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EU:n tarkastajat: Komissio on käyttänyt vaikuttavia toimenpiteitä 
koheesiopolitiikan menojen suojaamiseksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komissio on 
käyttänyt vaikuttavia toimenpiteitä suojatakseen EU:n talousarviota sääntöjenvastaisilta menoilta 
koheesiopolitiikan alalla. Tarkastajat esittävät lisäksi, että komission on oltava tarkka 
maksusuoritusten virheettömyyttä varmistaessaan, parannettava raportointimenettelyjään ja 
käytettävä uusia, laajempia valtuuksiaan. 

Koheesiopolitiikan osuus EU:n talousarvion varainkäytöstä on 37 prosenttia ja tulee olemaan noin 350 miljardia 
euroa kautta kohden kausilla 2007–2013 ja 2014–2020. Koheesioalan varainkäyttö on sekä komission että 
jäsenvaltioiden vastuulla.  

Tarkastajat keskittyivät ohjelmakauteen 2007–2013 ja arvioivat lisäksi säädösmuutosten todennäköistä vaikutusta 
ohjelmakaudella 2014–2010. Yleisesti ottaen ilmeni, että ohjelmakauden 2007–2013 päättämistä edeltävällä 
ajanjaksolla komissio oli hyödyntänyt käytettävissään olleita toimenpiteitä vaikuttavasti EU:n talousarvion 
suojaamiseksi sääntöjenvastaisilta menoilta. 

Ohjelmakaudella komissio 2007–2013 myös hyödynsi aikaisempaa laajemmin käytettävissä olevia toimenpiteitä 
EU:n talousarvion suojaamiseksi ja keskittyi niihin jäsenvaltioihin, joiden ohjelmat olivat riskialtteimpia. Komission 
suorittama puutteiden ja niihin liittyvien rahoitusoikaisujen arviointi oli sisällöltään Euroopan unionin 
tuomioistuimen vahvistamaa. 

“Komission korjaavat toimenpiteet asettavat jäsenvaltioille paineita puuttua hallinto- ja valvontajärjestelmiensä 
puutteisiin”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henri Grethen. 
“Ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja rahoitusoikaisuissa käsitellään kuitenkin yleensä monimutkaisia asioita, 
joiden ratkaisemiseen kuluu huomattavasti aikaa. Toimenpiteiden tuloksena toteutettavat maksun määräajan 
kulumisen keskeyttämiset ja maksujen keskeyttämiset tarkoittavat merkittävää rahoituksellista riskiä 
jäsenvaltioille.”  

Tarkastajat havaitsivat myös, että komissiolla oli vaikeuksia rahoitusoikaisujen täytäntöönpanon seurannassa. 
Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ohjelmakauden 2007–2013 aikana toteutetuista oikaisuista eivät vielä 
antaneet mahdollisuutta luotettavaan seurantaan. Komission oma raportointi ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä 
ja rahoitusoikaisuista vaikeuttaa kattavan yleiskuvan saamista tilanteesta, pitkälti siksi, että tiedot on esitetty 
useissa eri kertomuksissa ja asiakirjoissa.  
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Kauden 2014–2020 säännökset vahvistavat huomattavasti komission asemaa EU:n talousarvion suojaamisessa. 
Komissiolla on laajemmat valtuudet ja jäsenvaltioiden rahoitusoikaisuja koskeva raportointi on nyt sisällytetty 
varmuuden saamiseksi vuosittain toimitettavaan asiakirjakokonaisuuteen, jonka vastaavat tarkastusviranomaiset 
tutkivat. Tarkastajat katsovat, että nämä järjestelyt parantavat järjestelmän rakennetta huomattavasti. 

 

Tarkastajat suosittavat, että komission olisi 

• sovellettava tiukkaa lähestymistapaa kauden 2007–2013 ohjelmien päättämisen yhteydessä 
varmistaakseen, että korvattuihin määriin sisältyvien sääntöjenvastaisten menojen taso ei ole 
olennainen, 

• esitettävä ja verrattava kaikkia tietoja koheesioalan menoihin kohdistuneista rahasto- ja 
jäsenvaltiokohtaisista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä sekä arvioitava 
rahoitusoikaisujen vaikutusta ja jäännösriskitasoa 

• perustettava ohjelmakaudelle 2014–2020 yhdennetty seurantajärjestelmä, joka kattaa sekä 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet että rahoitusoikaisut 

• käytettävä kautta 2014–2020 varten merkittävästi vahvistettuja säännöksiä välittömästi ja 
määrättävä rahoitusoikaisuja aina tarvittaessa. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Koheesiopolitiikalla pyritään supistamaan alueiden välisiä kehityseroja, uudistamaan taantuvia teollisuusalueita 
sekä edistämään rajat ylittävää, monikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa. 
Koheesiopolitiikka on investoinneille myönnettävän EU-rahoituksen tärkein lähde, jonka osuus EU:n talousarvion 
kokonaisvarainkäytöstä on noin 37 prosenttia. Koheesiopolitiikalle osoitetut määrärahat olivat 
ohjelmakaudella 2000–2006 noin 230 miljardia euroa, ohjelmakaudella 2007–2013 noin 346 miljardia euroa ja 
ohjelmakaudella 2014–2020 noin 349 miljardia euroa. 

Vaikka komissio on edelleen vastuussa EU:n talousarvion toteuttamisesta, EU:n varojen ja ohjelmien varsinainen 
hallinnointi ja valvonta on delegoitu jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka valitsevat tuensaajat ja jakavat varat. 
Virheiden havaitseminen, oikaiseminen ja estäminen on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Jos komissio 
havaitsee, että sääntöjenvastaisia menoja on yhteisrahoitettu tai tullaan todennäköisesti yhteisrahoittamaan, se 
voi puuttua asiaan ja oikaista jo yhteisrahoitetun menon tai ehkäistä menon yhteisrahoittamisen. 

Erityiskertomus nro 4/2017 ”EU:n talousarvion suojaaminen sääntöjenvastaiselta varainkäytöltä: komissio lisäsi 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja rahoitusoikaisujen käyttöä koheesioalalla kaudella 2007–2013” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä. 

 

 

 


