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02Tarkastustiimi

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa käsitellään eri talousarvioaloilla tai hallinnon aloilla toimitettujen tuloksellisuuden 
ja säännönmukaisuuden tarkastusten tuloksia. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät niin, että 
niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai sään-
nönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja 
yleisen edun.

Tämän tuloksellisuuden tarkastuksen toimitti II tarkastusjaosto, jonka puheenjohtaja on tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana 
Ivanova. Jaosto on erikoistunut yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien investointien menoaloihin. Tarkastus toimitettiin 
raportoivan jäsenen Ladislav Balkon johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettipäällikkö Branislav Urbanič, toimialapäällikkö Niels-
Erik Brokopp, tehtävävastaava Bernard Witkos sekä tarkastajat Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu ja Anne 
Poulsen.

Vasemmalta oikealle: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett ja Bernard Witkos.
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Ennakkoehdot ovat ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvia, yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa 
määritettyjä ehtoja, joita pidetään välttämättöminä ennakkoedellytyksinä sopimusten perusteella maksettavan EU-tuen 
vaikuttavalle ja tehokkaalle käytölle. Laatiessaan EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n toimenpideohjelmia ohjelmakaudelle 
2014 2020 jäsenvaltioiden on arvioitava, täyttyvätkö nämä ehdot. Jos ennakkoehdot eivät täyttyneet, jäsenvaltioiden oli 
laadittava toimintasuunnitelmat, joiden avulla varmistettiin, että ehdot täyttyvät 31. joulukuuta 2016 mennessä.

Euroopan alueellista yhteistyötä rahoittaa EAKR. Alueellinen yhteistyö tarjoaa puitteet eri jäsenvaltioiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden yhteisten toimien toteuttamiselle ja toimintatapoja koskevien kokemusten 
vaihtamiselle.

Euroopan innovaatioiden tulostaulu on komissio vertaileva arviointi EU:n jäsenvaltioiden tuloksista tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla. Tulostaulussa kuvataan tietyn maan innovointikapasiteettia yhden synteettisen indikaattorin avulla. 
Indikaattori on yhdistelmä kolmesta indikaattorien päätyypistä (edistävät tekijät, yritystoiminta ja tuotokset) sekä 
kahdeksasta innovaatioulottuvuudesta, joissa otetaan huomioon kaikkiaan 25 indikaattoria.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) koostuvat viidestä erillisestä rahastosta, joista tuetaan 
EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa sekä rahastokohtaisten 
tehtävien toteuttamista. Tätä varten vahvistetaan toimintapoliittiset kehykset seitsemän vuotta voimassa olevan 
monivuotisen rahoituskehyksen budjettikaudeksi. ERI-rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Eurooppa 2020 -strategia on kasvustrategia, jolla EU pyrkii palautumaan kriisistä vuosien 2010–2020 aikana. Strategia 
on jaettu viiteen yleistavoitteeseen, jotka ovat työllisyys; tutkimus ja kehittäminen; ilmasto/energia; koulutus; sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden vähentäminen.

Investointiprioriteetti on Euroopan unionin rahoituksen painopistealue. Se määritetään unionin tasolla ja liittyy 
tiettyyn temaattiseen tavoitteeseen.

Kansallinen uudistusohjelma on asiakirja, jossa esitetään maan toimintapolitiikat ja toimenpiteet, joilla tuetaan kasvua 
ja työllisyyttä ja pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Kumppanuussopimuksia on tehty Euroopan komission ja kunkin jäsenvaltion välillä ohjelmakaudeksi 2014–2020. 
Niissä vahvistetaan ERI-rahastojen varojen käyttöä koskevat kansallisten viranomaisten suunnitelmat ja määritellään 
kunkin maan strategiset päämäärät ja investointiprioriteetit kytkemällä ne Eurooppa-2020 -strategian älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskeviin yleistavoitteisiin. Lisäksi kumppanuussopimukset sisältävät muun muassa 
yksityiskohtaisia tietoja mahdollisista ennakkoehdoista ja tuloskehyksistä. Jäsenvaltio laatii kumppanuussopimukset 
käyden vuoropuhelua komission kanssa. Kumppanuussopimuksille on saatava komission hyväksyntä.

