o

Koheesiopolitiikan rahastoilla on yhteiset tuotosindikaattorit. Koheesiorahastolla
ja EAKR:llä ei kuitenkaan ole yhteisiä tulosindikaattoreita. Komission on tästä
syystä vaikea koostaa tietoja näiden rahastojen tuloksista 65. Komissio on
ehdottanut kaudeksi 2021–2027 ensimmäistä kertaa rahastoille yhteisiä
tulosindikaattoreita 66.

4.
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle vain ehdottoman tarpeelliset
tuloksellisuustiedot

49 Tuloksellisuustietoja olisi tuotettava vain, jos niillä on käyttöä67 eli jos niiden

avulla toteutetaan korjaavia toimia ja tuetaan strategista suunnitteluprosessia EU:n
tasolla. Jäsenvaltiot ovat määrittäneet noin 9 000 indikaattoria mittaamaan
koheesiomenojen tuloksellisuutta kaudella 2014–2020. Tilintarkastustuomioistuin
painotti, että useimmat indikaattorit ovat ohjelmakohtaisia, joten komissio ei pysty
kokoamaan näitä tietoja tarkoituksenmukaisella tavalla ylemmällä (EU:n) tasolla.
Lisäksi jäsenvaltioiden pitää kerätä kaikki tiedot ja raportoida niistä ajoissa. Komission
mukaan tämä seurantakehys on keskeinen hallinnollisia kustannuksia viranomaisille ja
hallinnollista työtä edunsaajille aiheuttava tekijä. Indikaattoreiden määrä oli liian suuri
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ja johti tietotulvaan 68. Jäsenvaltiot voivat pitää ohjelmakohtaisia indikaattoreita
hyödyllisinä ohjelmiensa hallinnoinnissa. Kaudelle 2021–2027 ehdotettu asetus tarjoaa
jäsenvaltioille mahdollisuuden jatkaa ohjelmakohtaisten indikaattorien käyttöä, jolloin
tietotulvan riski on edelleen olemassa 69.
6

Käytössä on mekanismeja, joilla
kannustetaan tuloksellisuuteen

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50 On tärkeää, että käyttöön otetaan kannustinmekanismeja, joilla EU:n rahoitus ja

tuloksellisuus nivelletään toisiinsa. Kaudella 2014–2020 otettiin käyttöön taloudellisia
etuja ja seuraamuksia, joiden tarkoituksena oli kannustaa parempaan
tuloksellisuuteen.
o

Ennakkoehdoissa edellytetään, että jäsenvaltio täyttää tietyt lainsäädännölliset,
strategiset ja institutionaaliset edellytykset ennen kuin ohjelmien toteutus
aloitetaan tai viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Komissio voi
keskeyttää välimaksut kokonaisuudessaan tai osittain, jos jäsenvaltiot eivät täytä
sovellettavia ennakkoehtoja. Tätä mekanismia vahvistetaan mahdollistavia
edellytyksiä koskevassa komission ehdotuksessa, joka koskee kautta 2021–2027.

o

Pakollinen suoritusvaraus muodostaa kuuden prosentin osuuden jäsenvaltiolle
osoitetusta määrärahasta, ja sen saamisenehtona on tiettyjen asianomaisessa
ohjelmassa määriteltyjen välitavoitteiden saavuttaminen. Komissiolla on myös
valtuudet määrätä taloudellisia seuraamuksia välitavoitteiden ja tavoitearvojen
saavuttamatta jäämisen vuoksi 70. Komissio ehdottaa suoritusvarauksen
poistamista kaudella 2021–2027. Se aikoo ottaa huomioon muun muassa
tuloksellisuutta koskevat näkökohdat ottamalla vuonna 2025 käyttöön kaikkien
ohjelmien väliarvioinnin, joka liittyy varojen uudelleen ohjelmointiin.

o

Suora tulosbudjetointi, jossa maksujen perustana on tulosten aikaansaaminen.
Komissio otti kaudella 2014–2020 käyttöön yhteiset toimintasuunnitelmat.
Kyseessä on rahoitustyyppi, joka ei liity toimenpiteiden kustannuksiin, vaan
perustuu tavoitteiden saavuttamisen edistymiseen liittyvien ehtojen
täyttämiseen. Varainhoitoasetusta tarkistettiin vuonna 2018. Käyttöön otettiin
uusi rahoitusmuoto, kustannuksiin perustumaton rahoitus (maksut perustuvat
ehtojen täyttymiseen tai tulosten saavuttamiseen). Tämä uusi rahoitusmuoto
sisältyy myös kautta 2021–2027 koskeviin komission ehdotuksiin.

51 Käytännössä tilintarkastustuomioistuin havaitsi tiettyjen tekijöiden osalta

puutteita sekä näiden mekanismien suunnittelussa että täytäntöönpanossa. Kyseiset
puutteet rajoittavat näiden mekanismien kannustavaa vaikutusta.
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1.

Kannustinmekanismien olisi katettava tulokset

52 Tuloksellisuuden kannustamiseksi on keskeistä, että käyttöön otetut

kannustinmekanismit kattavat tulosten saavuttamisen. Suoritusvarauksen
jakamismenetelmän suunnittelussa ei keskitytty tuloksiin vaan pikemminkin tuotoksiin
ja panoksiin 71. Kun tilintarkastustuomioistuin tutki suoritusvarauksen
täytäntöönpanoa, se havaitsi, että lähes kaikki varauksen jakamiseen käytetyt
indikaattorit liittyivät joko tuotoksiin tai panoksiin ja että tulosindikaattorien käyttö oli
hyvin vähäistä 72.

53 Uuden rahoitusmuodon osalta, joka perustuu kauden 2021–2027 tuloksiin,

ehdotuksen onnistuminen riippuu viime kädessä suurelta osin siitä, voivatko komissio
ja jäsenvaltiot välttää taipumusta siirtyä käyttämään maksujen perustana panoksia ja
tuotoksia ja varmistaa, että olosuhteet, jotka on saavutettava maksun toteutumiseksi,
liittyvät todellisiin tuloksellisuusnäkökohtiin 73. Sama koskee kaudelle 2021–2027
ehdotettua väliarviointia 74.
2.
Kannustinmekanismeja olisi sovellettava ja niistä olisi saatava todellisia
taloudellisia etuja tai seuraamuksia

54 Uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kannustinmekanismeja sovelletaan ja

että niistä seuraa todellisia taloudellisia etuja tai seuraamuksia. Tämä ei aina toteudu
ohjelma- eikä hanketasolla. Tulostavoitteiden saavuttaminen ei yleensä vaikuta
rahoituksen määrään.
o

Komissio on päättänyt olla määräämättä ohjelmille maksettavien maksujen
keskeytyksiä, vaikka monia ennakkoehtoja oli täyttämättä 75. Maailmanpankki
totesi tässä yhteydessä, että rahoituksen keskeyttämistä koskeva vaihtoehto on
poliittisista syistä osoittautunut vaikeaksi toteuttaa 76.

o

Suoritusvarauksen kannustavaa vaikutusta heikensi puolestaan se, että jos
välitavoitteita ei saavuteta, jäsenvaltio ei menetä suoritusvarausta koskevaa
rahoitusta, vaan se voidaan kohdentaa uudelleen muualle 77.

o

Lisäksi voidaan todeta, että ohjelmakauden lopussa loppumaksu, jonka komissio
suorittaa jäsenvaltiolle ohjelman päättämisprosessin yhteydessä, ei perustu
suoraan tavoitteiden saavuttamiseen 78.

55 Yksikään jäsenvaltio ei ollut toukokuuhun 2018 mennessä hyödyntänyt

mahdollisuutta käyttää yhteisiä toimintasuunnitelmia, mikä on yksi kolmesta
pääasiallisesta mekanismista, joilla pyritään kannustamaan tuloksellisuutta 79. Komissio
teki tammikuussa 2019 ehdotuspyynnön perusteella sopimuksen kahdesta ESR:n
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alaisuuteen kuuluvasta pilottiluonteisesta yhteisestä toimintasuunnitelmasta, jotka
toteutetaan Alankomaissa ja Portugalissa.

56 Hankkeille asetettujen tuloksellisuustavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa vain
hyvin harvoissa tapauksissa EU:n rahoituksen tasoon.

Vuosikertomus 2014
Erästä Romaniassa toteutettavaa EAKR:n hanketta koskevassa avustussopimuksessa
määrättiin, että edunsaajan oli palautettava osa myönnetystä rahoituksesta, jos
hankkeen päätyttyä todettiin, etteivät hankkeen tulokset ole avustussopimuksessa
määritettyjen tulosindikaattoreiden mukaisia. Vaikka tulosindikaattoreita ei kaikilta
osin saavutettu, tilanne ei vaikuttanut edunsaajan saamaan rahoitukseen 80.

3 – Täytäntöönpanoa koskevat periaatteet

57 Ohjelmien täytäntöönpano jäsenvaltioissa ja niiden alueilla alkaa yleensä heti kun
komissio on hyväksynyt strategiset asiakirjat ja ohjelmat. Täytäntöönpanon
organisoinnista vastaavat kunkin maan ja/tai alueen hallintoviranomaiset, joiden
tehtävänä on valita ja toteuttaa hankkeita, joiden pitäisi teoriassa edistää ohjelman
tavoitteiden saavuttamista ja tarjota samalla paras vastine rahalle. Komission tehtävä
täytäntöönpanovaiheessa on suhteellisen vähäinen. Tässä vaiheessa on kolme
ohjaavaa periaatetta, jotka liittyvät menojen oikea-aikaiseen toteuttamiseen,
hankkeiden valintaan ja toteuttamiseen sekä ohjelmien tarkistamiseen.
7

Jäsenvaltiot käyttävät koheesiopolitiikan
varat oikea-aikaisesti

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

58 Jäsenvaltioiden olisi vältettävä sitä, että merkittävä osa koheesiopolitiikan

varoista käytetään ohjelmakauden lopussa, koska paine käyttää varoja voi johtaa
siihen, että varoille saatavaa vastinetta ei oteta riittävästi huomioon 81.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset osoittavat, että viivästykset
täytäntöönpanossa vaarantavat ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen, ja ne voivat
johtaa heikkolaatuisten hankkeiden valintaan ohjelmakauden lopussa.
Ohjelmakaudella 2007–2013 menojen toteutuminen oli hidasta 82 ja kaudella 2014–
2020 jopa hitaampaa. Komission arvion mukaan jäsenvaltiot olivat vuoden 2019
huhtikuuhun mennessä käyttäneet 27 prosenttia niille myönnetystä EU:n
rahoituksesta. Kyseessä on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kuudes vuosi.
Komission kaudelle 2021–2027 ehdottamat yksinkertaistamistoimenpiteet voivat
johtaa ohjelmien nopeampaan täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, mutta ne eivät
kuitenkaan takaa oikea-aikaisuutta.
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1.
Ohjelman täytäntöönpanon olisi käynnistyttävä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa ohjelmakautta

59 Lainsäädäntökehyksen hyväksyminen on ohjelmien laatimisen olennainen

ennakkoedellytys, koska siinä annetaan jäsenvaltioille oikeusvarmuus siitä, että niiden
ohjelmissaan esittämät menosuunnitelmat ja tavoitteet ovat EU:n tavoitteiden
mukaisia. Ohjelmalle voidaan alkaa suorittaa maksuja EU:n talousarviosta, kun
komissio on hyväksynyt ohjelman 83.

