FI
Lehdistötiedote

Luxemburg, 4. syyskuuta 2018

EU:n tarkastajat: Koheesiopolitiikassa painottuvat yhä
tuotokset tulosten sijaan
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että koheesiohankkeiden
valintamenettelyissä annetaan edelleen suurempi painoarvo tuotoksille ja varainkäytölle kuin
tuloksille huolimatta siitä, että parannuksia on tavoiteltu jo kauan. Tarkastajat tuovat lisäksi esiin,
että seurannan puutteellisuuden vuoksi on vaikea arvioida, missä määrin EU:n rahoituksella on
edistetty EU:n ja jäsenvaltioiden tavoitteiden saavuttamista.
EU tukee koheesiopolitiikalla työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä, taloudellista kasvua,
kestävää kehitystä ja elämänlaadun parantamista jäsenvaltioissa lähes 350 miljardilla eurolla kaudella
2014–2020. Tarkastajat ovat aiemmissa kertomuksissa suhtautuneet myönteisesti toimenpiteisiin,
joilla Euroopan komissio pyrkii lisäämään tulosten painotusta. He ovat kuitenkin tuoneet esiin myös
vakavia puutteita toimenpiteiden vaikuttavuudessa ja seurannassa. Tätä kertomusta varten
tarkastajat perehtyivät seitsemän ohjelman hankkeisiin neljässä jäsenvaltiossa: Tšekin tasavallassa,
Ranskassa, Italiassa ja Suomessa.
“Koheesiopolitiikan ohjelmat on nyt laadittu rakenteeltaan tulossuuntautuneemmiksi, kun niissä on
vahvempi toimintalogiikka ja laaja joukko indikaattoreita. Tilintarkastustuomioistuin totesi silti kaiken
kaikkiaan, että hankkeiden valinta ei vielä ole riittävän tulossuuntautunutta ja että seuranta on yhä
pikemminkin tuotossuuntautunutta”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko.
Tarkastajat katsovat, että potentiaaliset tuensaajat olivat saaneet hyvin tietoa aiheesta ja heille
annettiin asianmukaista tukea EU:n rahoituksen saantia varten. Tarkastajien tutkimat menettelyt oli
suunniteltu tukemaan ohjelmien tavoitteiden kannalta relevanttien hankkeiden valituksi tulemista,
mutta valintaperusteissa edellytettiin harvoin, että hakijat määrittelisivät määrällisesti ilmaistuja
hanketason tulosindikaattoreita. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, onko hankkeissa saavutettu
odotetut tulokset. Useimmiten hankkeet myös hyväksyttiin hakemusten saapumisjärjestyksessä sen
sijaan, että ne olisi pisteytetty ja asetettu paremmuusjärjestykseen. Tästä syytä ei ole takeita siitä,
että rahoitusta myönnettiin parhaille hankkeille.
Tarkastajat havaitsivat, että seurantajärjestelmät käynnistyivät vasta myöhäisessä vaiheessa lähinnä
siksi, että lainsäädäntökehyksen hyväksyminen EU:n tasolla viivästyi. Joissakin IT-järjestelmissä oli yhä
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puutteita, mikä vaaransi tuotettujen seurantatietojen luotettavuuden. Seurantatiedot ovat edelleen
enimmäkseen tuotossuuntautuneita. Komissio raportoi tuotosten osalta saavutetusta edistyksestä
varainkäytön rinnalla, mutta tosiasiallisesti aikaansaaduista tuloksista annetaan vain vähän tietoja.
Komissio tutkii vuonna 2019 ohjelmien saavutuksia tarkoituksenaan vapauttaa suoritusvaraus (kauden
alussa kutakin ohjelmaa ajatellen varattu määrä). Komission tarkastelu perustuu näillä
seurantajärjestelmillä tuotettuihin tietoihin. Tarkastajat varoittavat, että komission voi olla vaikea
tehdä mielekäs tarkastelu ilman tarkoituksenmukaisesti toimivia seurantajärjestelmiä.
Tarkastajat esittävät seuraavat suositukset:
•

Jäsenvaltioiden olisi vertailtava hankehakemuksia, vaadittava edunsaajia määrittelemään
jokaiselle hankkeelle vähintään yksi aito tulosindikaattori ja arvioitava hakemusten
yhteydessä indikaattorit ja odotetut tulokset.

•

Komission olisi määriteltävä yhteiset tulosindikaattorit Euroopan aluekehitysrahastoa varten
ja parannettava tuloksellisuusraportointiaan.

•

Komission olisi varmistettava, että vuonna 2019 tehdään mielekäs tulosten tarkastelu.

Toimittajille tiedoksi
Noin kolmasosa EU:n talousarviosta kohdennetaan koheesiopolitiikkaan. Käypinä hintoina määrä oli
noin 230 miljardia euroa ohjelmakaudella 2000–2006, 346,5 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–
2013 ja 349,4 miljardia euroa ohjelmakaudella 2014–2020.
Koheesiopolitiikkaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja
koheesiorahaston kautta. Nämä rahastot pannaan täytäntöön toimenpideohjelmilla, jotka sisältävät
investointien ensisijaiset tavoitteet ja erityistavoitteet. Toimenpideohjelmissa kuvataan myös, miten
rahoitusta käytetään hankkeiden rahoittamiseen. Ohjelmien toteuttamisesta vastaavat jäsenvaltiot ja
niiden alueet, jotka valitsevat, seuraavat ja arvioivat hankkeita.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoittaa erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste
osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus nro 21/2018 ”Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n ja ESR:n hankkeiden valinta ja
seuranta ovat yhä enimmäkseen tuotossuuntautuneita” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen
sivustolla(www.eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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