Kumppanuutta koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt ovat joukko periaatteita, jotka sisältyvät komission 
delegoituun asetukseen (EU) 240/2014. Käytännesääntöjen tarkoituksena on tukea ja helpottaa kumppanuuksien 
järjestämistä jäsenvaltioissa kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien laadintaa ja täytäntöönpanoa ajatellen.
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Maakohtaiset suositukset ovat neuvoston suosituksia jäsenvaltioille. Suositukset liittyvät rakenteellisiin haasteisiin, 
joihin on tarkoituksenmukaista puuttua monivuotisilla investoinneilla. Nämä investoinnit kuuluvat suoraan 
rahastokohtaisten asetusten mukaisiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) soveltamisaloihin. 
Suositukset perustuvat komission analyysiin EU:n jäsenvaltioiden suunnitelmista, jotka koskevat talousarvioon liittyviä, 
makrotaloudellisia ja rakenteellisia uudistuksia seuraavien 12–18 kuukauden aikana. Neuvosto hyväksyy maakohtaiset 
suositukset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Nuorisotyöllisyysaloitteen tarkoituksena on antaa rahoitustukea alueille, joiden nuorisotyöttömyysaste on yli 
25 prosenttia. Aloitteella tuetaan nuorisotakuun toteuttamista, ja sen tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää ESR:n 
rahoittamaa toimintaa. Sen kautta rahoitetaan toimia, jotka kohdistuvat suoraan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
oleviin nuoriin (NEET), jotka ovat enintään 25-vuotiaita (tai enintään 29-vuotiaita, jos se on jäsenvaltion mukaan 
tarkoituksenmukaista).

Panokset ovat taloudellisia, inhimillisiä, aineellisia, organisatorisia tai sääntelyyn liittyviä resursseja, joita tarvitaan 
toimintalinjan, ohjelman tai hankkeen täytäntöönpanoon.

Suoritusvaraus vastaa kuutta prosenttia EAKR:lle, ESR:lle ja koheesiorahastolla osoitetuista varoista. Nämä varat ovat 
tällä hetkellä jäädytettyinä, mutta ne voidaan asettaa käyttöön vuonna 2019 tehtäväksi suunnitellun suoritusarvioinnin 
jälkeen, jos tietyt vaatimukset on täytetty tai ylitetty.

Temaattinen tavoite on kumppanuussopimuksia jäsentävä tekijä. Se määritellään ennalta lainsäädännössä ja kuvastaa 
tavoitteita, joita Euroopan rakenne- ja investointirahastoista olisi tuettava. Temaattisilla tavoitteilla luodaan yhteys EU:n 
tason strategisiin tavoitteisiin.

Toimenpideohjelmassa määritetään jäsenvaltion painopistealat ja erityistavoitteet sekä ERI-rahastoista hankkeisiin 
suunnattavan rahoituksen (EU:n, kansallisista ja yksityisistä varoista muodostuva yhteisrahoitus) käyttötavat tietyn 
kauden aikana (nykyisin seitsemän vuotta). Hankkeilla on edistettävä tiettyjen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet 
määritellään toimenpideohjelman toimintalinjan tasolla. Jäsenvaltio laatii toimenpideohjelman, jolle on saatava 
komission hyväksyntä ennen kuin EU:n talousarviosta voidaan suorittaa maksuja. Toimenpideohjelmia voidaan muuttaa 
niiden kattaman ajanjakson aikana ainoastaan, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen.

Toimintalogiikka muodostaa yhteyden arvioitujen tarpeiden, tavoitteiden, (suunniteltujen ja allokoitujen) panosten, 
(tavoiteltujen ja saavutettujen) tuotosten ja (odotettujen ja tosiasiallisten) tulosten välille.

Tukitoimenpide on mikä tahansa julkisviranomaisen tai muun organisaation toteuttama toimi tai toiminta luonteesta 
riippumatta (toimintalinja, ohjelma, toimenpide tai hanke). Tukitoimenpiteet voivat olla avustuksia, lainoja, korkotukia, 
vakuuksia, osallistumista pääoma- ja riskipääomajärjestelmiin tai muita rahoitusmuotoja.

Tulos on mitattavissa oleva syy-seuraus-suhteen välitön tai välillinen seuraus. Julkisen politiikan tulosperusteinen 
lähestymistapa pohjautuu periaatteeseen, jonka mukaan julkisten toimenpiteiden olisi keskityttävä tulosten 
saavuttamiseen eikä toiminnan tai prosessin hallinnointiin. Koheesiopolitiikassa termillä tarkoitetaan tavallisesti 
seurauksia ja vaikutuksia.