60 Lainsäädäntökehyksen hyväksymisen viivästyminen viivästytti osaltaan ohjelmien

hyväksymistä sekä ohjelmakaudella 2007–2013 että ohjelmakaudella 2014–2020 84.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi ohjelmakauden 2014–2020 osalta, että
jäsenvaltioiden toimittamissa ohjelma-asiakirjojen alustavissa luonnoksissa oli
laatuongelmia 85. Koheesiopolitiikkaa koskeva lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin kaudella
2014–2020 vasta kaksi viikkoa ennen ohjelmakauden alkua eli viisi kuukautta
myöhemmin kuin edellisellä kaudella 86. Joulukuuhun 2014 mennessä oli hyväksytty
vasta 64 prosenttia Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisista
ohjelmista. Ohjelmakausi 2014–2020 oli tällöin ollut käynnissä vuoden ajan. Tällä on
väistämättömiä heijastusvaikutuksia kohdennettujen varojen täytäntöönpanoon ja
maksujen vähäiseen määrään ensimmäisinä vuosina 87. Lainsäädäntökehyksen
myöhäiseen hyväksymiseen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi komissio on pyrkinyt
edistämään sitä, että vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskeva
poliittinen sopimus tehdään aikaisessa vaiheessa. Komissio hyväksyi vuoden 2020
jälkeistä aikaa koskevat ehdotuksensa touko- ja kesäkuussa 2018, eli 30 kuukautta
ennen uuden ohjelmakauden alkua. Tämä on linjassa tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksissa ehdotetun aikataulun kanssa 88.

61 Kumppanuussopimusten ja ohjelmien esittämiselle asetettiin määräaika sekä

ohjelmakaudella 2007–2013 että ohjelmakaudella 2014–2020. Kautta 2021–2027
koskevassa ehdotuksessa ei kuitenkaan ole tällaisia määräaikoja 89. Toisaalta näihin
ehdotuksiin sisältyy joitakin yksinkertaistamistoimenpiteitä, jotka voivat helpottaa
oikea-aikaista täytäntöönpanoa. Esimerkkeinä voidaan mainita yksinkertaisempi
nimeämisprosessi ja ohjelma-asiakirjojen mallit 90. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan
yksin voida taata ohjelmien oikea-aikaista hyväksymistä, jos lainsäädäntöpaketin
hyväksyminen viivästyy.
2.

Hankkeiden täytäntöönpanoviivästyksiä olisi vältettävä

62 Jäsenvaltiot ovat vastuussa koheesiohankkeiden oikea-aikaisesta

täytäntöönpanosta. Ajan mittaan tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti raportoinut
EU:n yhteisrahoittamien hankkeiden täytäntöönpanossa esiintyvistä viivästyksistä ja

32
niiden syistä 91. Tällaiset viivästykset voivat myös vaarantaa tavoitteiden/tavoitearvojen
saavuttamisen ohjelmatasolla 92. Tämä koskee erityisesti jäsenvaltioita, joissa EU-varat
muodostavat merkittävän osan julkisista investoinneista.
3.
Tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyyttä olisi pyrittävä mahdollisuuksien
mukaan välttämään, ja päättämismenettely olisi saatettava päätökseen nopeasti
tukikelpoisuusjakson päättymisen jälkeen

63 Menojen hidasta käynnistymistä selittää osaltaan myös se, että jäsenvaltiot

voivat vielä ohjelmakauden puolivälissä käyttää edellisen kauden varoja 93.
Tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyys merkitsee, että jäsenvaltiot voivat jatkaa varojen
käyttöä kauden 2007–2013 osalta kahden vuoden ja kauden 2014–2020 osalta kolmen
vuoden ajan ohjelmakauden päättymisen jälkeen 94. Kaudella 2021–2027 on
ehdotuksen mukaan määrä palata takaisin kahteen vuoteen, mikä on ensimmäinen
askel oikeaan suuntaan pyrittäessä sovittamaan tukikelpoisuus mahdollisimman
pitkälle yhteen ohjelmakauden kanssa 95. Tukikelpoisuusjakson jälkeinen
päättämisprosessi kestää vähintään kaksi vuotta. Päättämisprosessin aikana
jäsenvaltiot valmistelevat päättämistä koskevat asiakirjat ja toimittavat ne komission
arvioitavaksi.

64 Ohjelmien oikea-aikainen täytäntöönpano edellyttää, että sitä varten on

käytettävissä henkilöresursseja. Tukikelpoisuusaikojen ja sulkemisprosessien
venyminen sitoo näitä resursseja 96 ja estää käynnistämästä seuraavan ohjelmakauden
ohjelmia. Tämä haittaa täytäntöönpanon oikea-aikaisuutta 97.
8

Hankkeiden valinnassa ja toteuttamisessa
sovelletaan tulossuuntautunutta
lähestymistapaa

2007–
2013

2014–
2020

65 Jotta toimintapolitiikka olisi vaikuttavaa, ei riitä, että toimintalogiikka

2021–
2027

määritellään selkeästi ohjelmasuunnitteluvaihteessa (ks. ohjaava periaate nro 3).
Lisäksi on keskeisen tärkeää, että tulossuuntautunutta lähestymistapaa sovelletaan
myös siinä vaiheessa kun hankkeita valitaan ja toteutetaan. Se, onko toimintapolitiikka
vaikuttavaa, riippuu näet pääasiassa siitä, ovatko rahoitetut hankkeet laadukkaita ja
tuottavatko ne konkreettisina tuloksina ilmenevää lisäarvoa 98. Yleisesti ottaen
lainsäädännössä on kaudesta 2014–2020 lähtien edellytetty, että hankkeiden
valinnassa ja toteutuksessa otetaan tulokset paremmin huomioon. Sääntöjen tehokas
täytäntöönpano on kuitenkin edelleen haastavaa. Euroopan parlamentti on
korostanut, että ohjelmien täytäntöönpanovaiheessa olisi painotettava tuloksia
enemmän 99.
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1.
Hankkeiden valinnassa on noudatettava tulossuuntautunutta
lähestymistapaa

66 Tulossuuntautuneen lähestymistavan keskeiset elementit ovat seuraavat:
o

Valintaprosessissa olisi varmistettava, että valitut hankkeet ovat ohjelman
mukaisia ja että niillä edistetään vaikuttavalla tavalla ohjelman tavoitteiden
saavuttamista. Tilintarkastustuomioistuin teki hiljattain hankevalintaa koskevan
tarkastuksen. Tarkastajat totesivat, että tarkastuksen kohteena olleissa ohjelmissa
oli noudatettu edellä mainittuja vaatimuksia vuosien 2014–2020 osalta 100.

o

Hankkeiden valintaperusteissa olisi edellytettävä, että edunsaajat määrittelevät
vähintään yhden aidon tulosindikaattorin, joka vastaa ohjelman tavoitteita. Edellä
mainitussa tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaudella 2014–
2020 valintaperusteissa ei otettu riittävästi huomioon tuloksia vaan keskityttiin
pääasiassa tuotoksiin ja menoihin 101.

o

Rahoitusta hakevat hankkeet olisi arvioitava ja asetettava
paremmuusjärjestykseen. Edellä mainitussa tarkastuksessa
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kauden 2014–2020 osalta, että hankkeet
hyväksyttiin yleensä hakemusten saapumisjärjestyksessä. Näin ollen rahoitusta ei
ehkä kohdennettu parhaille hankkeille 102.

o

Valittujen hankkeiden toiminnan ala olisi selvästi perusteltava tarpeilla, ja
hankkeiden olisi oltava ohjelman tavoitteiden kannalta tärkeimpiä.
Tilintarkastustuomioistuin on havainnut useissa tarkastuksissaan ongelmia, jotka
liittyvät rahoitettaviksi valittujen hankkeiden toiminnan alaan. Joskus tämä johtuu
heikosta toimintalogiikasta (tarveanalyysi) ohjelmasuunnitteluvaiheessa (ks.
ohjaava periaate nro 3). Vaikka toimintalogiikka olisikin selkeä, huonot
valintamenettelyt voivat johtaa siihen, että hankkeet, joiden toiminnan ala ei ole
sopiva, saavat rahoitusta 103.

67 Ehdotuksessa yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi kaudelle 2021–2027

esitetään, että komissiolle annetaan valintaperusteiden hyväksymiseen liittyviä
lisävaltuuksia ja hallintoviranomaisille asetetaan hankevalintaan liittyviä
lisävaatimuksia. Tämä voi lisätä hankevalinnan tulossuuntautuneisuutta ja valittujen
hankkeiden kustannustehokkuutta 104.

34
2.

Tulosindikaattorit olisi sisällytettävä hankinta- ja avustussopimuksiin

68 Tulosindikaattorit tavoitteineen olisi sisällytettävä hankinta- ja/tai

avustussopimuksiin, jotta voitaisiin mitata, missä määrin ohjelman tavoitteet on
saavutettu 105.

