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EU:n tarkastajat: Maaseudun infrastruktuuriin
suunnatuilla varoilla voitaisiin saavuttaa paljon enemmän
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että EU:n
rahoittamissa hankkeissa, joilla kehitetään maaseutualueita rakentamalla teitä,
vedenjakelujärjestelmiä, kouluja ja muita laitoksia, saadaan varoille vain vähän vastinetta.
Vaikka tietyistä maaseudun kehittämishankkeista oli maaseutualueille selkeää hyötyä,
tarkastajien mukaan käytettävissä olevilla varoilla voitaisiin saavuttaa ”huomattavasti
enemmän”.
Vuosina 2007–2013 maaseudun infrastruktuuriin osoitettiin maaseudun kehittämisohjelmien
kautta 13 miljardia euroa. Kansalliset varat mukaan laskettuina kokonaismäärä oli lähes
19 miljardia euroa. Tavoitteena oli edistää taloudellista kasvua, lisätä maaseutualueiden
houkuttavuutta ja parantaa niiden yhteyksiä keskeisiin infrastruktuureihin. Näitä investointeja
tuetaan myös monista muista EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason rahoituslähteistä.
Tässä kertomuksessa tarkastajat tutkivat, olivatko Euroopan komissio ja jäsenvaltiot saaneet
rahoittamillaan toimenpiteillä varoille vastinetta. Tarkastuskäynti tehtiin viiteen jäsenvaltioon:
Saksaan, Espanjaan, Italiaan, Puolaan ja Romaniaan. Tietyistä infrastruktuurihankkeista oli
selkeää hyötyä maaseutualueille, mutta tarkastajat havaitsivat kuitenkin, että jäsenvaltiot ja
komissio olivat saaneet yhteistyössä toteutetun hallinnoinnin avulla vain vähän vastinetta
varoille.
”Euroopan komissio ja jäsenvaltiot vastaavat yhteisesti lukuisista infrastruktuurihankkeista
maaseutualueilla. Paljon enemmän voitaisiin saada aikaiseksi, jos yhteistyö olisi tehokkaampaa”,
toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolaos Milionis.
Jäsenvaltiot eivät aina perustelleet selvästi EU:n maaseudun kehittämiseen osoitettujen varojen
käyttöä ja keskittyivät vaikuttavan varojen koordinoinnin sijaan välttämään päällekkäisrahoitusta.
Riskinä oli, että hankkeet olisi toteutettu joka tapauksessa ilman EU:n varojakin. Tätä riskiä ei
hallinnoitu vaikuttavalla tavalla, vaikka tarkastuksessa yksilöitiin joitakin hyviä käytäntöjä.
Valintamenettelyillä ei aina varmistettu, että varat suunnattaisiin kaikkein
kustannustehokkaimpiin ja kestävimpiin hankkeisiin, ja hallintoprosessien pitkät viipeet
vähensivät toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
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Tosiasiallisista tuloksista ei usein ollut saatavilla luotettavia tietoja. Tämä vaikeutti tulevan
toimintapolitiikan ohjaamista ja tulosperusteista varojen hallinnointia.
Tarkastajat toteavat, että komissio on vuodesta 2012 alkaen omaksunut ennakoivamman ja
paremmin koordinoidun toimintatavan. Jos täytäntöönpano on asianmukaista, varainhoidon
pitäisi parantua kaudella 2014–2020. Tarkastajat kuitenkin varoittavat, että varojen
koordinointiin ja tuloksellisuustietoihin liittyviä puutteita esiintyy kuitenkin todennäköisesti
edelleen.
Tarkastajat esittävät seuraavat suositukset:
Jäsenvaltioilla pitäisi olla maaseudun infrastruktuurin tukemiseen paremmin koordinoitu
lähestymistapa, jonka yhteydessä arvioidaan määrällisesti tarpeet ja rahoitusvajeet ja
perustellaan maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden käyttö selkeiden hankekohtaisten
tavoitteiden mukaisesti. Niiden olisi myös varmistettava, että valituksi tulevat kaikkein
kustannustehokkaimmat hankkeet. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon investointien
käyttöikä laatiessaan kestävyysvaatimuksia ja noudatettava hankkeiden hyväksymisessä ja
maksujen suorittamisessa kohtuullista aikarajaa.
Komission olisi varmistettava aiemmin toteutettujen toimien perusteella vaikuttava koordinointi
ja arvioitava infrastruktuuri-investointeihin käytettävien EU:n eri rahastojen keskinäistä
täydentävyyttä.
Tulosperusteinen varainhoito edellyttää, että komission ja jäsenvaltioiden keräämät tiedot ovat
oikea-aikaisia, tarkoituksenmukaisia ja luotattavia.

Erityiskertomus nro 25/2015 ”Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista
saada huomattavasti parempaa vastinetta” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä.
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