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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 12. joulukuuta 2022 

Tarkastajat katsovat, että naapurimaiden kanssa 
tehtävällä rajatylittävällä yhteistyöllä on edessään 
haastava tulevaisuus 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että 
EU:n rahoittamien, naapurimaiden kanssa toteutettujen rajatylittävien yhteistyöohjelmien 
avulla on tietyistä puutteista huolimatta annettu yleisesti ottaen relevanttia ja arvokasta tukea 
alueille EU:n ulkorajojen molemmin puolin. Samanaikaisesti tarkastajat varoittavat, että 
Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuva tämänhetkinen geopoliittinen tilanne 
tulee kuitenkin vaikuttamaan merkittävällä tavalla puoleen tuleville vuosille ehdotetuista 
ohjelmista. 

Rajatylittävä yhteistyö on keskeinen osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, jonka piiriin kuuluu 16 maata 
EU:n ulkorajoilla. Viime aikoihin asti se oli myös yksi erittäin harvoista aloista, joiden osalta 
käytiin jatkuvaa vuoropuhelua Venäjän kanssa. Kaudeksi 2014–2020 perustettiin kaikkiaan 
15 yhteistä ohjelmaa, joihin liittyvä EU:n kokonaisrahoitusosuus oli lähes miljardi euroa. 
Ohjelmien tarkoituksena on hyödyttää sekä jäsenvaltioita että maita, joilla on suoraan yhteinen 
maa- tai meriraja EU:n kanssa. 

Tarkastajat havaitsivat, että EU:n ohjelmissa määritettiin painopisteitä ja valittiin tavoitteita, 
jotka vastasivat raja-alueiden tarpeisiin ja haasteisiin. Tavoitteet vaihtelivat kulttuuriperinnöstä 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Valintamenettely oli suurelta osin läpinäkyvä ja 
suunniteltu parhaiten soveltuvien hankkeiden valintaan. EU:n tarkastajat suhtautuvat 
myönteisesti myös siihen, että ohjelmat oli kehitetty yleisesti ottaen osallistavalla tavalla, mikä 
osoittautui hyödylliseksi paikallisen ohjelmiin sitoutumisen edistämisen kannalta. Täydentävyys 
muiden EU:n rahoittamien ohjelmien kanssa oli kuitenkin riittämätöntä. Seurauksena saattaa 
olla, että synergiamahdollisuuksia jää hyödyntämättä. 

Kauden 2014–2020 hankkeiden täytäntöönpanon käynnistymiseen liittyi valmistelutoimista 
huolimatta merkittäviä viiveitä. Täytäntöönpano voitiin aloittaa vasta rahoituskauden viidentenä 
tai kuudentena vuonna. Tarkastetut hankkeet olivat saavuttamassa suunnitellut tuotokset, mutta 
rajatylittävä ulottuvuus oli joidenkin hankkeiden kohdalla muita heikompi. Kauden 2021–2027 
oikeudellista kehystä laadittaessa on hyödynnetty aiempia kokemuksia. Oikeudellisessa 
kehyksessä otetaan käyttöön muutoksia, jotka yksinkertaistavat uusien ohjelmien hallinnointia ja 
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voivat helpottaa niiden täytäntöönpanon käynnistämistä. Näihin muutoksiin liittyy kuitenkin 
lisäriskejä, jotka korostavat tiiviin seurannan merkitystä. 

”Rajatylittävät ohjelmat ovat tarjonneet relevanttia ja arvokasta tukea alueellisen yhteistyön 
edistämiseen EU:n ulkorajoilla”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. ”Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaarantaa 
kuitenkin vakavalla tavalla osan tähän mennessä saavutetuista tuloksista.” 

Osana Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä seuranneita laaja-alaisia toimia komissio 
on keskeyttänyt Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa tehtyjen ohjelmien rahoitussopimukset. Se on 
myös ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on kohdentaa rahoitus uudelleen 
ukrainalaisten pakolaisten tukemiseen. Hyökkäys herätti myös vakavia epäilyjä liittyen yhdeksään 
niistä 17 uudesta Interreg NEXT -ohjelmasta, joihin Venäjän ja Valko-Venäjän oli määrä osallistua 
kaudella 2021–2027. Näiden yhdeksän ohjelman osuus on yhteensä lähes kolmannes 
suunnitelluista kokonaismäärärahoista. Tarkastajat panevat merkille, että samaan aikaan etelässä 
Välimeren alueen ohjelmaan liittyvien yhteishankkeiden määrä on edelleen vähäinen Israelista ja 
viiden arabimaista tulevan osallistujamaan välillä, vaikkakin tällaisten yhteishankkeiden 
olemassaoloa voidaan jo itsessään pitää onnistumisena. 

Taustaa 
Kautta 2014–2020 koskevat 15 CBC-ohjelmaa ovat ’Välimeren alue’, ’Italia–Tunisia’, 
’Mustanmeren alue’, ’Puola–Valko-Venäjä–Ukraina’, ’Puola–Venäjä’, ’Viro–Venäjä’, ’Latvia–
Venäjä’, ’Liettua–Venäjä’, ’Latvia–Liettua–Valko-Venäjä’, ’Unkari–Slovakia–Romania–Ukraina’, 
’Romania–Ukraina’, Romania–Moldovan tasavalta’, ’Karjala’, ’Kolarctic’ ja ’Kaakkois-Suomi–
Venäjä’.Näillä ohjelmilla oli kolme strategista tavoitetta: 

- alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen molemmin puolin rajaa 
- ympäristöön, kansanterveyteen ja turvallisuuteen liittyviin yhteisiin haasteisiin 

vastaaminen 
- henkilöiden, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden edellytysten ja menettelyiden 

parantaminen. 

Erityiskertomus 27/2022 EU:n tuki rajatylittävälle yhteistyölle naapurimaiden kanssa – Tuki on 
ollut arvokasta, mutta täytäntöönpano alkoi myöhään, ja koordinointiin liittyvät ongelmat on 
ratkaistava on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 
(eca.europa.eu). 

Lehdistö – yhteydenotot 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistöpalvelu: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
– matkapuhelin: (+ 352) 691 551 502 

- Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
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