69 Tarkastuksen kohteena olleiden kolmen kauden lainsäädännössä ei ole

nimenomaisesti edellytetty, että tulosindikaattorit sisällytetään hanketasolla
avustussopimuksiin. Niinpä tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että on vaikea seurata,
missä määrin kauden 2014–2020 EAKR-hankkeet edistävät ohjelman tavoitteiden
saavuttamista 106. Sama ongelma koskee myös ESR:ää, sillä monista
avustussopimuksista puuttuvat määrällisesti ilmaistut tulosindikaattorit 107.
3.

Hankkeiden toteutuksen olisi oltava kustannustehokasta

70 Sekä kauden 2007–2013 että kauden 2014–2020 lainsäädännössä on joukko

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että valitut hankkeet toteutetaan
kustannustehokkaasti (eli että käytettyjen resurssien ja saavutettujen tulosten välillä
on optimaalinen suhde). Tällaisia toimenpiteitä ovat suurhankkeiden kustannushyötyanalyysia koskeva vaatimus, tuloa tuottavien hankkeiden rahoituksen yläraja ja
julkisten hankintamenettelyjen noudattamista koskeva vaatimus. Kauden 2021–2027
lainsäädäntöä koskevassa ehdotuksessa säilytetään vaatimus noudattaa julkisia
hankintoja koskevia sääntöjä. Sen sijaan muista vaatimuksista luovutaan, ja
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tämä on riski moitteettoman varainhoidon
kannalta 108.

71 Tilintarkastustuomioistuin on useaan otteeseen havainnut koheesiohankkeiden
kustannustehokkuuteen liittyviä ongelmia.

Energiatehokkuusinvestointeja koskeva erityiskertomus
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kustannustehokkuus ei ollut määräävä
tekijä, kun jäsenvaltiot kohdensivat varoja energiatehokkuustoimenpiteisiin ja
käytännön hankkeisiin 109.

9

Tuloksellisuusnäkökohdat otetaan
huomioon ohjelmien tarkistuksissa

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

72 Ohjelman täytäntöönpanon aikana on mahdollista kohdentaa varoja uudelleen

(siirtää varoja ohjelmasta ja prioriteetista toiseen tai muuttaa yhteisrahoitusosuuksia
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tai kansallisen rahoitusosuuden jakautumista julkisen ja yksityisen osuuden välillä).
Näin jäsenvaltiot voivat mukauttaa toimiaan muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat ohjelmoida varat uudelleen tekemällä ao. ohjelmien
muutoshakemuksen, joka komission on hyväksyttävä. Jotta pidettäisiin yllä ohjelmien
toimintalogiikkaa, ohjelmiin tehtävissä tarkistuksissa olisi otettava huomioon
tuloksellisuusnäkökohdat 110.

73 Tällaisia tarkistuksia koskevat ehdot tarjosivat jäsenvaltioille huomattavasti

liikkumavaraa kaudella 2007–2013 111. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kyseisen
kauden osalta, että ohjelmiin tehdyt muutokset eivät aina johtuneet
tuloksellisuusnäkökohdista vaan lähinnä hankaluuksista saada kaikki saatavilla olevat
EU-varat käytetyiksi ja pyrkimyksistä poistaa nämä hankaluudet.

74 Lainsäädäntökehystä vahvistettiin kaudella 2014–2020 siten, että ehdotetut

ohjelmamuutokset oli perusteltava ja odotetut vaikutukset, jotka muutoksilla olisi
Eurooppa 2020 -strategian ja ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta, oli
arvioitava 112. Lisäksi vahvistettiin säännöt, jotka koskivat muutoksia
suoritusvarausindikaattoreihin 113. Vuosia 2021–2027 koskevissa ehdotuksissa on
säilytetty vaatimukset, joiden mukaan ohjelmiin tehtävät muutokset on perusteltava ja
jäsenvaltioiden on arvioitava muutosten odotetut vaikutukset ohjelman tavoitteisiin.
Sen sijaan indikaattoreita koskevat rajoitukset on poistettu. Komissio on ehdottanut,
että vuosien 2021–2027 osalta tehtäisiin pakollinen väliarviointi. Sen avulla
muutettaisiin kaikkia ohjelmia vuonna 2025 ja vahvistettaisiin määrärahat kauden
kahdelle viimeiselle vuodelle. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin todennut, että ei
ole selvää, miten tuloksellisuutta tullaan arvioimaan 114. Lisäksi uusi sääntö, jonka
mukaan olisi mahdollista siirtää varoja jopa viisi prosenttia ohjelmanmuutoksella ilman
komission hyväksyntää 115, lisää riskiä, että muutokset tehdään kiinnittämättä lainkaan
huomiota tuloksiin 116.
1.
Ohjelmiin tehtävissä tarkistuksissa olisi otettava huomioon myös tuloksiin
liittyvät näkökohdat

75 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ohjelmien tarkistuksissa ei aina otettu
huomioon tuloksiin liittyviä näkökohtia.

36

Erityiskertomus komission tuesta nuorisotyöttömyyttä käsitteleville
toimintaryhmille
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuosien 2007–2013 osalta, että komission
arvioinnit, jotka koskivat jäsenvaltioiden ehdottamia ohjelmamuutoksia, keskittyivät
lähinnä uudelleenohjelmoinnista johtuviin talousarvionäkökohtiin eivätkä ESR:n
varojen parhaaseen mahdolliseen käyttöön 117.
2.
Tavoitteita ei pitäisi tarkistaa ilman perusteluja, vaan niiden olisi vastattava
rahoituksen tasoa

76 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tulosindikaattoreiden perustasot ja

tavoitetasot olisi asetettava oikein alusta alkaen 118 ja niitä olisi mukautettava vain
poikkeuksellisissa olosuhteissa (ulkoiset tekijät ja talousarvion muutokset).
Tavoitteiden perusteettomat ja usein toistuvat tarkistukset heikentävät
koheesiopolitiikan tulossuuntautuneisuutta.

77 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi monia tapauksia, joissa tavoitteita oli
tarkistettu usein ja perusteettomasti.

Erityiskertomus EAKR:n tuesta pk-yrityksille verkkokaupan alalla
Kauden 2007–-2013 osalta tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan, että
saavutetun edistyksen mielekäs mittaaminen vaarantui paikoin, koska
indikaattoreita ja tavoitearvoja tarkistettiin usein ohjelmakauden loppupuolella ja
toisinaan ilman asianmukaisia perusteluja 119.

78 Jos on perusteltua muuttaa rahoitusta olennaisesti, ohjelman tavoitteita olisi

tarkistettava. Se, että tavoitteita ei tarkisteta, voi hankaloittaa ohjelman
tuloksellisuuden arviointia 120. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi merkittäviä
rahoitukseen liittyviä muutoksia, joita ei otettu johdonmukaisesti huomioon
tavoitteissa.

Erityiskertomus EU:n koulutustavoitteista koheesiopolitiikassa
Kahden Italiassa toteutetun ohjelman osalta koulutukseen suunnattuja
rahoitusosuuksia pienennettiin, toisen ohjelman osalta kahdeksan prosenttia ja
toisen ohjelman osalta kymmenen prosenttia alkuperäisestä budjetista.
Vähennyksen yhteydessä ei muutettu indikaattoreita tai niiden tavoitearvoja eikä
esitetty riittäviä perusteluja 121.
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4 – Seurantaan ja raportointiin liittyvät periaatteet

79 Sekä komissiolla että jäsenvaltioilla on ohjelmien seurantaan liittyviä vastuita.

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset seuraavat ohjelmien täytäntöönpanoa, kokoavat
yhteen seurantatietoa ja kaudesta 2014–2020 lähtien vahvistavat
tuloksellisuustietojen luotettavuuden komissiolle. Raportointi liittyy läheisesti
seurantaan ja on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla varmistetaan vastuuvelvollisuus.
Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle raportteja koko ohjelmakauden ajan, ja komissio
laatii ja julkaisee niiden pohjalta strategisia kertomuksia (esim. vuotuinen
yhteenvetokertomus ja vuotuiset toimintakertomukset). Tältä osin on tarkasteltava
kolmea periaatetta – tuloksellisuustietojen ajantasaisuutta, vastuuvelvollisuutta ja
tuloksellisuustietojen hyödyntämistä.

10

Seurantajärjestelmien avulla varmistetaan
tuloksellisuustietojen ajantasaisuus ja hyvä
laatu

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

80 Kaikkien tuloshallintajärjestelmien tehokkuus edellyttää tuloksellisuustietoja,

jotka ovat ajantasaisia ja laadultaan hyviä. Hyvät tuloksellisuustiedot ovat keskeisen
tärkeitä toimintapolitiikan hallinnoinnin koko syklin ajan. Niiden avulla voidaan
arvioida, mitä on saatu aikaan ja tarvitaanko korjaavia toimia 122. Korjaavia toimia
voivat olla esimerkiksi uuden lainsäädännön valmistelu ja – erityisesti kauden 2014–
2020 osalta – mielekäs tuloksellisuuden tarkastelu 123 (ks. ohjaava periaate nro 6).
Tämä on vastaisuudessa entistäkin tärkeämpää, kun tukimaksuilla on yhä useammin
suora yhteys tuloksellisuuteen.

81 Kauden 2014–2020 lainsäädäntökehystä vahvistettiin kauteen 2007–2013

verrattuna esimerkiksi siten, että tuloksellisuustietojen sähköinen vaihto edunsaajien,
jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission välillä tuli pakolliseksi. Lisäksi toteutettiin
toimenpiteitä, joilla pyrittiin turvaamaan tietojen laatu jäsenvaltioiden tasolla. Kautta
2021–2027 koskevissa ehdotuksissa nämä järjestelyt pidetään voimassa. Lisäksi
edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat tuloksellisuustietoja kahden kuukauden
välein, minkä pitäisi parantaa tietojen ajantasaisuutta.

