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Tarkastajat vaativat parannuksia tapaan, jolla 
yleisiä toimintapoliittisia painopisteitä 
kytketään EU:n talousarvioon 
 
Tilintarkastustuomioistuimen uuden kertomuksen mukaan on todettavissa huomattavia eroja 
siinä, missä määrin Euroopan komissio on sisällyttänyt EU:n meno-ohjelmiin EU:n yleiset 
toimintapoliittiset painopisteet eli ilmastonmuutoksen torjunnan, biologisen 
monimuotoisuuden suojelun, sukupuolten tasa-arvon, kestävän kehityksen ja digitaalisen 
siirtymän. EU:n talousarviossa heikoiten valtavirtaistettu painopiste on sukupuolten tasa-arvo, 
toteavat tarkastajat. Lisäksi tavoissa, joilla komissio mittaa EU:n talousarvion vaikutusta 
näihin viiteen keskeiseen monialaiseen toimintapolitiikkaan ja raportoi niihin liittyvien 
tavoitteiden saavuttamisesta, on merkittäviä eroja.  
 
”Komission olisi sisällytettävä EU:n yleiset toimintapoliittiset painopisteet paremmin 
tuloksellisuuskehykseensä, erityisesti sukupuolten tasa-arvon, digitaalisen siirtymän ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden osalta, ottaen samalla huomioon lähestymistapansa kulut ja 
toteutettavuus”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen François-
Roger Cazala. ”Tämän lisäksi komission olisi parannettava monialaisia toimintapoliittisia 
tavoitteita koskevaa raportointiaan osoittaakseen, kuinka jokainen käytetty euro hyödynnetään 
parhaalla mahdollisella tavalla, ja tuotava paremmin esiin ne menot, jotka vaikuttavat 
samanaikaisesti useisiin horisontaalisiin toimintapoliittisiin painopisteisiin.” 
 
Komissio raportoi sisällyttäneensä keskeisimmät yleiset EU:n toimintapoliittiset painopisteet 
EU:n talousarvio-ohjelmiin täysimääräisesti. Tarkastajat havaitsivat kuitenkin merkittäviä eroja 
ilmastonmuutoksen torjunnan ja biologisen monimuotoisuuden suojelun sisällyttämisessä 
verrattuna sukupuolten tasa-arvoa koskevaan painopisteeseen. Vaikka viisi horisontaalista 
painopistettä sisällytettiin eriasteisesti EU:n meno-ohjelmiin, kuten tutkimusta, maataloutta ja 
alueellista kehitystä koskeviin meno-ohjelmiin, tarkastajat havaitsivat, että komissio oli esittänyt 
liian myönteisiä johtopäätöksiä valtavirtaistamistavoitteiden saavuttamista koskevasta 
edistymisestä. Ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevat painopisteet oli pääosin 
sisällytetty meno-ohjelmiin riittävästi; YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja digitaalinen 
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siirtymä oli sisällytetty vain osittain. Sukupuolten tasa-arvoa koskeva painopiste oli sitä vastoin 
sisällytetty meno-ohjelmiin paljon vähäisemmässä määrin. 
 
Ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden osalta komissio oli kehittänyt menetelmiä useiden eri 
ohjelmien menojen seuraamiseen voidakseen määrittää ja raportoida, kuinka paljon varoja se 
käyttää kyseisiin painopisteisiin. Komissiolla on käytössään kehys EU:n talousarvion vaikutusten 
mittaamiseen. Komission raportointi ei kuitenkaan ole täsmällistä. Tämä johtuu siitä, että 
komissio käytti likimääräisiä arvioita, sekä puutteista, jotka tarkastajat ovat aiemmin tuoneet 
esille koskien menojen yliarviointia. Komissio antaa vain vähän tietoa EU:n ohjelmien 
vaikutuksista kestävän kehityksen tavoitteiden ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Samalla 
järjestelyt, joilla ohjelmien vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon mitataan, ovat parantuneet, 
mutta rajoitteita ilmenee edelleen.  
 
Komissio seuraa ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevia menoja ja alkaa seurata niitä 
myös sukupuolten tasa-arvon osalta. Komissio antaa kuitenkin vain vähän tietoa siitä, edistääkö 
EU:n rahoitus useita painopisteitä samanaikaisesti. Komissio ei myöskään mittaa EU:n 
rahoituksen tuloksia horisontaalisiin painopisteisiin kohdistuneiden todellisten vaikutusten 
osalta, vaikkakin se työstää parhaillaan tähän liittyvää pilottihanketta tällaisten tulosten 
mittaamista varten.  
 
Taustaa 
 
Komissio käyttää horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä monissa eri meno-ohjelmissa. 
Komission tavoitteena on sisällyttää kyseisiä painopisteitä asteittain EU:n talousarvion 
suunnitteluun ja meno-ohjelmiin, jotta se voi varmistaa, että meno-ohjelmissa otetaan ne 
huomioon niiden omien ohjelmatavoitteiden lisäksi. On tärkeää, että monialaiset 
toimintapolitiikat sisällytetään tapaan, jolla EU:n meno-ohjelmat suunnitellaan, toteutetaan ja 
arvioidaan. Siten parannetaan avoimuutta siinä, miten eri painopisteisiin liittyvät varat jaetaan, 
ja saadaan laaja yleiskuva EU:n talousarvion tuloksellisuudesta. 
 
Tarkastajat ovat ensimmäistä kertaa raportoineet kattavasti EU:n horisontaalisista 
toimintapoliittisista painopisteistä. Tarkastajat tutkivat 11 ohjelmaa, jotka kattavat 90 prosenttia 
vuoden 2021 loppuun mennessä monivuotisen talousarvion neljässä otsakkeessa suoritetuista 
maksuista. Mainitut viisi yleistä toimintapoliittista painopistettä ovat merkityksellisiä EU:n 
vuoteen 2027 ulottuvan nykyisen monivuotisen meno-ohjelman kannalta.  
 
Tilintarkastustuomioistuimen koko vuosikertomus EU:n talousarvion tuloksellisuuden tilanteesta 
vuoden 2021 lopussa on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. Ks. 
myös tilintarkastustuomioistuimen aiemmat kertomukset ilmastoraportoinnista, sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisesta ja kestävyysraportoinnista. 
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