Tuloskehys koostuu välitavoitteista ja tavoitteista, jotka määritellään ohjelman kullekin prioriteetille. Se on tärkeä 
tulossuuntautuneen lähestymistavan osatekijä.

Tuotoksilla tarkoitetaan sitä, mitä tukitoimenpiteeseen suunnattujen resurssien avulla on tuotettu tai saavutettu 
(työttömille nuorille järjestetty koulutus, jätevedenpuhdistamojen määrä, rakennettujen teiden kilometrimäärä jne.).



09Sanasto 

Vaikutuksella viitataan pitkäaikaisiin sosiaalis-taloudellisiin seurauksiin, jotka ovat havaittavissa tietyn ajan kuluttua 
tukitoimen päättymisestä. Ne voivat vaikuttaa tukitoimen välittömiin edunsaajiin tai muihin, välillisiin edunsaajiin 
(esimerkiksi työttömyysasteen aleneminen tai veden laadun paraneminen).

Yhteinen strategiakehys sisältää ohjeita ja auttaa yhdenmukaistamaan tavoitteita, jotka EU:n koheesiopolitiikan eri 
rahastoilla ja muilla unionin välineillä ja toimintapolitiikoilla on määrä saavuttaa.

Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o 1303/2013. Se on annettiin 17 päivänä joulukuuta 2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta.
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Kertomuksen kuvaus

Tässä kertomuksessa arvioidaan, tukivatko Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdyt kumppanuussopi-
mukset osaltaan EU:n rakenne- ja investointirahastojen varojen vaikuttavampaa kohdentamista. Tilintarkastustuo-
mioistuin havaitsi, että alkuvaiheen vaikeuksista huolimatta komissio ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet määrittämään 
kumppanuussopimusten kattamille ohjelmille tavoitteet ja odotetut tuotokset. Tuloksellisuusindikaattoreita on 
kuitenkin asetettu tarpeettoman suuri määrä, minkä lisäksi tiettyjä keskeisiä määritelmiä ei ole koordinoitu. Tilin-
tarkastustuomioistuin esittää komissiolle ja jäsenvaltioille joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa 
kumppanuussopimusten toimivuutta.

Kumppanuussopimukset

I
Kumppanuussopimukset ovat EU:n jäsenvaltioita koskevia strategisia investointisuunnitelmia, joista käyvät ilmi Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen varainkäytön maakohtaiset prioriteetit seitsenvuotiskauden ajaksi. Kumppanuusso-
pimuksia koskeva lainsäädäntö laadittiin vuonna 2014 ja Euroopan komission ja jäsenvaltiot neuvottelivat sopimukset 
samana vuonna. Komissio oli neuvotellut joulukuuhun 2015 mennessä kumppanuussopimusten perusteella yhteensä 
387 toimenpideohjelmaa Euroopan aluekehitysrahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa varten. Nämä 
kolme rahastoa ovat EU:n pääasiallisia investointivälineitä, joihin liittyvän rahoituksen kokonaismäärä oli ohjelmakaudella 
noin 350 miljardia euroa. Neuvotteluiden tulos siis ratkaisee, kuinka käytetään huomattava osa EU:n talousarviosta.

Tarkastus

II
Tilintarkastustuomioistuin pyrki selvittämään, neuvotteliko komissio kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista 
vaikuttavasti niin, että EU:n rahoitus kohdennetaan entistä vaikuttavammin EU 2020 -strategian painopisteisiin, tukitoi-
met perustellaan paremmin investointitarpeiden ja odotettujen tulosten avulla ja ohjelmien tuloksellisuuden mittaami-
sessa käytettävät ehdot on määritetty riittävällä tavalla. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus koski ajanjaksoa joulu-
kuusta 2013 joulukuuhun 2015. Tarkastus sisälsi seuraavat osatekijät:

- neuvotteluaikataulujen analysointi ja komission sisäisten neuvottelumenettelyjen arviointi

- perusteellinen kumppanuussopimusten ja 14 toimenpideohjelman analysointi viidessä jäsenvaltiossa (Espanja, Irlanti, 
Kroatia, Puola ja Romania); tarkastajat tekivät lisäksi opintokäynnin Tanskaan