82 Suurin osa tuloksellisuustiedoista tuotetaan jäsenvaltioissa.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastuksissaan usein havainnut, että jäsenvaltiot
toimittavat komissiolle tietoja, joiden luotettavuus, täydellisyys ja ajantasaisuus on
puutteellista. Kautta 2021–2027 koskevissa ehdotuksissa annetaan jäsenvaltioille
vastuu seurantajärjestelmän laadusta ja luotettavuudesta sekä indikaattoreita
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koskevista tiedoista 124. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin edelleen, että
ehdotukset eivät ole riittävän selkeitä sen suhteen, minkä tahon vastuulla on valvoa
tietojen laatua ja erityisesti mitkä ovat seurantakomitean ja komission tehtävät 125.
1.
Seurantajärjestelmät tuottavat tuloksellisuustietoja, jotka ovat laadultaan
hyviä ja käytettävissä oikeaan aikaan

83 Kaikkien kolmen kauden osalta hallintoviranomaisilla on ollut lakiin kirjattu

velvollisuus perustaa järjestelmä, jonka avulla tuloksellisuustiedot voidaan kirjata ja
tallentaa sähköisessä muodossa. Vuosien 2014–2020 osalta säännökset, joiden
tavoitteena oli se, että seurantajärjestelmät tuottavat laadukkaita tuloksellisuustietoja,
paranivat merkittävästi:
o

Jäsenvaltiot saivat mahdollisuuden vaihtaa tietoja edunsaajien kanssa sähköisesti
(ns. sähköinen koheesio). Kautta 2021–2027 koskevan ehdotuksen mukaan tämä
on pakollista.

o

Komissio otti käyttöön järjestelmän, jonka avulla hallintoviranomaiset voivat
toimittaa tuloksellisuustiedot komissiolle sähköisesti ja jäsennellyssä muodossa
(käytössä myös kaudella 2021–2027).

o

Ennakkoehtoihin sisällytettiin tulosindikaattoreihin liittyvien tietojen keräämistä
ja käsittelyä koskevat järjestelyt. Ehdotuksen mukaan tätä ei jatkettaisi kaudella
2021–2027.

84 Kautta 2021–2017 koskevissa ehdotuksissa edellytetään, että jäsenvaltiot

toimittavat tuloksellisuustietoja kahden kuukauden välein, minkä pitäisi parantaa
tietojen ajantasaisuutta.

85 Näistä järjestelyistä huolimatta tietojen laatua koskevat puutteet ovat yksi

yleisimmistä havainnoista tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa.

Nuorisotyöttömyyttä koskeva erityiskertomus
Kaikilla tarkastuskäynnin kohteena olleilla jäsenvaltioilla oli vain vähän tietoa NEETnuorten ennen nuorisotakuujärjestelmän käynnistymistä saamasta tuesta,
toimitettujen tarjousten/palveluiden määrästä ja niihin liittyvistä kuluista.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa myös
lukuisia epäjohdonmukaisuuksia ja luotettavuusongelmia, jotka heikensivät
vertailtavuutta. Esimerkiksi tietojen kattavuudessa havaittiin ongelmia niiden
jäsenvaltioiden kohdalla, joilla oli lukuisia nuorisotakuun tarjoajia mutta ei yksittäistä
harmonisoitua raportointijärjestelmää 126.
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2.

Komission ja jäsenvaltioiden olisi huolehdittava näiden tietojen laadusta

86 Jäsenvaltiot ovat sekä kauden 2007–2013 että kauden 2014–2020 osalta

vastuussa seuranta- ja raportointijärjestelmien perustamisesta ja niiden
luotettavuuden varmistamisesta. Tarkastusviranomaiset tarkastavat nämä järjestelmät
ennen ohjelman täytäntöönpanon alkamista (ns. nimeämisprosessi). Komission olisi
tehtävä tarkastuksia, joiden avulla varmistetaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen
luotettavuus. Sekä komission että tarkastusviranomaisten olisi lisäksi tehtävä
järjestelmätarkastuksia sen varmistamiseksi, että täytäntöönpanotietojen
tallentamiseen käytettävät jäsenvaltioiden järjestelmät ovat luotettavia 127.

87 Kauden 2014–2020 osalta tiukennettiin vastuita, jotka koskevat tietojen laadun

turvaamista jäsenvaltioissa. Hallintoviranomaisten on johdon vahvistuslausumissaan
vakuutettava komissiolle, että tuloksellisuustiedot ovat luotettavia. Tämän jälkeen
tarkastusviranomaiset vahvistavat tämän arvion tarkastuslausumissaan. Komissio voi
lisäksi keskeyttää maksut, jos seurantajärjestelmien tai tuloksellisuustietojen laadussa
ja luotettavuudessa on vakava puute. Komissio oli huhtikuuhun 2019 mennessä
käynnistänyt kaksi tällaista maksujen keskeyttämismenettelyä.

88 Useissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on havaittu, että

järjestelyissä, joiden avulla pyritään suojaamaan tietojen laatua, on puutteita sekä
jäsenvaltioiden että komission tasolla.

Erityiskertomus EAKR:n tuesta pk-yrityksille verkkokaupan alalla
Tarkastukseen valituista jäsenvaltioista kahdessa hallintoviranomaiset eivät olleet
tehneet tarvittavia tarkastuksia järjestelmään syötettyjen tietojen luotettavuuden
varmistamiseksi 128.

EAKR:n ja ESR:n hankkeiden valintaa ja seurantaa ohjelmakaudella
2014–2020 koskeva erityiskertomus
Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että komissio ja tarkastusviranomaiset
aloittivat kaudella 2014–2020 seurantajärjestelmiä ja tietojen luotettavuutta ja
saatavuutta koskevat tarkastuksensa suurimmaksi osaksi vasta vuonna 2017. Tämä
vähentää tarkastuksista saatavaa varmuutta. Tulosten tarkastelu tehdään
vuonna 2019, joten vaarana on, että kaikkia korjaavia toimenpiteitä ei ehditä
saattamaan loppuun ajoissa eikä tulosten tarkastelu perustu paikkansapitäviin
tietoihin 129.

89 Vuonna 2013 komission sisäisen tarkastuksen toimiala havaitsi, että myös
järjestelyissä, joilla pyrittiin turvaamaan kautta 2007–2013 koskevien
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tuloksellisuustietojen laatu, oli ongelmia. Sisäisen tarkastuksen toimiala suositteli, että
komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaalija osallisuusasioiden pääosasto laativat strategian, jolla parannetaan jäsenvaltioiden
tuloksellisuustietojen luotettavuutta. Sisäisen tarkastuksen toimialan
seurantatarkastuksen tulosten mukaan suositus on pantu täytäntöön vuonna 2016.

90 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kautta 2021–2027 koskevassa

asetusehdotuksessa ei vieläkään ilmaista riittävän selkeästi, kuka vastaa tietojen
laadun varmistamisesta. Vaikka ehdotuksessa esitetään, että seurantakomitea valvoo
ohjelmien täytäntöönpanoa ja tutkii ja hyväksyy komissiolle toimitettavat vuotuiset ja
lopulliset tuloksellisuuskertomukset, nämä toimet eivät kata tuloksellisuustietoja.
Tilintarkastustuomioistuin toteaa lisäksi, että yhteisiä säännöksiä koskevassa
asetusehdotuksessa ei ole säännöksiä siitä, mitkä ovat komission tehtävät
toimitettujen tietojen laadun varmentamisessa 130.
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Tuloksellisuuden osalta sovelletaan selkeää
vastuuvelvollisuutta

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

91 Julkinen vastuuvelvollisuus sen suhteen, että EU:n rahoituksella saadaan aikaan

tuloksia, muodostaa tärkeän linkin EU:n ja sen kansalaisten välille. Laillisuutta ja
sääntöjenmukaisuutta koskevia vastuuvelvollisuussääntöjä ei yleisesti ottaen ole
laajennettu koskemaan tuloksellisuutta. Vastuuvelvollisuuden toteutuminen edellyttää
tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tietoja ja raportteja, jotka ovat laadultaan hyviä.
Useinkaan tällaisia tietoja ja raportteja ei ole käytettävissä.
1.
Raporttien olisi annettava oikea ja riittävä kuva tuloksellisuudesta, ja ne olisi
asetettava julkisesti saataville

92 EU:n toimien tuloksista on raportoitava johdonmukaisesti. On erityisen tärkeää,
että ilmoitetut tulokset ovat luotettavia ja niitä voidaan tarkastella suhteessa
tavoitteisiin 131. Esiin on tullut ongelmia, jotka liittyvät siihen, että tietoja ei ole tai ne
eivät ole luotettavia (ks. ohjaavat periaatteet nro 5, 8 ja 10). Lisäksi strategisten
tavoitteiden muuttaminen johdon operatiivisiksi tavoitteiksi on pulmallista (ks.
ohjaava periaate nro 1). Nämä ongelmat rajoittavat komission kykyä raportoida
tuloksista suhteessa näihin korkean tason tavoitteisiin 132.

93 EU:n tuloksellisuuskertomuksissa olisi annettava oikea ja riittävä kuva siitä, mitä

on saavutettu 133. Komission tulosraportointi ei ole riittävän tasapainoista, sillä
kertomuksissa annetaan vain vähän tietoa haasteista ja epäonnistumisista 134. Niissä ei
myöskään kiinnitetä huomiota rajoituksiin, jotka johtuvat siitä, komission on
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välttämättä tukeuduttava jäsenvaltioilta saatuihin, mahdollisesti epätarkkoihin tai
epäluotettaviin tietoihin 135.

94 Tuloksellisuutta koskevien tietojen julkinen saatavuus on tärkeä osa

vastuuvelvollisuutta 136. Hallintoviranomaisten raportit, jotka koskevat edistystä
koheesiopolitiikan kaikkien yhteisten indikaattoreiden saavuttamisessa, ovat vuodesta
2014 olleet julkisesti saatavilla komission avoimessa koheesiotietokannassa. Kautta
2021–2027 koskevien ehdotusten mukaan jäsenvaltioiden vuotuisia
täytäntöönpanokertomuksia ei kuitenkaan enää laadita 137. Sama koskee strategisia
kertomuksia, jotka komissio on laatinut vastuuvapauden myöntäville viranomaisille
siitä, missä määrin rahastot ovat saavuttaneet strategiset tavoitteensa.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että näiden kertomusten lakkauttaminen on askel
taaksepäin 138.
2.
EU:n talousarvion toteuttamisesta vastaavien tahojen olisi kannettava
vastuunsa siitä, että EU:n varoja hoidetaan moitteettoman varainhoidon periaatteen
mukaisesti

95 Kun käytössä on laadultaan hyviä tietoja ja raportteja siitä, onko tavoitteet

saavutettu ja tulokset saatu aikaan, EU:n talousarvion toteuttamisesta vastaavat tahot
voivat kantaa vastuunsa varainhoidon moitteettomuudesta varainhoitoasetuksessa
edellytetyllä tavalla 139.

