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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden tarkastustoimintaa EU:ssa
vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia, lausuntoja ja katsauksia COVID-19pandemian aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa olosuhteissa mahdollista. Tilintarkastustuomioistuin
haluaa myös ilmaista kiitollisuutensa kaikille niille, jotka työssään pelastavat henkiä ja taistelevat COVID-19pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa ja EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Tilintarkastustuomioistuin on
sitoutunut tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia kansalaisten terveyden suojelemiseksi.
Tilintarkastustuomioistuin lieventää meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia henkilöstöönsä toteuttamalla
varotoimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstön jäseniin ja heidän perheisiinsä kohdistuva riski mahdollisimman
pieneksi.
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EU:n
koheesiopolitiikan
täytäntöönpano:
kustannukset ovat suhteellisen alhaiset, mutta
tiedot
eivät
riitä
yksinkertaistamisella
saavutettavien säästöjen arviointiin
Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (ERI-rahastot) toteutetaan EU:n pääasiallista
investointipolitiikkaa. Rahastojen täytäntöönpanosta aiheutuu kuitenkin hallinnollisia
kustannuksia. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että nämä
hallinnolliset kustannukset ovat suhteellisen alhaiset verrattuna muiden vastaavanlaisten EU:n ja
kansainvälisesti rahoitettujen ohjelmien hallinnollisiin kustannuksiin. Kustannuksista kootut
tiedot eivät kuitenkaan riittäneet sen arvioimiseen, millainen vaikutus on ollut EU:n
koheesiopolitiikkaa toteuttaviin rahastoihin sovellettavien sääntöjen yksinkertaistamisella.
EU pyrkii koheesiopolitiikallaan supistamaan alueiden välisiä kehityseroja, uudistamaan taantuvia
teollisuusalueita ja edistämään yhteistyötä Euroopan unionissa. Koheesiopolitiikan menot vastaavat
noin 37:ää prosenttia EU:n talousarvion kokonaismenoista. Kaudella 2014–2020 kyse on
352 miljardista eurosta.
Koheesiopolitiikkaa toteutetaan toimenpideohjelmilla. Tällöin komissio hyväksyy jäsenvaltion
ehdotuksen siitä, miten ohjelmiin osoitetut EU:n ja kansalliset varat käytetään. Ohjelmien
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tosiasiallinen hallinnointi ja valvonta annetaan jäsenvaltioiden viranomaisten tehtäväksi.
Jäsenvaltiot voivat hakea EU:n talousarviosta niin kutsuttua teknistä tukea kaikkia ohjelmien
toteuttamisen edellyttämiä toimia varten. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi
henkilöstökustannuksiin.
“EU-rahoitteisten ohjelmien hallinnollisia kustannuksia koskevien tietojen pitäisi olla kattavia ja
julkisesti saatavilla, jotta kansalaisille voidaan osoittaa, että toimintapolitiikkoja toteutetaan
tehokkaasti”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Pietro
Russo. ”Tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset ovat hyödyllisiä ohjelmakautta
2021–2027 ajatellen. Niiden avulla voidaan myös parantaa hallinto- ja valvontajärjestelmien
vaikuttavuutta jäsenvaltioissa.”
Tarkastajat havaitsivat, että EU:n koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanosta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset ovat suhteessa alhaisemmat kuin muissa eurooppalaisissa ja
kansainvälisissä rahoitusohjelmissa. Tarkastajat totesivat kuitenkin, että komissio ei ollut kerännyt
täydellisiä, johdonmukaisia ja yhdenmukaisia taustatietoja kustannuksista. Siksi tietoja oli vaikea
käyttää esimerkiksi arvioitaessa, millaisia vaikutuksia on ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvia
hallinnollisia kustannuksia koskevien EU:n sääntöjen yksinkertaistamisella. Komissio esimerkiksi
arvioi, että useiden yksinkertaistamistoimenpiteiden käyttöönotto vähentäisi hallinnollisia
kustannuksia kaudella 2014–2020. Jäsenvaltiot ilmoittivat kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen
toteuttamassa kyselyssä olettavansa, että hallinnolliset kustannukset kasvavat. Tarkastajat toteavat
tässä yhteydessä, että kausien 2014–2020 ja 2021–2027 yksinkertaistamistoimenpiteillä ei
välttämättä saavuteta arvioituja kustannussäästöjä. Toimenpiteiden vaikutus nimittäin riippuu
viime kädessä suurelta osin kansallisista ja alueellisista hallintokäytännöistä.
Tarkastajat suosittelevat, että komissio pyrkisi löytämään uusia säästömahdollisuuksia arvioimalla
jäsenvaltioissa sovellettuja hallinnollisia käytäntöjä tiiviissä yhteistyössä niiden kanssa. Lisäksi
komission olisi seurattava, ovatko arvioidut kustannussäästöt toteutuneet.

Toimittajille tiedoksi
Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot) kuuluu viisi rahastoa, joista kolmella
toteutetaan koheesiopolitiikkaan. Nämä ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), koheesiorahasto
ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Näihin kolmeen rahastoon sovelletaan samoja sääntöjä, joista
voidaan poiketa ainoastaan kutakin rahastoa sääntelevien asetusten nojalla. Ohjelmakaudella
2014–2020 toimenpideohjelmia on 391. Nämä toimenpideohjelmat ovat vielä käynnissä.
Tilintarkastustuomioistuin kohdistaa toistuvasti tarkastuksia koheesiopolitiikkaan. Sen
viimeaikaisiin koheesioalaa käsitteleviin julkaisuihin kuuluvat katsaus 3/2019 ”Koheesiopolitiikan
määrärahojen jakaminen jäsenvaltioille vuosiksi 2021–2027” ja katsaus 8/2019 ”Tuloksellisuuden
edistäminen koheesioalalla”.
Erityiskertomus 7/2020 “Koheesiopolitiikan täytäntöönpano: kustannukset ovat suhteellisen
alhaiset, mutta tiedot eivät riitä yksinkertaistamisella saavutettavien säästöjen arviointiin”
julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 23 kielellä.
Kertomusta koskevat tiedustelut
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45547 / matkapuhelin:
(+352) 691 553 547
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