- komission henkilöstön sekä jäsenvaltioiden virkamiesten haastattelut jäsenvaltioissa ja niiden pysyvissä edustustoissa 
Brysselissä

- asiantuntijoiden kuulemiset EU:n alue-, rakenne- ja koheesiopolitiikkojen ja tulosbudjetoinnin aloilla.
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Tarkastushavainnot

III
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät koheesiopolitiikan säädöspaketin juuri ennen ohjelmakauden 2014–2020 
alkua. Komissio pyrki lieventämään asetusten myöhäisen hyväksymisen vaikutusta ja käynnisti epäviralliset neuvottelut 
jäsenvaltioiden kanssa jo vuonna 2012. Vaikeuksista huolimatta komissio hyväksyi toimenpideohjelmat yhteisiä sään-
nöksiä koskevassa asetuksessa asetetuissa määräajoissa ja toimenpideohjelman hyväksymiseen kului keskimäärin saman 
verran aikaa kuin edellisellä ohjelmakaudella. Kasvuun ja työpaikkoihin tehtävät investoinnit -tavoitteeseen liittyvistä 
toimenpideohjelmista oli kuitenkin hyväksytty joulukuuhun 2014 mennessä vasta 64 prosenttia. Tämä johtui lähinnä 
lainsäädäntöpaketin hyväksymisen viiveistä.

IV
Komission ja jäsenvaltioiden väliset neuvottelut olivat vaativammat kuin aiemmilla kausilla. Tämä johtui pääasiassa lisä-
vaatimuksista (kuten ennakkoehdoista tai vaatimuksesta esittää selkeämpi toimintalogiikka), tietoteknisistä ongelmista ja 
siitä, että komissiossa oli järjestettävä useita hyväksyntäkierroksia. Jäsenvaltioiden toimittamissa ohjelmasuunnitteluasia-
kirjojen alustavissa luonnoksissa ilmeni myös laatuongelmia.

V
Kumppanuussopimukset ovat osoittautuneet välineeksi, jolla voidaan vaikuttavasti ohjata ERI-rahastojen varoja temaat-
tisiin tavoitteisiin ja investointiprioriteetteihin sekä tukea keskittymistä kasvua ja työllisyyttä koskeviin Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteisiin. Ohjelmakaudelle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ERI-ra-
hastojen käytön lisäksi huomattavaa rahoitusosuutta kansallisista talousarvioista. Toisaalta tarvitaan myös lainsäädäntö-
toimenpiteitä ja rakenteellisia uudistuksia. Tämä osoittaa, että komissio vaikuttaa ERI-rahastojen ohjelmasuunnittelulla 
aiempaa enemmän talouden yleiseen hallintaan jäsenvaltioissa.

VI
Komissio ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet laatimaan useimmista kaudelta 2014–2020 tarkastetuista toimenpideohjelmista 
toimintalogiikaltaan aiempaa vakaampia eli määrittämään paremmin, mihin tukitoimilla pyritään (erityistavoitteet/tulok-
set) ja mitä keinoja on tarkoitus käyttää (tarvittava rahoitus, toteutettavat toimet ja odotetut tuotokset).
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VII
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että toimenpideohjelmien jäsentelytapa johti siihen, että seurantaa edellyttävien, 
tuotoksia ja tuloksia mittaavien tuloksellisuusindikaattoreiden lukumäärä kasvoi merkittävästi. Rahastokohtaisissa asetuk-
sissa on otettu käyttöön erilaisia vaatimuksia, jotka liittyvät tuotoksia ja tuloksia koskevien tuloksellisuustietojen keräämi-
seen ja raportointiin ja investointeja koskevaan rahoituksen seurantaan. Rahastoilla ei ole yhteistä tuotoksen ja tuloksen 
määritelmää eivätkä ne sovella yhdenmukaista lähestymistapaa yleisten indikaattoreiden käyttöön (josta on raportoitava 
komissiolle). Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus määrittää lisää ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita ja jakaa indikaat-
torit alueiden kesken.