96 Tilintarkastustuomioistuin on kauden 2007–2013 ohjelmien osalta pitänyt

valitettavana sitä, että sulkemisprosessissa annettava komission hyväksyntä ei kata
tuloksellisuusnäkökohtia ja että komissio ei raportoi tuloksista budjettivallan
käyttäjälle 140.

97 Lisäksi vaikka vuotuisissa toimintakertomuksissaan pääjohtajat antavat

vahvistuslausuman, jossa he toteavat muun muassa, että kertomuksessa kuvattuun
toimintaan osoitetut varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa moitteettoman
varainhoidon periaatteen mukaisesti, tuloksellisuuskysymykset jätetään
nimenomaisesti vahvistuslausuman ulkopuolelle. Lausumassa ja sen yhteydessä
mahdollisesti annettavissa varaumissa keskitytään ainoastaan sääntöjenmukaisuutta ja
sisäistä valvontaa koskeviin kysymyksiin 141.

98 Lisäksi pääjohtaja vahvistaa jokaisessa vuotuisessa toimintakertomuksessa, että

kertomuksessa esitetyt tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan. Aiempina vuosina
tämä vahvistus ei kattanut ilmoitettujen tuloksellisuustietojen laatua 142. Sen sijaan
vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa, jotka on julkaistu keväällä 2019,
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pääjohtajan alaisen ylempää johtoa edustavan jäsenen on nyt ollut annettava ilmoitus,
joka kattaa tuloksellisuustiedot. Tätä edellytetään kyseisiä kertomuksia koskevissa
komission sisäisissä ohjeissa. Ilmoituksen tarkoituksena on tukea pääjohtajan
vahvistusta. Ohjeistuksesta ei käy ilmi, mikä näiden lisäilmoitusten käytännön merkitys
on, eikä tilintarkastustuomioistuin ole vielä tarkastanut niitä.
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Tuloksellisuustietoja käytetään korjaavien
toimien toteuttamiseen ja strategisen
suunnitteluprosessin tukemiseen

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

99 On tärkeää, että tuloksellisuustietoja käytetään johtamisessa ja tulosten

optimoinnissa. Lisäksi niiden avulla olisi tehtävä mukautuksia hallinnointijärjestelmiin,
ja niillä olisi tuettava strategista suunnittelua 143. Periaate soveltuu talousarvion
hallinnointisyklin kaikkiin vaiheisiin, alkaen monivuotisessa rahoituskehyksessä
toteutettavasta varojen kohdentamisesta aina ohjelmatyöhön ja itse hankkeiden
hallinnointiin saakka.

100 Jäsenvaltiot ovat kausien 2007–2013 ja 2014–2020 osalta toimittaneet

komissiolle tiedot ohjelmien tuloksellisuudesta vuotuisissa
täytäntöönpanokertomuksissaan, joissa jäsenvaltiot ovat selostaneet myös esiin
tulleita ongelmia sekä niiden ratkaisutoimia. Nämä kertomukset on hyväksytty
seurantakomiteoissa, minkä jälkeen komissio on vahvistanut ne. Sen sijaan kauden
2021–2027 osalta komissio ehdottaa, että ohjelmien tuloksellisuutta tarkasteltaisiin
komission ja jäsenvaltioiden välisissä vuotuisissa tuloksellisuudenarviointikokouksissa.
Ehdotus on kuitenkin epäselvä sen suhteen, keitä näihin kokouksiin osallistuisi, mitä
asioita niissä käsiteltäisiin ja mitä merkitystä kokousten päätöksillä olisi 144. Lisäksi
vaikka jäsenvaltiot toimittavat tuloksellisuustiedot sähköisesti kahden kuukauden
välein (ks. ohjaava periaate nro 10), tuloksellisuudenarviointikokoukset järjestetään
ainoastaan kerran vuodessa 145.

101 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tuloksellisuustietoja ei käytetä

riittävästi, mikä johtuu toisinaan siitä, että niitä ei lainkaan ole. Erityinen ongelma on
se, että alisuoriutuminen ei johda taloudellisiin seuraamuksiin. Tämä on tilanne
strategisella tasolla, ohjelmatasolla ja hanketasolla.
1.
Mielekkäitä tuloksellisuustietoja olisi oltava käytettävissä, jotta
päätöksenteko voisi perustua näyttöön

102 Tilintarkastustuomioistuin on edellä ohjaavissa periaatteissa 5, 8 ja 10

todennut, että mielekkäitä tuloksellisuustietoja ei välttämättä ole käytettävissä eikä
niitä silloin voida hyödyntää päätöksenteossa tai ongelmien poistamisessa. Lisäksi
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ohjelmien hallinnointisyklissä on luontainen ajoitusongelma, sillä kuluu jonkin aikaa,
ennen kuin seurantajärjestelmien tuottamat tulostiedot ovat käytettävissä
päätöksentekoa varten. Tulostietojen myöhäisestä valmistumisesta johtuvaa ongelmaa
on pahentanut se, että ohjelmien käynnistäminen on viivästynyt (ks. ohjaava periaate
nro 7). Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu on todennut, että kahden monivuotisen
rahoituskehyksen välissä ei ole riittävää suunnittelutaukoa. Niinpä toimintapolitiikkoja
koskevat kokemukset, jotka on saatu aiemmilta ohjelmakausilta, eivät ole kaikilta
osiltaan vielä käytettävissä, kun on jo alettava pohtia uusia ehdotuksia ja
kannanottoja 146. Sama ongelma koskee tietyn ohjelmakauden jälkiarvioinneista
saatavia tietoja 147 (ks. ohjaava periaate nro 13).
2.
Jos tuloksellisuustietoja on, niitä olisi käytettävä seurannassa ja korjaavien
toimien toteuttamisessa

103 Tilintarkastustuomioistuin toteaa ohjaavan periaatteen nro 2 osalta, että

toteutuneita tuloksia koskevia tietoja olisi hyödynnettävä jaettaessa varoja
jäsenvaltioiden kesken. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastuksissaan havainnut, että
tuloksellisuustiedot ovat jääneet ohjelma- ja hanketasolla toisinaan vaille seurantaa
eikä tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä ole aiheutunut korjaavia toimenpiteitä
(kuten rahoitusoikaisuja). Tilintarkastustuomioistuin toteaa ohjaavan periaatteen
nro 6 osalta, että tulostavoitteiden saavuttamisella ei yleensä ole vaikutusta EU:n
rahoituksen tasoon sen paremmin ohjelmatasolla (esim. suoritusvarauksen tai
sulkemisen näkökulmasta) kuin hanketasollakaan.

104 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös muita tapauksia, joissa
tuloksellisuustietoja ei ollut käytetty täysimääräisesti.
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Erityiskertomus komission tuesta nuorisotyöttömyyttä käsitteleville
toimintaryhmille
Tilintarkastustuomioistuin totesi vuotuisten tarkastelukokousten pöytäkirjojen
perusteella, että komission huomautukset keskittyivät lähinnä menojen
toteutumiseen ja tuotoksiin eivätkä todellisiin tuloksiin. Lisäksi komissio hyväksyi
tarkastamatta tiedot, jotka jäsenvaltiot esittivät vuotuisissa tarkastelukokouksissa.
Yhdessä tapauksessa komissio raportoi, että kolmen toimenpiteet tavoitteet oli jo
saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin laski tulokset uudelleen ja totesi, että
tosiasiassa vain 72 prosenttia tavoitearvosta oli saavutettu 148.

Erityiskertomus laajakaistayhteyksistä EU:n jäsenvaltioissa
Esimerkkinä siitä, että korjaavat toimenpiteet ovat riittämättömiä,
tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, että vaikka jäsenvaltiot eivät tule
saavuttamaan kaikkia laajakaistayhteystavoitteita vuoteen 2020 mennessä, komissio
ei ole ehdottanut korjaavia toimenpiteitä 149.

5 – Arviointia koskevat periaatteet

105 Täytäntöönpanosyklin viimeinen vaihe on arviointi, jossa aikaansaannokset ja

niiden vaikutukset käydään perusteellisesti läpi. Ohjelmatasolla tehdään
ennakkoarviointeja, kauden aikana tehtäviä arviointeja (kuten väliarviointeja 150) sekä
jälkiarviointeja. Toimintapolitiikkojen tasolla tehdään vaikutusten ennakkoarviointeja
ja jälkiarviointeja. Jäsenvaltioiden arvioinnit koskevat kansallisen tai alueellisen tason
ohjelmia (tai ohjelmaryhmiä), kun taas komission arvioinnit koskevat rahastoja tai
ohjelmia EU:n tasolla.
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Päätöksenteossa hyödynnetään ohjelmien
ja toimintapolitiikan tasolla tehtyjä
arviointeja

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

106 Komission arviointijärjestelmä on kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja
toteutettu, ja sen jälkiarviointijärjestelmä vetää varsin hyvin vertoja useimpien
jäsenvaltioiden järjestelmiin 151. Vuonna 2018 OECD sijoitti EU:n
jälkiarviointijärjestelmän neljänneksi OECD:n jäsenten joukossa 152.

107 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin kaksi keskeistä ongelmaa, jotka
vaikuttavat arviointien hyödyllisyyteen:
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o

Arviointeja ei käytetä päätöksenteossa, koska niitä ei ole tehty tai ne eivät ole
käytettävissä silloin kun niitä tarvittaisiin; tai arviointeja on käytettävissä, mutta
niitä ei vain hyödynnetä riittävästi päätöksenteossa.

o

Arvioinnit eivät perustu asianmukaiseen näyttöön.

1.

