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Luxemburg, 20. kesäkuuta 2019

EU:n koheesiovarojen käytössä olisi
painotettava enemmän tuloksellisuutta,
toteavat tarkastajat
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa aihekohtaisessa katsauksessa todetaan, että
aktiivisemmat toimet ovat tarpeen, jotta vaikuttavuus ja tehokkuus saadaan osaksi EU:n
koheesiopolitiikkaa. Tarkastajat toteavat, että lainsäädännön suunnittelussa tähän suuntaan
tehtävät muutokset eivät aina toteudu käytännön toimina kentällä. He yksilöivät joukon aloja,
joilla on parantamisen varaa. Alat vaihtelevat strategisesta suunnittelusta ja toimintapolitiikan
täytäntöönpanosta seurantaan ja arviointiin. Tarkastajat varoittavat lisäksi, että
yksinkertaistaminen saattaa eduistaan huolimatta vähentää tuloksellisuuden painottamista
koheesiovarojen käytössä ohjelmakaudella 2021–2027.
Noin kolmasosa EU:n vuotuisesta 140 miljardin euron talousarviosta kohdennetaan
koheesiopolitiikkaan. Euroopan komission mukaan koheesiovarojen käytön
tulossuuntautuneisuuden varmistaminen on yksi ohjelmakauden 2014–2020 kulmakivistä.
Tulossuuntautuneisuus on myös yksi komission päätavoitteista, jotka vaikuttavat sen kaudelle
2021–2027 laatimien lainsäädäntöehdotusten taustalla.
“Tarkastuksemme keskiössä on 14 ohjaavaa periaatetta, jotka perustuvat vuosien mittaan
suorittamaamme laajamittaiseen tarkastustyöhön. Uskomme, että nämä periaatteet ovat
keskeisessä asemassa pyrittäessä suuntaamaan EU:n koheesiopolitiikkaa kohti
tulospainotteisuutta”, toteaa aihekohtaisesta katsauksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. “Lainsäädäntökehyksessä on tapahtunut
myönteistä kehitystä, mutta tietyillä aloilla, kuten strategisessa suunnittelussa, toimintapolitiikan
täytäntöönpanossa ja kestävyyden varmistamisessa, on kuitenkin yhä parantamisen varaa.”
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Aihekohtaisessa katsauksessa arvioidaan, miten EU:n toimet, joilla pyritään lisäämään
koheesioalan varainkäytön tulossuuntautuneisuutta, ovat kehittyneet. Tarkastajat pitävät viime
vuosina tapahtunutta edistystä kaiken kaikkiaan myönteisenä. Komissio on pyrkinyt esimerkiksi
sisällyttämään suunnitteluun keskeiset piirteet, kuten hyvän tuloksellisuuden ja sen
saavuttamiseen tarvittavien olosuhteiden määrittelyn, tuloksellisuuden mittaamismenetelmät
sekä sitä koskevat raportointi- ja arviointitavat. Näitä ei kuitenkaan aina ole muunnettu
tehokkaasti käytännön toimiksi.
Seuraavaa ohjelmakautta (2021–2027) koskevien komission ehdotusten osalta tarkastajat pitävät
myönteisenä tapaa, jolla EU:n varat kohdennetaan sinne, missä niiden vaikutus on suurin. He
näkevät myönteisinä myös toimet, joiden tarkoituksena on tuloksellisuuden mittauskehyksen
vahvistaminen. Tarkastajat painottavat kuitenkin samalla, että Eurooppa 2020 -strategialle ei ole
olemassa EU:n laajuista seuraajaa. He korostavat myös, että tuloksellisuusnäkökohdat saattavat
jäädä ottamatta huomioon ohjelmien tarkistuksissa.
Lopuksi tarkastajat painottavat, kuinka tärkeää on, että Euroopan parlamentti ja neuvosto
hyväksyvät lainsäädäntökehyksen ajoissa. Täytäntöönpanon kasautuneet viipeet ja
tukikelpoisuusaikojen päällekkäisyys siirtävät helposti jäsenvaltioiden painopistettä
tuloksellisuusnäkökohdista kohti EU-varojen nopeaa käyttöä, jotta niitä ei menetetä.

Toimittajille tiedoksi
Koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää EU:n alueiden välisiä eroja tasapainoisen
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen saavuttamiseksi. Kolmasosa EU:n
talousarviosta (noin 350 miljardia euroa) käytetään koheesiopolitiikkaan kaudella 2014–2020.
Aihekohtaiset katsaukset ovat kuvailevia analyyttisiä selvityksiä tietyltä toiminnanalalta. Niissä ei
tuoda esiin uusia tarkastushavaintoja. Tilintarkastustuomioistuin on velvollinen raportoimaan
varainhoidon moitteettomuudesta. Tämän mukaisesti se on vaikuttanut merkittävästi
tulossuuntautuneisuuden lisäämiseen. Tässä aihekohtaisessa katsauksessa esitettävä analyysi
perustuu laajamittaiseen koheesioalan tarkastustyöhön, jota on tehty viimeisten kymmenen
vuoden aikana (69 kertomusta), ja muista lähteistä peräisin oleviin arviointeihin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus “Tuloksellisuuden edistäminen
koheesioalalla” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n
kielellä.
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