VIII
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti, että jäsenvaltiot kehittivät tuhansia tuloksellisuusindikaattoreita ja että 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita on huomattavasti enemmän kuin yleisiä indikaattoreita. Indikaattorien suuri määrä 
kasvattaa hallinnollisen työn määrää. Nähtäväksi myös jää, miten jäsenvaltiot aikovat hyödyntää näin saamiaan tietoja. 
Tilintarkastustuomioistuin kyseenalaistaa lisäksi sen, voidaanko tuloksellisuustiedot aggregoida tarkoituksenmukaisella 
tavalla, kun otetaan huomioon lähestymistapojen erot etenkin ohjelmakohtaisten indikaattoreiden välillä. Myönteisenä 
näkökohtana voidaan todeta, että suurempi määrä parempia tuloksellisuustietoja saattaa johtaa tulosperusteisempaan 
talousarvioon vuoden 2020 jälkeisellä kaudella.

Suositukset

IX
Jäsenvaltioiden olisi

- toimitettava komissiolle rahoitusta koskevat tiedot, jotka se tarvitsee seuratakseen vaikuttavasti, onko temaattista 
keskittämistä koskevia vaatimuksia (myös EAKR-asetuksen poikkeuksia) noudatettu.

- luovuttava tarpeettomista ohjelmakohtaisista indikaattoreista tapauksissa, joissa ohjelmiin tehdään muutoksia.

- huolehdittava, että EAKR:n tukitoimien vaikutusten selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot tulevat kerätyiksi.

X
Komission olisi

- varmistettava, että sen koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle esi-
tetään ajoissa niin, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle jää riittävästi aikaa viedä neuvottelunsa päätökseen 
ennen ohjelmakauden alkua.

- varmistettava, että jäsenvaltiot ohjaavat ERI-rahastojen myöntämän rahoituksen temaattisiin tavoitteisiin.

- annettava tuotokselle ja tulokselle yhteisesti käytettäväksi tarkoitettu määritelmä ja esitettävä sen sisällyttämistä 
varainhoitoasetukseen; komission olisi myös varmistettava, että alakohtaisia asetuksia koskevissa ehdotuksissa käyte-
tään näitä määritelmiä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella.
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- tehtävä analyysi tuotoksia ja tuloksia mittaavista kauden 2014–2020 ohjelmakohtaisista ja yleisistä indikaattoreista; 
näin se voi yksilöidä indikaattorit, jotka ovat EU:n tukitoimien vaikutuksen määrittämisen kannalta merkityksellisim-
piä ja sopivimpia.

- levitettävä tietoa jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä, jotka koskevat sitä, millaisilla arvioinneilla voidaan parhaiten 
määrittää EU:n tukitoimien vaikutus. Lisäksi komission olisi avustettava jäsenvaltioita, kun ne päivittävät arviointi-
suunnitelmiaan sisällyttääkseen niihin nämä hyvän käytännön mukaiset arvioinnit.

- hyödynnettävä vuotuisten täytäntöönpanokertomusten avulla koottuja tietoja ja väli- ja jälkiarviointien tuloksia 
tuloksellisuutta koskevissa vertailevissa analyyseissa ja edistettävä tarpeen mukaan vertailuanalyysien tekemistä ja 
politiikkaoppimista kaudella 2014–2020.

- sovellettava vuoden 2020 jälkeisellä kaudella koheesiopolitiikan tukitoimien rahoittamiseen tarpeen mukaan tulos-
budjetointia, jossa jokainen resurssien lisäys kytketään tuotosten tai muiden tulosten lisäykseen. Tässä yhteydessä 
komission on käytettävä hyväksi tietoja kauden 2014–2020 aikana määritetyistä tosiasiallisista yksikkökustannuksista.
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 1 EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston kautta myönnetty EU:n rahoitus 
ohjelmakausilla 2007–2013 ja 2014–2020 (myös Euroopan alueellinen yhteistyö ja 
nuorisotyöllisyysaloite)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission tietojen perusteella, Infoview, kesäkuu 2016.

Koheesiopolitiikka muodostaa EU:n pääasiallisen 
investointipolitiikan

01 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesio-
rahasto ovat rahoitusvälineitä, joiden avulla toteutetaan EU:n koheesiopolitiikkaa. 
Nämä rahastot muodostavat yhdessä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa 
Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot).

02 
Koheesiopolitiikka muodostaa EU:n pääasiallisen investointipolitiikan, jolla tuetaan 
työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä, taloudellista kasvua, kestävää kehitys-
tä ja kansalaisten elämänlaadun parantamista. EU:n talousarviosta osoitetaan EAK-
R:oon, ESR:oon ja koheesiorahastoon ohjelmakaudella 2014–2020 kaikkiaan 349,4 mil-
jardia euroa. Määrärahat ovat siis nousseet ohjelmakaudesta 2007–2013, jolloin ne 
olivat 346,5 miljardia euroa1 (ks. kaavio 1).

