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EU:n tarkastajat varoittavat: Lisää suojatoimia tarvitaan, kun
koheesioalan rahastoille ehdotetaan yksinkertaisempia ja
joustavampia sääntöjä vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan uudet suunnitelmat
mahdollistavat EU:n koheesioalan rahastojen aiempaa yksinkertaisemman ja joustavamman
käytön. Tarkastajat esittävät kuitenkin useita ehdotuksia siitä, miten voidaan varmistaa, että
jäsenvaltioiden varainkäytöllä on tosiasiallisesti vaikutusta ja että varainkäyttö on
sääntöjenmukaista.
Ehdotettu yhteisiä säännöksiä koskeva asetus vuosiksi 2021–2027 koskee seitsemää rahastoa, joista
tehdään investointeja alueiden kehittämiseen ja työllisyyteen, turvallisuuteen ja rajavalvontaan sekä
toimenpiteisiin, joilla tuetaan maahanmuuttajia EU:n jäsenvaltioissa. Näiden rahastojen yhteisarvo
saattaa kohota noin 360 miljardiin euroon, mikä vastaa jopa kolmannesta EU:n talousarvion
kokonaismäärästä vuosina 2021–2027. Asetuksessa tuodaan esiin yhteiset toimintapoliittiset
tavoitteet, määritellään varojen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken sekä esitetään
ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon sovellettavat säännöt.
“Tilintarkastustuomioistuimen arviosta käy ilmi, että kokonaisuutena katsoen Euroopan komission
ehdotuksessa tekstiä on onnistuttu yksinkertaistamaan, mutta vastineen saamista rahalle ei ole
painotettu enemmän ja tilivelvollisuusjärjestelyjä on heikennetty merkittävästi”, toteaa lausunnosta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. “Tilintarkastustuomioistuin
esittää lainsäätäjien ja komission harkittavaksi 58 ehdotusta, jotka toteutuessaan tekevät
koheesiopolitiikasta vaikuttavampaa ja tehokkaampaa”.
Tarkastajat suhtautuvat lausunnossaan myönteisesti siihen, että Euroopan komissio pyrkii jatkuvasti
yksinkertaistamaan sääntöjä. Tarkoituksenmukaisesti toteutettuna yksinkertaistamisella on
mahdollista vähentää hallinnollista rasitusta ja siirtää painotusta panoksista tuloksiin. Tarkastajat
toteavat, että monet säännöksistä eivät kuitenkaan ole riittävän selkeitä. Tämä on omiaan johtamaan
erilaisiin tulkintoihin, mikä heikentää oikeusvarmuutta. He varoittavat, että yksinkertaistamisen ei
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pitäisi kasvattaa sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvia riskejä eikä haitata käytettävissä olevien
rajallisten EU-varojen optimaalista hyödyntämistä.
Lisäksi lausunnossa tuodaan esiin, että komissio ehdottaa viittä korkean tason toimintapoliittista
tavoitetta sen sijaan, että varainkäyttö kytkettäisiin EU:n laajuiseen strategiaan. Näitä tavoitteita ei
kuitenkaan ole tarkoitettu esitettäväksi mitattavissa olevina EU:n tason tuloksina tai tavoitearvoina.
Tarkastajat katsovat, että ehdotetun uudistuksen tulospainotteisuus voi tästä syystä osoittautua vielä
vähäisemmäksi kuin mihin päästiin kaudella 2014–2020.
Tarkastajat painottavat, että ehdotetussa asetuksessa siirretään jäsenvaltioille entistä enemmän
vastuuta EU:n varojen hallinnoinnista ja valvonnasta. He varoittavat, että jos komission valvontaa
siitä, kuinka jäsenvaltiot käyttävät EU:n varoja, rajoitetaan tai valvonnasta jopa luovutaan,
sääntöjenvastaisen ja tehottoman varainkäytön vähentämisessä viime vuosina koheesioalalla
saavutettu edistys saattaa vaarantua.
Toimittajille tiedoksi
Komissio julkaisi 29. toukokuuta 2018 ehdotuksen rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevaksi
asetukseksi, jota sovellettaisiin seitsemään EU:n rahastoon seuraavalla ohjelmakaudella vuosina
2021–2027. Nämä rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plus
(ESR+), koheesiorahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahasto (AMF), sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja rajaturvallisuuden ja
viisumipolitiikan rahoitusväline (BMVI). Kyseisten varojen käyttö on sekä komission että
jäsenvaltioiden vastuulla.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen julkaisemalla
lausuntoja uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on
taloudellista vaikutusta. Lausunnoissaan se esittää EU:n ulkoisena tarkastajana
lainsäädäntöehdotuksista riippumattoman arvioinnin.
Komission ehdotuksen oikeusperustan mukaan tilintarkastustuomioistuimen kuuleminen on
pakollista.
EU:n lainsäätäjien – Euroopan parlamentin ja neuvoston – tehtävänä on hyväksyä yhteisiä säännöksiä
koskevaan asetukseen sisältyvät lopulliset säännökset. Lainsäätäjät voivat hyödyntää tätä lausuntoa
ja ehdottaa tarkistuksia komission ehdotukseen.
Tilintarkastustuomioistuin julkaisee 7. marraskuuta lausunnon, jossa käsitellään ehdotettua YMP:n
uudistusta vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 6/2018 komission 29. toukokuuta 2018
tekemästä ehdotuksesta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi on nyt saatavilla englannin
kielellä tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla eca.europa.eu – muut kieliversiot julkaistaan
lähiaikoina.
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