Arviointeja olisi käytettävä päätöksenteossa

108 Toisinaan vaikutustenarviointeja ja ennakkoarviointeja ei tehdä.
Lausunto yhteisiä säännöksiä koskevasta asetusehdotuksesta
o

Vuodesta 2002 lähtien kaikista merkittävistä lainsäädäntöehdotuksista on
toimintapolitiikkatasolla ollut tehtävä vaikutustenarviointi. Toisin kuin muiden
kausien osalta, komissio ei tehnyt kauden 2021–2027 osalta
vaikutustenarviointia yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Yhteisiä
säännöksiä koskevalla asetuksella säännellään seitsemää rahastoa. Niitä
koskevista rahastokohtaisista asetuksista on tehty vaikutustenarvioinnit. Nämä
arvioinnit eivät kuitenkaan kattaneet eräitä tärkeitä kysymyksiä, joilla oli yleistä
merkitystä 153.

o

Jäsenvaltioiden pakolliset ohjelmien ennakkoarvioinnit auttoivat varmistamaan
sen, että ohjelmissa toteutettu toimintalogiikka oli vankempaa. Kautta 2021–
2027 koskevissa ehdotuksissa tämä myönteinen kehitys kuitenkin jätetään
hyödyntämättä 154.

109 Toinen kysymys on oikea-aikaisuus. Olemme jo ohjaavan periaatteen nro 12

yhteydessä viitanneet ajoitusvaikeuteen: ohjelmakauden päättymisen jälkeen
suoritetut jälkiarvioinnit eivät ole valmiita ajoissa, jotta niitä voitaisiin hyödyntää
seuraavan ohjelmakauden lainsäädäntöehdotuksien laadinnassa. Kuten komissio
korosti, kauden 2007–2013 arviointi saatiin päätökseen vuonna 2016, kun taas kauden
2014–2020 lainsäädäntöä laadittiin vuodesta 2011 alkaen. Arviointia ei näin ollen voitu
hyödyntää vuosien 2014–2020 ohjelmatyössä 155.

110 Kauden 2014–2020 lainsäädännössä jäsenvaltioille asetettiin velvollisuus

arvioida ohjelmia (mukaan lukien niiden vaikuttavuutta) ohjelmakauden aikana.
Tilintarkastustuomioistuimen käsityksen mukaan näillä arvioinneilla olisi voitu ainakin
osittain korjata tämä ohjelmakausiin luontaisesti liittyvä ongelma ja arviointien tuloksia
olisi voitu hyödyntää kauden 2021–2027 lainsäädäntöehdotuksissa. Tällaisia arviointeja
ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Kauden 2021–2027
osalta ehdotetaan lisäksi, että komissio tekisi rahastojen väliarvioinnin. Tästä voitaisiin
saada hyödyllistä tietoa seuraavaa kautta varten.
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111 Kolmas ongelma on se, että arviointeja ei aina hyödynnetä. Ohjelmien

jälkiarviointi jäsenvaltioissa oli vapaaehtoista kausina 2007–2013 ja 2014–2020.
Komission sisäinen tarkastus on havainnut puutteita siinä, miten jäsenvaltiot
toteuttavat arviointien jälkiseurantaa (eli hyödyntävät niitä). Useimmat sisäisen
tarkastuksen otokseen kuuluvat jäsenvaltiot eivät esimerkiksi laatineet kattavaa
toimintasuunnitelmaa arvioinnin tuloksena annettujen suositusten toteuttamisesta.
Komission ehdotuksen mukaan jälkiarviointi on pakollinen kaudella 2021–2027.
2.

Arviointien olisi perustuttava käyttökelpoiseen ja luotettavaan näyttöön

112 Tilintarkastustuomioistuin on jo tuonut esiin joitakin ongelmia, jotka liittyvät
siihen, onko tietoja lainkaan olemassa ja jos on, ovatko ne luotettavia (ks. ohjaavat
periaatteet nro 5, 8 ja 10). Nämä ongelmat hankaloittavat myös arviointeja.

EU:n lainsäädännön jälkitarkastusta koskeva erityiskertomus
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka arvioinnit suoritettiin lakien ja
paremman sääntelyn suuntaviivoissa määriteltyjen hyvien käytäntöjen mukaisesti,
tietojen puuttuminen oli merkittävä ongelma, joka esti tekemästä kunnollisia
näyttöön perustuvia arviointeja 156.

113 Kautta 2007–2013 koskevassa jälkiarviointikertomuksessaan komissio totesi

koheesiopolitiikan täytäntöönpanojärjestelmästä, että yksi tärkeimmistä syistä siihen,
miksi jäsenvaltioiden tekemiä arviointeja ei käytetä riittävästi politiikkaoppimisessa, oli
se, että jälkiarviointeja varten oli saatavilla vain vähän laadukasta seuranta- ja
vertailuryhmätietoa 157. Kautta 2021–-2027 koskevien komission ehdotusten mukaan
jäsenvaltioilta edellytettäisiin, että ne huolehtivat tarvittavista menettelyistä, joilla
tuotetaan ja kerätään arvioinneissa tarvittavat tiedot 158.

6 – Monialaiset periaatteet
14

Pysyvyys rakennetaan syklin osaksi siten,
että varmistetaan julkisten toimenpiteiden
vaikuttavuus pitkällä aikavälillä
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114 Pysyvyys on keskeistä, jotta julkiset toimenpiteet olisivat vaikuttavia pitkällä
aikavälillä 159. Merkittävin osoitus siitä, että hankkeen tuotokset ja tulokset ovat
kestäviä, on se, että hankkeesta saadaan jatkuvaa nettohyötyä senkin jälkeen, kun
hanke on päättynyt 160.
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115 Kaikki EU:n rahoittamat hankkeet eivät ilmennä pysyvyyttä (tai pysyvyyttä ei
voida osoittaa). Ohjelman koko täytäntöönpanosyklin ajan on seurattava sitä, onko
pysyvyys varmistettu ja syntyykö pitkäkestoisia tuloksia 161.
Ohjelmointivaihe

116 Pysyvyyden varmistaminen edellyttää, että ohjelman suunnitteluvaiheessa

tehdään analyysi ja laaditaan strategia siitä, miten tiettyä investointia pidetään yllä
pitkällä aikavälillä 162. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vastikään tehdyssä
tarkastuksessaan, että tuotannollisista investoinneista saatavien pitkäkestoisten
tulosten saavuttamista ei edistetty hankkeiden kannalta vaikuttavalla tavalla niiden
perustana olevissa ohjelmissa tai muissa relevanteissa alueellisissa strategiaasiakirjoissa. Pitkäkestoisten tulosten saavuttamista ei asetettu etusijalle 163.

117 Rahoituksen pysyvyyteen liittyy kysymys maksuista, joita EU:n

yhteisrahoittaman infrastruktuurin perusteella peritään. Tilintarkastustuomioistuin
havaitsi kauden 2007–2013 osalta, että näillä maksuilla ei aina tueta tehtyjen
investointien pysyvyyttä. Esimerkkitapauksessa kotitalouksilta ja teollisuudelta
laskutetut jätevesimaksut olivat monin paikoin liian alhaisia, jotta maksuilla voitaisiin
uudistaa infrastruktuuria sen odotetun taloudellisen käyttöiän lopussa 164. Tämän
ongelman ainakin osittaiseksi ratkaisemiseksi kautta 2014–2020 koskevassa
lainsäädännössä edellytettiin, että jäsenvaltiot ottavat tietyillä aloilla (kuten vesialalla)
käyttöön strategioita sellaisten kestävien rahoituslähteiden synnyttämiseksi, joiden
avulla yhteisrahoitetuissa hankkeissa luotua infrastruktuuria voitaisiin pitää yllä
(ennakkoehto nro 6.1).

118 Komissio on todennut, että ennakkoehtojen avulla olisi saatava enemmän

kestäviä tuloksia aikaan 165. Näin ollen kauden 2021–2027 lainsäädäntöehdotuksissa
edellytetään, että mahdollistavia edellytyksiä pidetään yllä koko kauden ajan sen
sijaan, että niistä tehdään vain kertaluontoinen arvio.
Hankkeiden valinta

119 Kaikkien kausien lainsäädännössä edellytetään jäsenvaltioilta sen

varmistamista, että valittujen hankkeiden edunsaajilla (hankkeiden toteuttajilla) on
tarvittavat hallinnolliset ja taloudelliset valmiudet ylläpitää hanketta sen päättymisen
jälkeen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin tarkastuksessaan, joka koski
yritysten tuotannollisiin investointeihin myönnettävää EU:n tukea, että tavoitetta,
jonka mukaan EAKR-rahoitteisista hankkeista olisi saatava pitkäkestoisia tuloksia, ei
otettu valintakriteereissä riittävästi huomioon 166. Kauden 2021–2027 yhteisiä
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säännöksiä koskevan asetusehdotuksen säännökset ovat täsmällisempiä, ja niissä
vaaditaan jäsenvaltioilta, että näiden on selvitettävä, onko edunsaajilla riittävät
resurssit toiminta- ja ylläpitokustannusten kattamiseen 167.

120 Suurten investointihankkeiden (yli 50 miljoonaa euroa) osalta kausilla 2007–

2013 ja 2014–2020 yksi pakollisen kustannus-hyötyanalyysin tavoitteista oli varmistaa,
että yhteisrahoitetut investoinnit olivat taloudellisessa mielessä elinkelpoisia.
Suurhankkeet, joista ei ollut tehty hyvää kustannus-hyötyanalyysiä, olivat usein
taloudellisesti elinkelvottomia ja/tai jäivät vähälle käytölle 168. Ehdotus, jonka mukaan
kaudella 2021–2027 luovuttaisiin suurhankkeista ja sen myötä pakollisesta kustannushyötyanalyysistä, lisää riskiä siitä, että hankkeet eivät ole kestäviä.
Toteutusvaihe

121 Kaikkien kolmen ohjelmakauden lainsäädännössä edellytetään, että edunsaajat
pitävät hankkeita yllä viiden vuoden ajan hankkeen loppuunsaattamisesta. Näin
edunsaaja välttää rahoituksen takaisinperinnän 169. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
tarkastuksessaan, joka koski yritysten tuotannollisiin investointeihin myönnettävää
EU:n tukea, että kaikkia tarkastettuja hankkeita oli pidetty yllä laissa edellytetyn
pysyvyysajan 170.

122 Näissä säännöksissä ei aina oteta huomioon omaisuuserien todellista

elinkaarta, joka voi olla paljon pidempi kuin viisi vuotta. Tästä syntyy riski, että
edunsaajat myyvät omaisuuserän pysyvyysajan päättymisen jälkeen.

