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Lehdistötiedote 

Luxemburg, 24. huhtikuuta 2015 
 

EU-tarkastajat: teknisen avun käytössä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla on parantamisen varaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komissio ja 
Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät pysty osoittamaan, kuinka hyvin teknisen avun käyttö maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen toimintalohkolla on edistänyt talousarviomäärärahojen tehokasta käyttöä ja yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteita. 

Teknisellä avulla tarkoitetaan asiantuntija-apuun ja rahoitukseen perustuvaa tukea viranomaisille. Tuen avulla pyritään 
kehittämään hallinnollisia valmiuksia ja huolehtimaan kehittämistoimista aiheutuvista kuluista. Vaikka teknisen avun 
varoista voidaan maksaa hallinnollisia kuluja, teknisen avun kautta myönnettyjen varojen avulla ei pidä korvata 
hallinnollisia menoja, jos apu ei tuo lisätukea hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen.   

Jäsenvaltiot olivat tarkastetulla alalla oikeutettuja EU:n talousarviosta teknisen avun varoina maksettavaan rahoitukseen 
tiettyjen laaja-alaisesti määritettyjen toimien osalta. Teknisen avun osuus kansallisista maaseudun kehittämiseen 
tarkoitetuista määrärahoista sai olla enintään neljä prosenttia. Jäsenvaltiot suunnittelivat käyttävänsä tällä tavoin 
1,5 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–2013. Uudella ohjelmakaudella (2014–2020) vastaava luku on noussut noin 
1,9 miljardiin euroon. 

EU-tarkastajat havaitsivat, että maaseudun verkostoitumistoimet tarjosivat parhaat puitteet siihen, että teknisen avun 
varoja käytetään maaseudun kehittämisalan talousarviossa hyväksyttävällä tavalla. Maaseutuverkostojen tarkoituksena on 
lisätä maatalousalan yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja innovointia. Ne soveltuvat näin ollen erittäin hyvin teknisen avun 
varoista maksettavan tuen kohteeksi.  

Valmiuksien kehittämiseen tarkoitettuja varoja on kuitenkin useimpien teknisen avun alaan liittyvien menojen yhteydessä 
suunnattu yleisiin hallinnollisiin määrärahoihin. Teknisen avun varat ovat auttaneet jäsenvaltioita kattamaan maaseudun 
kehittämisalaan liittyviä palkkamenoja aikana, jolloin hallinnolliset määrärahat ovat olleet niukat kaikkialla Euroopassa. 
Samankaltainen suuntaus oli havaittavissa myös komissiossa, jolla on myös omat teknisen avun määrärahat. EU-tarkastajat 
havaitsivat, että sekä jäsenvaltioissa että komissiossa rahoitettiin teknisen avun varoin useita toimintoja, jotka kuuluisi rahoittaa 
tavanomaisia hallintomenoja koskevista määrärahoista. 

Lainsäädännössä ei nimenomaisesti kielletä tällaista teknisen avun varojen käyttöä, mutta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
varojen käyttö kansallisiin hallinnollisiin palkkakuluihin ja muihin juoksevasta hallinnosta aiheutuviin kuluihin ei muodosta 
parasta mahdollista käyttötapaa teknisen avun varoille. “On ilmeistä, että nämä varat olisi muutoin voitu käyttää kentällä 
toteutettaviin maaseudun kehittämisalan hankkeisiin. Liiallisella teknisen avun varojen käytöllä on siis selvästi 
vaihtoehtokustannuksensa: maatalousalaan investoidaan tosiasiassa vähemmän”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kersti Kaljulaid. 
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EU-tarkastajat suosittavat seuraavaa: 

• Komission olisi selkeytettävä jäsenvaltioille maaseudun kehittämisen alalla annettavan teknisen avun 
sisältöä ja soveltamista. Selkeyttäminen lisäisi avoimuutta rahoituksen eri käyttötavoista. Komission olisi 
valvottava tiiviisti teknisen avun täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Sen olisi ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin 
toimenpiteisiin varmistaakseen, että yleisiä hallintomenoja ei kirjata sen oman teknisen avun budjettikohtiin. 

• Komission olisi vaadittava jäsenvaltioita raportoimaan tulevaisuudessa erikseen maaseudun kehittämisen 
alan hallinnollisista ja budjettitukeen liittyvistä kuluista, jotta kävisi selkeämmin ilmi, että osa teknisen avun 
rahoituksesta suunnataan tällaiseen tukeen. 

• Komission ja jäsenvaltioiden olisi perustettava teknisenä apuna annettavaa rahoitusta varten 
tarkoituksenmukainen tuloskehys. Komission ja jäsenvaltioiden teknisen avun tarpeet olisi arvioitava 
asianmukaisesti ja käytössä olisi oltava mekanismi, jonka avulla asetetaan tavoitteet ja seurataan niiden 
toteutumisen edistymistä. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja 
tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. 

Erityiskertomuksen (nro 4/2015) otsikkona on "Miten tekninen apu on edistänyt maataloutta ja maaseudun 
kehittämistä?". Kertomuksessa arvioidaan teknisen avun hallinnointia ja sitä, kuinka sen avulla on edistetty 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen keskeisiä toimintapoliittisia tavoitteita. Tarkastajamme perehtyivät 
teknisen avun kautta rahoitusta saaneisiin toimiin komissiossa ja jäsenvaltioissa. Lisäksi arvioitiin ilmoitettujen 
kulujen tukikelpoisuutta sekä teknisen avun tuloksellisuuden mittaamista koskevien järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen ohjelmakaudella 2007–2013 
teknisenä apuna suunnattujen varojen käytön. Tarkastuksessa keskityttiin rahoituksen sääntöjenmukaisuuteen, 
vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen komissiossa ja jäsenvaltioissa. 


