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EU:n tarkastajat: Rahoitusvälineiden kulut on pidettävä kohtuullisina 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että rahoitusvälineiden 
hallinnointikustannukset ja -palkkiot ovat toisinaan kalliita. EU antaa rahoitusvälineiden kautta edunsaajille 
tukea lainojen, vakuuksien ja pääomasijoitusten muodossa. Välineitä hyödynnetään kaikissa jäsenvaltioissa, 
ja EU käyttää niitä entistä enemmän, koska ne saattavat olla avustuksia parempi tapa hyödyntää julkisia 
varoja. 

Tarkastajat tutkivat, olivatko rahoitusvälineet kaudella 2007–2013 tehokas tapa toteuttaa EU:n talousarviota 
alue-, sosiaali-, liikenne- ja energiapolitiikan aloilla. He havaitsivat, että niiden tehokkuutta rajoittivat seuraavat 
tekijät: 

• hallinnointikustannukset ja -palkkiot olivat korkeita annettuun tukeen nähden ja merkittävästi 
korkeampia kuin yksityisen sektorin rahastoilla 

• huomattava määrä välineitä oli ylimitoitettuja ja vuoden 2014 loppuun mennessä niillä oli edelleen 
merkittäviä vaikeuksia käyttää pääomaansa (sittemmin ongelmaa on pyritty lieventämään)  

• sen paremmin yhteistyössä hallinnoiduilla kuin keskitetysti hallinnoiduillakaan rahoitusvälineillä ei 
onnistuttu houkuttelemaan yksityistä pääomaa 

• vain pieni määrä välineitä on onnistunut antamaan kierrätettävissä olevaa rahoitustukea.  

"Tietyissä olosuhteissa julkiset varat on parempi käyttää rahoitusvälineiden kautta", toteaa kertomuksesta 
vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova.  "Tästä huolimatta on välttämätöntä, että 
välineisiin liittyvät palkkiot ja kustannukset pidetään kohtuullisella tasolla vuotta 2020 ajatellen.” 

Tarkastajat toteavat, että ohjelmakaudella 2014–2020 tilanne on parantunut, mutta tietyt ongelmat ovat yhä 
olemassa. Tarkastajat esittävät seuraavatsuositukset (ja toteuttamisen tavoiteajankohdat), joiden mukaisesti 
komission olisi 

• varmistettava, että jäsenvaltiot ilmoittavat (vuoden 2017 loppuun mennessä) kattavat tiedot jo 
aiheutuneista hallinnointikustannuksista ja -palkkioista ja myös muuttavat asetuksia vuonna 2016 
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vahvistaakseen rahastonhoitajille maksettavien palkkioiden kannustinvaikutusta vuoteen 2020 jatkuvalla 
kaudella 

• tehtävä (väliarvioinnin yhteydessä) selkeä ero julkisilla ja yksityisillä varoilla kerättyjen lisävarojen välillä 
ja määriteltävä selkeästi, miten EU:n ja kansallisilla julkisilla varoilla hankitut määrät lasketaan, mahdollisesti 
OECD:n ohjeiden mukaisesti 

• varmistettava (vuoden 2017 loppuun mennessä), että jäsenvaltiot toimittavat kattavia ja luotettavia 
tietoja perustamispääomaan maksetuista yksityisistä varoista 

• varmistettava (vuoden 2016 loppuun mennessä), että jäsenvaltiot käyttävät uudelleen varat 
suunniteltuihin käyttötarkoituksiin kahdeksan vuoden aikana tukikelpoisuuskauden 2014–2020 päätyttyä. 

Toimittajille tiedoksi 

Rahoitusvälineiden avulla edunsaajille annetaan tukea lainojen, vakuuksien tai pääomasijoitusten muodossa. 
Rahoitusvälineistä on avustuksiin nähden kahdenlaista hyötyä: niiden avulla kerätään alkuperäistä julkista 
rahoitusta täydentävää yksityistä ja julkista lisärahoitusta, ja samat varat käytetään uudelleen useaan kertaan.  
Lainat on maksettava takaisin, vakuudet vapautettava tai pääomasijoitukset palautettava, minkä pitäisi 
periaatteessa johtaa parempaan julkisten varojen käyttöön ja vähentää sen todennäköisyyttä, että 
loppukäyttäjistä tulee julkisesta tuesta riippuvaisia. 

Vuosina 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avulla perustettuja 
rahoitusvälineitä käytti EU:n 28 jäsenvaltiosta 25 jäsenvaltiota.  Vuoden 2014 loppuun mennessä EAKR:n ja ESR:n 
toimenpideohjelmista oli maksettu näihin välineisiin rahoitusosuuksia noin 16 miljardia euroa. Tämä oli 
merkittävästi enemmän kuin aiemmin: kaudella 2000–2006 määrä oli 1,3 miljardia euroa ja kaudella 1994–1999 
yhteensä 0,6 miljardia euroa.  Vuosina 2007–2013 EU:n talousarviosta maksettiin yhteensä noin 5,5 miljardia 
euron rahoitusosuus niihin 21 rahoitusvälineeseen, joita komissio hallinnoi joko suoraan tai välillisesti. 

Kertomus kattaa kaikki yhteistyössä hallinnoidut 1 025 EAKR- ja ESR-rahoitusvälinettä, jotka oli perustettu 
vuosina 2007–2013, ja kuusi keskitetysti hallinnoitua rahoitusvälinettä. Tiedot perustuvat tuoreimpaan 
käytettävissä olevaan informaatioon, jonka komissio toimitti syyskuussa 2015 vuoden 2014 lopussa vallinneesta 
tilanteesta. 

Rahoitusvälineitä ei tulisi sekoittaa johdannaisiin, jotka kuuluvat täysin eri luokkaan riskialttiita sijoituksia, joita 
tietyt toimijat käyttävät rahoitusmarkkinoilla. 

 

Erityiskertomus nro 19/2016: ”EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – 
ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