Erityiskertomus EAKR:n tuesta yrityshautomoille
Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan käytössä olevat järjestelmät
mahdollistavat sen, että huomattava osa julkisesta rahoituksesta siirtyy pysyvyysajan
päätyttyä yrityshautomon omistajille 171.
Seuranta-, raportointi- ja arviointivaihe

123 Pysyvyyden varmistaminen edellyttää asianmukaista seurantaa hankkeen koko

elinkaaren ajan ja sen jälkeen 172. Tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että
pysyvyyttä koskevat tiedot olivat toisinaan puutteellisia.
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Erityiskertomus yritysten tuotannollisiin investointeihin
myönnettävästä EU:n tuesta
Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan seurantatiedot olivat
puutteellisia. Tästä johtui, että lähes joka toisen hankkeen pysyvyyttä oli
mahdotonta arvioida viiden vuoden kestävyysajan loppuun mennessä. Syynä
tietojen puutteellisuuteen oli se, että hallintoviranomaiset eivät olleet keränneet
tarvittavia seurantatietoja tai tarvittavat asiakirjat eivät olleet enää saatavilla
arkistointikauden päättymisen vuoksi. Lakisääteisten pysyvyysvaatimusten
noudattamisen seuranta hankkeen päättymisen jälkeen oli kaiken kaikkiaan
laajuudeltaan vähäistä ja vaihteli ohjelmittain. Erityisesti on todettava, että
hallintoviranomaiset lopettivat hankkeen kehityksen seuraamisen välittömästi
lakisääteisen toimien pysyvyydeltä edellytetyn ajanjakson päättymisen jälkeen,
koska lakisääteistä vaatimusta seurannan jatkamiseen ei ollut 173.

124 Euroopan parlamentti on todennut, että julkisen sektorin kiinnostus pysyvyyttä

kohtaan on ollut vähäistä ja tästä syystä EAKR:n yhteisrahoittamien hankkeiden
tulosten pysyvyydestä on saatavilla vain epätäydellisiä tietoja 174. Myös tämä vahvistaa
kuvaa, jonka mukaan tätä asiaa ei ole pidetty tärkeänä. Tilintarkastustuomioistuin ei
myöskään löytänyt yhtään tuotannollisiin investointeihin liittyvien ohjelmien arviointia,
johon olisi sisältynyt erityinen tulosten pysyvyyden arviointi 175.
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Loppuhuomautukset
125 Koheesiopolitiikan toimilla voidaan vaikuttaa myönteisesti niiden

jäsenvaltioiden ja alueiden tuloksellisuuteen, joilla ne toteutetaan, mutta ne voivat
saada aikaan heijastusvaikutuksia myös muualla EU:ssa. Lisätäkseen entisestään
koheesiopolitiikan myönteistä vaikutusta EU on pyrkinyt lisäämään
koheesiomenojensa tulossuuntautuneisuutta. Eri sidosryhmien välillä on toisinaan
eriäviä tai jopa vastakkaisia näkemyksiä siitä, miten tuloksellisuus voitaisiin saavuttaa.

126 EU:n yleinen lainsäädäntökehys ja koheesiopolitiikkaa koskevat säännöt ovat

vähitellen kehittyneet. Tietyt keskeiset ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä
tehokkaan tulosjohtamisjärjestelmän kannalta, sisältyvät nyt säännöksiin. Tosin
kauden 2021–2027 lainsäädäntöehdotuksissa tulossuuntautuneisuus vähenee jonkin
verran. Vaikka järjestelmän kehykset ovat yleisesti ottaen parantuneet,
toimintapolitiikan täytäntöönpano ei ole aina pysynyt mukana.

127 Katsaukseen valitut ohjaavat periaatteet kattavat toimintapolitiikan

hallinnoinnin koko syklin, joka alkaa strategisesta suunnittelusta ja etenee toteutuksen
kautta raportointi- ja arviointivaiheisiin. Ohjaavien periaatteiden yläpuolella on EU:n
tason lisäarvon käsite eli EU:n tukitoimenpiteen tuottama lisäarvo siihen arvoon
nähden, jonka jäsenvaltion toimi olisi muutoin yksinään tuottanut.
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin korostanut, että ylipäätään meno-ohjelmat,
joilta puuttuu EU:n tason lisäarvo, eivät luultavasti ole vaikuttava ja tehokas tapa
käyttää EU:n veronmaksajien rahoja. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on
lisäksi todettu, että aito EU:n lisäarvo on usein vaikeasti havaittavissa, etenkin silloin
kun toteutetaan yhteishallinnointia (kuten koheesiopolitiikassa).

128 Tilintarkastustuomioistuin on antanut aiemmissa kertomuksissaan

suosituksia osa-alueista, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Suositusten
joukossa ovat muun muassa seuraavat:
o

tarve määritellä selkeät EU:n painopisteet – ja niihin liittyvät tavoitteet – joita
koheesiovaroilla olisi edistettävä; tarve virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa strategisia
puitteita, jotta korkean tason tavoitteista muodostuisi johdonmukainen
kokonaisuus ja nämä korkean tason tavoitteet muutettaisiin operatiivisiksi
tavoitteiksi (ohjaava periaate nro 1 );

o

Ohjelmien tarkistuksissa olisi otettava huomioon tarve saada aikaan parempia
tuloksia (ohjaava periaate nro 9).
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129 Olemme korostaneet myös sitä, että lainsäädäntökehyksen olisi oltava valmis

ohjelmakauden alkuun mennessä, koska täytäntöönpanon viiveet vaikuttavat syklin
myöhempiin vaiheisiin. Täytäntöönpanon kumuloituneet viivästykset yhdessä
päällekkäisten tukikelpoisuusjaksojen kanssa johtavat siihen, että huomio siirtyy
tuloksellisuudesta pyrkimykseen saada määrärahat käytetyiksi (ks. ohjaava periaate
nro 7). Lisäksi tuloksellisuustietojen hyödyllisyys arvioinnin ja strategisen suunnittelun
näkökulmasta vähenee (ks. ohjaavat periaatteet nro 12 ja 13).
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Liite
Liite I Tulossuuntautuneisuuden kehitys koheesiolainsäädännössä
Jäljempänä olevassa taulukossa selostetaan kunkin ohjaavan periaatteen osalta, sisältyivätkö kriteerit, joihin tilintarkastustuomioistuimen
arviot perustuivat, kunkin koheesio-ohjelmakauden lainsäädäntöön. Suurinta osaa kriteereistä on laajennettu siten, että ne sisältävät
enemmän yksityiskohtia kuin analyysissa, joka kunkin ohjaavan periaatteen osalta esitetään varsinaisessa tekstissä. Täydellisen kuvan
saamiseksi tilintarkastustuomioistuin on analysoinut kaikki ohjelmakaudet koheesiopolitiikan alusta lähtien.
1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

Strategiseen suunnitteluun liittyvät periaatteet
1. EU on esittänyt selkeän ja johdonmukaisen näkemyksen siitä, mitä se haluaa saavuttaa koheesiopolitiikan varoilla. On löydettävä tahoja, jotka ottavat vastuun
varainkäytöstä, ja tavoitteet on muutettava operatiiviseksi toimiksi
Kattavan EU:n laajuisen strategian olemassaolo
EU:n strategiset tavoitteet muunnettu koheesiopolitiikan tavoitteiksi
2. Varojen jakamisessa jäsenvaltioille otetaan huomioon todetut tarpeet ja tuloksellisuustiedot
Jakomenetelmä vahvistettu lainsäädännössä
Jako perustuu BKT:hen
Jako perustuu tietyillä alueilla esiintyviin tarpeisiin
Jaossa on otettu huomioon aiemmat tuloksellisuustiedot

Ohjelmasuunnittelua koskevat periaatteet
3. Selkeä toimintalogiikka on olemassa
Pakollinen kansallinen strategia on olemassa (esim. kansallinen strateginen viitekehys, kumppanuussopimus)
Tavoitteiden/painopisteiden määrittely kansallisella tasolla
EU:n laajuinen yhteinen strategia, joka muunnetaan kansallisiksi tavoitteiksi ja tavoitearvoiksi (pääasialliset
odotetut tulokset)
Tarpeiden määrittely ja ilmaiseminen kansallisella tasolla

2021–
2027
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1989–
1993
Pakollisia ohjelmia on olemassa
Tarpeiden määrittely ja ilmaiseminen ohjelmatasolla
Tavoitteiden määrittely ohjelmatasolla
Sellaisten toimien määrittely, joilla pyritään saavuttamaan ohjelmatason tavoitteet
Vakioitu ohjelmamalli, jossa kuvataan toimintalogiikkaa yhdenmukaisella tavalla
Rahoitustietojen jaottelu toimenpidekoodeittain ohjelmatasolla
4. Rahoitus on hyvin kohdennettua
On olemassa temaattisen keskittämisen vaatimuksia, jotka velvoittavat kaikki jäsenvaltiot osoittamaan tietyn
rahamäärän EU:n painopistealoille
On olemassa ennakkoehtoja ja mahdollistavia edellytyksiä, joiden avulla varat voidaan kohdentaa
kohdealueille ja edunsaajatyypeille
5. Käytössä on yksinkertainen ja johdonmukainen tuloksellisuuden mittauskehys
Tuotosindikaattorit (ohjelmakohtaiset)
Tuotosindikaattorit (EAKR:n/koheesiorahaston/ESR:n yhteiset indikaattorit)
Tulosindikaattorit (ohjelmakohtaiset)
Tulosindikaattorit (EAKR:n/koheesiorahaston/ESR:n yhteiset indikaattorit)
Tuotos- ja tulosindikaattorit ovat pakollisia, ja ne on sisällytettävä ohjelmiin jo alkuvaiheessa eli ohjelmien
hyväksymisen yhteydessä
Tuotosten ja tulosten perustasot ja tavoitteet, joita ohjelmamalli nimenomaisesti edellyttää
Tuotoksille vaaditut välitavoitteet (*kauden 2014–2020 osalta ainoastaan tuloskehyksen osalta)
Tuloksille vaaditut välitavoitteet (*kauden 2014–2020 osalta ainoastaan tuloskehyksen osalta)
Tuotos- ja tulosindikaattorien yhdenmukaistettu määrittely koheesion alalla
6. Käytössä on mekanismeja, joilla kannustetaan tuloksellisuuteen
Tarve täyttää tiettyjä varojen tehokasta käyttöä koskevia strategisia/sääntelyllisiä edellytyksiä
(ennakkoehdot / mahdollistavat edellytykset)
Pakollinen suoritusvaraus/väliarviointi, jossa otetaan huomioon ohjelmatason tuloksellisuus
Ohjelman loppumaksun suorittaminen perustuu tavoitteiden saavuttamiseen (ohjelman sulkeminen)
Hankkeille määrättävät rahoitusoikaisut, jos sovittuja tuloksia ei saavuteta (*vain tuloskehyksen osalta)
Suora tulosbudjetointi – maksut edellytysten täyttämisen ja tulosten aikaansaamisen perusteella
(vapaaehtoinen)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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EU-varojen maksatuksen kytkeminen talouden ohjausjärjestelmän vaatimusten noudattamiseen
(talouspolitiikan EU-ohjausjakso)