1 Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
laskelma perustuu komission 
tietoihin ohjelmakausiksi 
2007–2013 ja 2014–2020 
hyväksytyistä 
toimenpideohjelmista, 
Infoview, kesäkuu 2016.
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 2

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission tietojen perusteella, Infoview, kesäkuu 2016.

EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston kautta myönnetty EU:n rahoitus ohjelmakaudella 
2014–2020 jäsenvaltioittain (miljardia euroa)

03 
Jäsenvaltioista Puola (76,8 miljardia euroa), Italia (31,1 miljardia euroa) ja Espanja 
(27,0 miljardia euroa) saavat eniten EU-varoja EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston kaut-
ta ohjelmakaudella 2014–2020 (ks. kaavio 2).
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Kauden 2014–2020 säännöksissä annetaan 
koheesiopolitiikan tuloksellisuudelle aiempaa 
suurempi painoarvo

04 
Varainkäytön suunnittelu on ohjelmien täytäntöönpanon ensimmäinen ja erittäin 
tärkeä vaihe: se määrittää suurelta osin, mille aloille EU:n ja kansallisia varoja ohjelma-
kaudella osoitetaan.

05 
Ohjelmakaudeksi 2014–2020 on otettu käyttöön useita uusia säännöksiä, joilla näihin 
odotuksiin pyritään vastaamaan.

- Koheesioalan varat keskitetään Eurooppa 2020 -strategiaan pohjautuviin temaat-
tisiin tavoitteisiin ja investointiprioriteetteihin.

- Toimintalogiikkaa sovelletaan ohjelmasuunnittelussa jäsennellymmin alkaen 
investointitarpeiden yksilöimisestä ja pitkällä aikavälillä odotettujen tulosten 
täsmentämisestä.

- Tuloksellisuusindikaattoreilla selvitetään tavoitteiden saavuttamista entistä joh-
donmukaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

- Otetaan uudelleen käyttöön EU-rahoitusta koskeva pakollinen suoritusvaraus 
(joka oli aiemmin pakollinen kaudella 2000–2006 ja vapaaehtoinen kaudella 
2007–20132). Nämä varat voidaan asettaa käyttöön vain, jos indikaattorit saavut-
tavat tietyt ennalta määritellyt välitavoitteet.

- Ennakkoehdoissa vaaditaan, että jäsenvaltioiden on täytettävä ERI-rahastojen 
investointien yhteydessä tietyt ehdot (jotka liittyvät muun muassa EU:n lainsää-
dännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja vaikuttavaan täytän-
töönpanoon sekä toimintapoliittisen/strategisen kehyksen olemassaoloon). On 
huomattava, että jäsenvaltiot voivat saada ERI-rahastoista osarahoitusta ennen 
kuin ennakkoehdot on täytetty. Jos ennakkoehdot eivät täyty, komissio saattaa 
päättää keskeyttää välimaksujen suorittamisen osittain tai kokonaan.

06 
Liitteessä I verrataan kutakin näistä keskeisistä ohjelmakauden 2014–2020 säännök-
sistä kausien 2000–2006 ja 2007–2013 vastaaviin säännöksiin. Ennakkoehtojen asetta-
miseen, tuloksellisuusindikaattoreiden määrittämiseen ja suoritusvarausjärjestelyihin 
liittyviä näkökohtia käsitellään myöhemmässä kertomuksessa (ks. kohta 28).

2 Neuvoston asetus 
(EY) N:o 1083/2006, annettu 
11 päivänä heinäkuuta 2006, 
Euroopan 
aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta (EUVL L 210, 
31.7.2006, s. 25), 23 ja 
50 artikla.
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Koheesiopolitiikan kauden 2014–2020 oikeudellisen 
kehyksen hyväksyminen – päävaiheet

Lainsäädäntöehdotuksen laatiminen komissiossa

07 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2010 Eurooppa 2020 -strategian, jonka tarkoi-
tuksena on auttaa Eurooppaa nousemaan kriisistä vahvempana ja valmistaa EU:n 
taloutta seuraavaa vuosikymmentä varten. Strategiassa määritettiin kasvun keskeiset 
painopisteet sekä yleistavoitteet, joihin pyritään vuoteen 2020 mennessä (ks. liite II).

