
FI 

 

 
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen keskeiset tiedot. 
Erityiskertomus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Tiedottaja Puh. (+352) 4398 47063 Matkapuhelin (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Lehdistöavustaja Puh. (+352) 4398 45410  Matkapuhelin (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Sähköposti: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 31. tammikuuta 2017 

 
 

EU:n tarkastajat: Koheesioalan ja maaseudun 
kehittämisen alan varainkäytön lopullisia tarkistuksia 
koskevat säännöt ovat riittäviä, mutta riskejä on yhä 
olemassa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että tiettyihin 
riskeihin on vielä puututtava, vaikka Euroopan komissio on antanut jäsenvaltioille riittävät 
suuntaviivat koheesioalan ja maaseudun kehittämisen alan varainkäytön lopullisia tarkistuksia 
varten. Tarkastajat toteavat, että jatkossa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
saavutettuihin tuloksiin, koheesioalan ja maaseudun kehittämisen alan sääntöjä olisi vielä 
lähennettävä toisiinsa ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kattava 
kertomus ohjelmien päättämisestä. 

Ohjelmien rahoitus on selvitettävä ohjelmakauden päätyttyä. Toisin sanoen komission ja 
jäsenvaltioiden yhteisrahoittamissa hankkeissa on yksilöitävä EU:n rahoitusosuudesta suoritetut 
sääntöjenvastaiset maksut ja varat on palautettava EU:n talousarvioon. Tätä kutsutaan 
päättämisprosessiksi. Kauteen 2007–2013 kohdistuneet EU:n tarkastukset osoittivat toistuvasti, että 
sääntöjenvastaisten menojen taso oli usein olennainen niin koheesioalan ohjelmissa kuin maaseudun 
kehittämisohjelmissa.  

Tarkastajat vertailivat näihin kahteen toimintalohkoon sovellettuja järjestelyjä. He arvioivat, miten 
komissio sai varmuuden siitä, että lopullisen menoilmoituksen sisältämät menot ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että varat on käytetty ohjelmatavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tarkastajat 
arvioivat päättämisprosessin oikea-aikaisuutta ja sitä koskevaa raportointia. 

Kauden 2007–2013 osalta tarkastajat havaitsivat, että jäsenvaltioiden edellytettiin raportoivan 
tuloksista ja komissio arvioi raportointia, mutta loppumaksun suorittaminen ei suoraan riippunut siitä, 
oliko tuotokset ja tulokset tosiasiassa saatu aikaan. 

“Päättäminen on tärkeä vaihe ohjelman elinkaaressa”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. “Varainkäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
arvioitaessa on analysoitava myös se, mitä tuloksia on saatu aikaan.” 
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Ohjelmien päättäminen ei osunut yksiin ohjelmakauden tai tukikelpoisuusjakson päättymisen kanssa. 
Päättämisprosessiin voi kulua useita vuosia, joten eri kausien päällekkäisyys ja edellisvuosien toimien 
seurantaan liittyvät vaikeudet vaarantavat vaikuttavuuden. Lisäksi se, että määrärahoja voidaan 
käyttää kaksi tai kolme vuotta ohjelman päättymisen jälkeen, ei kannusta käynnistämään seuraavan 
kauden ohjelmiin liittyvää työtä. 

Toinen huolenaihe liittyy raportointiin: Tarkastajat katsovat, että komission olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ohjelmien päättämisestä konsolidoitu kertomus, joka sisältää keskeiset 
tiedot tärkeimmistä ohjelman toteuttamisen tuloksellisuus- ja sääntöjenmukaisuusnäkökohdista. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että komissio antoi jäsenvaltioille oikea-aikaisesti kattavat 
suuntaviivat kauden 2007–2013 ohjelmien päättämistä varten. Komissio tarjosi myös jäsenvaltioiden 
tarpeita vastaavaa lisätukea. Jäsenvaltiot olivat tyytyväisiä tukeen ja katsoivat suurelta osin 
valmistautuneensa hyvin ohjelmien päättämiseen.  

Tarkastajat yksilöivät tiettyjä riskejä, jotka on syytä ottaa huomioon, kun kauden 2007–2013 ohjelmia 
päätetään. Joillakin päättämisen kannalta relevanteilla aloilla ei esimerkiksi ole sitovia määräaikoja, 
mikä saattaa johtaa lisäviiveisiin. 

Tarkastajat ilmaisivat huolensa myös siitä, että jäsenvaltioiden ja komission toimittamat tarkastukset 
eivät riitä varmistamaan, että rahoitusvälineisiin, sopimusennakoihin ja joihinkin valtiontuen kannalta 
relevantteihin suurhankkeisiin liittyvät menot ovat ohjelmien päättämisvaiheessa lailliset ja 
sääntöjenmukaiset. 

Tarkastajat suosittelevat, että kauden 2007–2013 päättämisprosessin vakaa sujuminen taataan siten, 
että komissio varmistaa suurhankkeiden rivakan hyväksymisen ja jäsenvaltiot tarkistavat menojen 
tukikelpoisuuden tietyin menettelyin etenkin rahoitusvälineiden ja sopimusennakoiden osalta. 
Tarkastajat suosittelevat lisäksi, että jäsenvaltiot maksavat EU:n rahoitusosuuden hankkeiden 
tuensaajille täysimääräisenä ja viivyttelemättä. 

Jotta voitaisiin varmistaa, että koheesioalan ohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien 
päättämisjärjestelyillä parannetaan tilivelvollisuutta ja avoimuutta vuoden 2020 jälkeen, tarkastajat 
suosittelevat, että lainsäädäntöehdotuksissaan komissio 

• lähentäisi edelleen koheesioalan ja maaseudun kehittämisen alan säännöksiä toisiinsa niin, 
että vuotuinen varmuusprosessi olisi yhdenmukainen 

• ottaisi käyttöön menojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta sekä tuotoksia ja tuloksia 
koskevan lopullisen hyväksymismenettelyn, joka toteutetaan ohjelmien päättämisen jälkeen 

• täsmentäisi, miten se aikoo tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
päättämisprosessin lopputuloksesta  

• estäisi tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyydet ja edellyttäisi, että ohjelmat päätetään 
viivyttelemättä niiden tukikelpoisuusjakson päätyttyä. 
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Toimittajille tiedoksi 

Euroopan unionin talousarviovaroista noin 44 prosenttia käytetään koheesiopolitiikkaan ja 
maaseudun kehittämispolitiikkaan. Kaudella 2007–2013 kyse oli noin 430 miljardista eurosta.  

Erityiskertomus nro 36/2016: “Arvio kauden 2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun 
kehittämisohjelmien päättämisjärjestelyistä” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