Täytäntöönpanoa koskevat periaatteet
7. Jäsenvaltiot käyttävät koheesiopolitiikan varat oikea-aikaisesti
Kansallisten strategioiden ja ohjelmien toimittamisen määräajat
Selkeät nimeämistä koskevat määräajat (jos edellytetty)
Yksinkertaisempi nimeämisprosessi (aikaisempien järjestelmien käyttäminen uudelleen)
Sellaisten varainhoitosääntöjen olemassaolo, jotka koskevat määrärahojen käytön oikea-aikaisuutta
(ainoastaan n+2- tai n+3-sääntö)
Määräajat sulkemisasiakirjojen toimittamiselle (14 tai 15 kuukautta tukikelpoisuusajan jälkeen)
Määräaika, johon mennessä komission on saatettava päätökseen sulkemista koskeva arviointi ja maksettava
loppumaksu
Ohjelmointiasiakirjojen mallien sisällyttäminen aikaisessa vaiheessa yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen
Vaatimukset, joilla pyritään varmistamaan hankkeiden oikea-aikainen toteuttaminen
8. Hankkeiden valinnassa ja toteuttamisessa sovelletaan tulossuuntautunutta lähestymistapaa
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava hankkeiden valintaperusteet ja sovellettava niitä
Jäsenvaltioiden velvollisuus toimittaa mahdollisille edunsaajille tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja
valintamenettelyistä
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on valintaperusteidensa avulla varmistettava, että valitut hankkeet
edistävät tavoitteiden saavuttamista ja tulosten aikaansaamista
Valintaperusteisiin sovelletaan lisälaatuvaatimuksia (kustannustehokkuus, mahdollistavien edellytysten
mukaisuus)
Valintaperusteissa edellytetään, että on määritettävä vähintään yksi tulosindikaattori, joka vastaa ohjelman
tavoitteita
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on priorisoitava valittavat hankkeet
Komissio voi esittää huomautuksia valintaperusteista; jäsenvaltioiden on toteutettava toimia huomautusten
vuoksi
Tulosindikaattoreiden pakollinen sisällyttäminen avustussopimuksiin
Velvollisuus toteuttaa rahoitetut hankkeet kustannustehokkaimmalla tavalla (sovellettava julkisia hankintoja
koskevaa lainsäädäntöä)
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Velvollisuus toteuttaa rahoitetut hankkeet kustannustehokkaimmalla tavalla (kustannus-hyötyanalyysi,
rahoituksen tarpeellisuus)
9. Tuloksellisuusnäkökohdat otetaan huomioon ohjelmien tarkistuksissa
Ohjelmiin voidaan tehdä muutoksia vain tietyin edellytyksin (esim. sosioekonomiset olosuhteet,
täytäntöönpano-ongelmat)
Sen arviointi, miten muutokset vaikuttavat tavoitteisiin, on pakollista (jäsenvaltioille ja komissiolle), ja
ehdotetut ohjelmamuutokset on perusteltava
Sen arviointi, miten muutokset vaikuttavat tuloskehyksen indikaattoreihin, on pakollista
Komission on hyväksyttävä kaikki ohjelmamuutokset

Seurantaan ja raportointiin liittyvät periaatteet
10. Seurantajärjestelmien avulla varmistetaan tuloksellisuustietojen ajantasaisuus ja hyvä laatu
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sähköinen tuloksellisuustietojen kirjaus- ja
tallennusjärjestelmä
Jäsenvaltioiden velvollisuus kuvata ohjelma-asiakirjoissaan tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat
järjestelyt (ennakkoehto 7)
Riippumaton tarkastusviranomainen tarkastaa järjestelmän toimivuuden täytäntöönpanon alkuvaiheessa
Tietojen sähköinen vaihto edunsaajien ja viranomaisten välillä pakollista (sähköinen koheesio)
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot jäsennellyssä muodossa sähköisesti komission
tietotekniikkajärjestelmän kautta
Hallintoviranomaiset vakuuttavat komissiolle vahvistuslausumissaan, että tuloksellisuustiedot ovat luotettavia
Tarkastusviranomaiset vahvistavat tarkastuslausunnoissaan, että hallintoviranomaisten arviot tuloksellisuutta
koskevien tietojen luotettavuudesta ovat oikeita
Seurantakomitea tutkii ja vahvistaa niiden tietojen laadun, jotka hallintoviranomaiset toimittavat komissiolle
Komission tehtävät tietojen tutkimisessa vahvistetaan yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa
Komissio voi keskeyttää maksut, jos seurantajärjestelmän laadussa tai luotettavuudessa tai yhteisiä ja erityisiä
indikaattoreita koskevissa tiedoissa on vakava puute
11. Tuloksellisuuden osalta sovelletaan selkeää vastuuvelvollisuutta
Vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot kaikkien rahastojen ohjelmien
tuloksista
Jäsenvaltioiden pakolliset vuotuiset täytäntöönpanokertomukset
Komissiolta vaadittavat strategiset raportit
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1989–
1993
Tuloksellisuustiedot ovat helposti yleisön saatavilla verkossa
Komission on ohjelmien sulkemisen yhteydessä nimenomaisesti hyväksyttävä saavutetut tuotokset ja tulokset
12. Tuloksellisuustietoja käytetään korjaavien toimien toteuttamiseen ja strategisen suunnitteluprosessin tukemiseen
Strategisen tason päätöksissä hyödynnetään tuloksellisuustietoja (väliarviointi)
Ohjelmatasolla tehtävissä päätöksissä hyödynnetään tuloksellisuustietoja (suoritusvaraus, väliarviointi ja
heikon tuloksen vuoksi tehtävät oikaisut)
Komissio hyväksyy ohjelmien tulokset virallisesti
Seurantakomitea hyväksyy ohjelmien tulokset virallisesti
Komission ja kunkin jäsenvaltion välillä järjestettävä vuotuinen arviointikokous, jossa tarkastellaan kunkin
ohjelman tuloksellisuutta

Arviointia koskeva periaate
13. Päätöksenteossa hyödynnetään ohjelmien ja toimintapolitiikan tasolla tehtyjä arviointeja
Komissio tekee koheesiolainsäädännön vaikutusten ennakkoarvioinnin
Jäsenvaltioiden pakollinen ohjelmien ennakkoarviointi
Jäsenvaltioiden toteuttama ohjelmien pakollinen väliarviointi, joka kattaa vaikuttavuuden
Ohjelmien pakollinen jälkiarviointi jäsenvaltioissa
Komission pakollinen väliarviointi, joka koskee toimintapolitiikkoja ja rahastoja
Komission pakollinen jälkiarviointi, joka koskee toimintapolitiikkoja ja rahastoja

Monialainen periaate
14. Pysyvyys rakennetaan syklin osaksi siten, että varmistetaan julkisten toimenpiteiden vaikuttavuus pitkällä aikavälillä
Hallintoviranomaisten on hankkeita valitessaan tutkittava, onko edunsaajilla (taloudelliset ja hallinnolliset)
edellytykset pitää hankkeita yllä
Jäsenvaltioiden on tutkittava, onko edunsaajilla riittävät resurssit toiminta- ja ylläpitokustannusten
kattamiseen
Suurhankkeisiin (yli 50 miljoonaa euroa) on liitettävä kustannus-hyötyanalyysi, joka koskee hankkeiden
taloudellista elinkelpoisuutta
Rahoituksen saajat ovat velvollisia pitämään hankkeita (hankkeet / tuottavat investoinnit ja infrastruktuurit)
yllä vähintään viiden vuoden ajan
Ennakkoehdoissa tai mahdollistavissa edellytyksissä vaaditaan strategista kehystä, jolla varmistetaan
investointien pysyvyys
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nro 8/2018, kohta 101.

COM(2018) 375 final, 67 artiklan 3 kohdan d alakohta.
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esim. erityiskertomus nro 5/2013, kohdat 14, 15 ja 52.

169 Eri

skenaarioihin sovelletaan erilaisia sääntöjä. Ks. esim. asetus (EU) N:o 1303/2013,
71 artikla. Pk-yritysten osalta tämä määräaika on asetettu kolmeksi vuodeksi. Lisäksi
kaudesta 2014–2020 lähtien määräaika on kymmenen vuotta sellaisissa tapauksissa,
joissa suuria infrastruktuureja siirretään EU:n ulkopuolelle. Lisäksi kaudesta 2014–
2020 lähtien edunsaajan on pidettävä hanketta yllä viiden vuoden ajan siitä
päivästä, jona loppumaksu suoritettiin edunsaajalle.

170 Erityiskertomus

nro 8/2018, kohta 96.

171 Erityiskertomus

nro 7/2014, kohta 84.

172 Erityiskertomus

nro 8/2018, kohdat 11 ja 68.

173 Erityiskertomus

nro 8/2018, kohdat 26, 74 ja 76.

174 Rakenne-

ja koheesiorahastoista myönnettävien yritystukien pysyvyysnäkökohtia
koskeva tutkimus (Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support
for businesses under Structural and Cohesion Funds), Euroopan parlamentti, 2013, s.
8 ja 67.

175 Erityiskertomus

nro 8/2018, kohta 76.
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