08 
Vuonna 2010 komissio teki vaikutustenarvioinnin yhteisiä säännöksiä koskevasta 
asetuksesta antamaansa lainsäädäntöehdotusta varten. Asetuksessa säädetään 
kaikille ERI-rahastoille yhteisistä yleisistä säännöksistä3. Vaikutustenarviointi julkais-
tiin lokakuussa 2011 ja siinä suositeltiin ennakkoehtojen, tuloksellisuustarkastuksen, 
suoritusvarauksen sekä entistä tiukemman makrotaloudellisen ja finanssipoliittisen 
ehdollisuuden soveltamista.

09 
Lisäksi komissio laati vuoden 2012 aikana kannanoton jokaisesta jäsenvaltiosta. Kan-
nanotot lähetettiin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille syksyllä 2012 ennen 
kuin komission korkean tason virkamiehet esittivät ne. Kannanotot sisälsivät komis-
sion analyysin kunkin jäsenvaltion ratkaistavana olevista pääasiallisista haasteista ja 
edistymisestä Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisessa sekä komission näke-
myksen tärkeimmistä rahoitusprioriteeteista. Kannanotoissa viitattiin myös maakoh-
taisiin suosituksiin ja talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Komissio käytti 
myöhemmin näitä valmisteluasiakirjoja jäsenvaltioiden kanssa käymiensä neuvottelu-
jen pohjana.

3 SEK(2011) 1141 lopullinen, 
6. lokakuuta 2011, Impact 
Assessment.
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Komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston väliset 
neuvottelut koheesiopolitiikan säädöspaketista

Koheesiopolitiikan säädöspaketti on läheisesti kytköksissä 
monivuotiseen rahoituskehykseen

10 
Euroopan parlamentissa ja neuvostossa koheesiopolitiikan säädöspaketista käydyt 
keskustelut kytkeytyivät läheisesti keskusteluihin, joita käytiin monivuotisesta rahoi-
tuskehyksestä (MRK)4. Monivuotisessa rahoituskehyksessä määritetään ohjelmakau-
della käytettävissä olevan EU-rahoituksen kokonaismäärä. Kyseinen MRK oli ensim-
mäinen Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti hyväksytty monivuotinen 
rahoituskehys. Tämä merkitsee, että saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän 
neuvosto hyväksyy yksimielisesti monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuk-
sen erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Komissio esitti kauden 2014–2020 
MRK:tä koskevan ehdotuksensa kesäkuussa 2011. Neuvosto ja Euroopan parlamentti 
hyväksyivät MRK:n vasta joulukuussa 20135.

Euroopan parlamentin toimivalta lisääntyi tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen käytön myötä

11 
Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) kasvatti Euroopan parlamentin 
toimivaltuuksia, sillä sen mukaan koheesiopolitiikan koko säädöspakettiin sovelletaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä (yhteispäätösmenettely)6. Komissio esitti ehdo-
tuksensa koheesiopolitiikan säädöspaketiksi lokakuussa 2011. SEUT-sopimukseen 
sisältyvien muutosten nojalla parlamentilla ja neuvostolla oli ensimmäistä kertaa yhtä 
suuri rooli rakennerahastojen yleisistä säännöksistä käytävissä neuvotteluissa. Edel-
tävällä ohjelmakaudella yhteispäätösmenettelyä sovellettiin ainoastaan rahastokoh-
taisiin sääntöihin. Käytännössä muutos merkitsi, että niin Euroopan parlamentti kuin 
neuvosto saattoivat esittää näkemyksensä kaikista komission ehdotuksista ja että 
komission, parlamentin ja neuvoston täytyi muodostaa yhteinen kanta. Neuvottelut 
aloitettiin heinäkuussa 2012 Kyproksen puheenjohtajakaudella. Mainitut kolme toi-
mielintä kokoontuivat yhteen kaikkiaan 73 kertaa pelkästään käsittelemään yhteisiä 
säännöksiä koskevaa asetusta, ja seitsemässä näistä kokouksista oli läsnä komission 
jäsen.

