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Luxemburg, 28. maaliskuuta 2019
EU:n tarkastajat perehtyvät vuoden 2020 jälkeiseen EU:n
koheesiopolitiikan määrärahojen jakamiseen
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut nopean tilannearvion menettelystä,
jolla määritetään, minkä verran koheesiorahoitusta EU:n jäsenvaltioilla on seuraavan
seitsenvuotisen menosuunnitelman perusteella käytettävissään.
“Tämä vuosi on ratkaiseva Euroopan unionin seuraavan seitsenvuotisen talousarvion kannalta.
On erittäin tärkeää, että kaikki sidosryhmät tekevät perusteltuja päätöksiä, jotta
koheesiopolitiikassa saadaan pienemmällä budjetilla aikaan entistäkin enemmän,” toteaa
tilannearviosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova.
“Tilintarkastustuomioistuin pyrkii tässä yhteydessä kuvaamaan tilannearviossaan selkeästi sitä
monimutkaista menettelyä, jolla koheesiovarat osoitetaan jäsenvaltioille. Toivomme, että
tilannearvio edistää rakentavaa keskustelua aiheesta.”
Nopeassa tilannearviossa annetaan yleiskuva siitä, miten EU osoittaa koheesiopolitiikan varat
yksittäisille jäsenvaltioille ja alueille. Koheesiopolitiikan tarkoituksena on kuroa umpeen
Euroopan rikkaiden ja köyhien alueiden välistä eroa. Tilannearviossa verrataan kaudeksi 2021–
2027 ehdotettuja määriä edellisen kauden 2014–2020 määriin. Lisäksi siinä havainnollistetaan
määrien vahvistamiseen sovellettavaa menettelyä esimerkkilaskelmin.
Euroopan komissio on ehdottanut EU:n vuosien 2021–2027 talousarvion suuruudeksi
1 279 miljardia euroa. Tästä määrästä 373 miljardia euroa osoitettaisiin koheesiopolitiikan
menoihin, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä kaudella. Jakomenettely on suurin
piirtein samanlainen kuin aiemmilla kausilla. Komissio on ollut menettelyn osalta entistä
avoimempi, mutta menettely on edelleen melko monimutkainen.
Se, kuinka suuri osa EU:n seitsenvuotisesta kokonaistalousarviosta osoitetaan koheesioalalle, on
ennen kaikkea poliittinen päätös. Seuraavassa vaiheessa komissio myöntää koheesiopolitiikan
varat – Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja
koheesiorahastosta – jäsenvaltioille ja alueille erilaisten menetelmien mukaisesti. Suurin osa
rahoituksesta jaetaan jäsenvaltioille ja alueille niiden suhteellisen vaurauden perusteella.
Jäsenvaltioille ja alueille voidaan myöntää varoja myös sosioekonomisten ja ympäristöön
liittyvien tekijöiden perusteella. Tällaisia ovat muun muassa nuorisotyöttömyysaste ja tutkinnon
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suorittaneiden osuus. Huomioon on ensimmäistä kertaa otettu muuttoliike ja
kasvihuonekaasupäästöt, joskin niiden vaikutus on tarkastajien mukaan vähäinen.
Yksittäisille jäsenvaltioille vuosiksi 2021–2027 ehdotetun koheesiorahoituksen määrä on
muuttunut myös siksi, että monet alueet ja jotkin maat ovat rikastuneet tai köyhtyneet
edeltävään kauteen verrattuna. Jäsenvaltio voi kuitenkin saada koheesiovaroja enimmillään
kahdeksan prosenttia enemmän ja vähimmillään 24 prosenttia vähemmän kuin kaudella 2014–
2020. Tällaisilla enimmäismäärillä ja suojatoimenpiteillä varmistetaan, että jäsenvaltiolle
myönnetty määrä ei vaihtele liikaa seitsenvuotiskaudelta seuraavalle.
Seuraavaa ohjelmakautta koskevissa komission ehdotuksissa esitetään ensimmäistä kertaa
jäsenvaltiokohtaiset määrät. Ehdotusten mukaan seitsemän jäsenvaltiota saisi aiempaa
enemmän koheesiorahoitusta, kuusi jäsenvaltiota saman verran kuin ennenkin ja 14 aiempaa
vähemmän varoja. Kolme neljäsosaa varojen kokonaismäärästä kohdennetaan vähemmän
kehittyneille köyhille alueille kuten edellisinäkin kausina. EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot
päättävät neuvotteluissaan, miten alun perin kohdennetut määrät lopulta jakautuvat.
Toimittajille tiedoksi
Euroopan parlamentin ja neuvoston on tarkoitus päättää koheesiorahoituksen ehdotetuista
jäsenvaltiokohtaisista määristä seuraavien 12 kuukauden kuluessa.
Tilannearviossa ei käsitellä brexitiin liittyviä näkökohtia.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio “Koheesiopolitiikan määrärahojen
jakaminen jäsenvaltioille vuosiksi 2021–2027”on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen
sivustolla eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä.
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