12 
Neuvosto hyväksyi viiden ERI-rahaston yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen ja 
rahastokohtaiset asetukset7 17. joulukuuta 2013. Sekundaarilainsäädäntö eli täytän-
töönpano- ja delegoidut säädökset hyväksyttiin tammikuussa 20168 (ks. kaavio 3).

4 KOM(2011) 398 lopullinen, 
29. kesäkuuta 2011 “Ehdotus: 
Neuvoston asetus vuosia 
2014–2020 koskevan 
monivuotisen 
rahoituskehyksen 
vahvistamisesta”.

5 Neuvoston asetus (EU, 
Euratom) N:o 1311/2013, 
annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).

6 SEUT-sopimuksen 177 artikla.

7 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 1300/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
koheesiorahastosta ja 
neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1084/2006 kumoami-
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 
281); Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 1301/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan aluekehitysrahastos-
ta ja Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta 
koskevista erityissäännöksistä 
sekä asetuksen 
(EY) N:o 1080/2006 kumoami-
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 
289); Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 1304/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan sosiaalirahastosta ja 
neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1081/2006 kumoami-
sesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 
470); Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 1305/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahas-
ton (maaseuturahasto) tuesta 
maaseudun kehittämiseen ja 
neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/2005 kumoami-
sesta (EUVL L 347, 20.2.2013, s. 
487) sekä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 508/2014, annettu 
15 päivänä toukokuuta 2014, 
Euroopan meri- ja kalatalousra-
hastosta ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2328/2003, 
(EY) N:o 861/2006, 
(EY) N:o 1198/2006 ja 
(EY) N:o 791/2007 sekä 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1255/2011 kumoami-
sesta (EUVL L 149, 
20.5.2014, s. 1).

8 Viimeisenä hyväksyttiin 
komission delegoitu asetus 
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Koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelu kaudeksi 
2014–2020

Ohjelmasuunnittelun keskeiset osatekijät: 
yhteinen strategiakehys, temaattiset tavoitteet, 
kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat

13 
Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus sisältää kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan ta-
voitteiden ja vastaavien menojen ohjelmasuunnittelusta annetut keskeiset säännök-
set. Siinä säädetään etenkin neuvotteluista, joita komissio käy jäsenvaltioiden kanssa 
kumppanuuksista ja toimenpideohjelmista yhteisen strategiakehyksen ja ennalta 
määritettyjen temaattisten tavoitteiden pohjalta.

Yhteinen strategiakehys

14 
Yhteisessä strategiakehyksessä esitetään EU-tason ohjaavat strategiset periaatteet, 
joiden mukaisesti ERI-rahastojen käyttöä voidaan koordinoida unionin muiden 
välineiden ja toimintapolitiikkojen kanssa koko ohjelmakauden mittaan ottaen 
huomioon toimintapoliittiset tavoitteet, yleistavoitteet ja Eurooppa 2020 -strategian 
lippulaivahankkeet9 (ks. liite II). Kaudella 2007–2013 koheesiopolitiikkaa, maaseudun 
kehittämistä ja kalastus- ja meripolitiikkaa varten oli rinnakkain erilliset strategiset 
suuntaviivat.

Temaattiset tavoitteet

15 
Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tehostetaan toimintalogiikan soveltamis-
ta kaudella 2014–2020: varat pyritään keskittämään 11 temaattiseen tavoitteeseen10 
(ks. liite II). Temaattisten tavoitteiden on tarkoitus edistää Eurooppa 2020 -strategian 
painopisteitä eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Temaattiset tavoitteet ovat 
ylätason tavoitteita, joihin ei liity tavoitearvoja, välitavoitteita tai indikaattoreita. Te-
maattiset tavoitteet ovat laajempia kuin Eurooppa 2020 -strategian painopistealueet 
ja yleistavoitteet11.

(EU) 2016/568, annettu 
29 päivänä tammikuuta 2016, 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 
täydentämisestä niiden 
edellytysten ja menettelyjen 
osalta, joilla määritetään, onko 
jäsenvaltioiden korvattava 
Euroopan 
aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevat määrät, joita ei saada 
perittyä takaisin (EUVL L 97, 
13.4.2016, s. 1).

9 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 
(EU) N:o 1303/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan 
aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä sekä 
Euroopan 
aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320), 10 artikla.

10 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
9 artikla.

11 Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2014, 
kohta 3.24 (EUVL C 373, 
10.11.2015).
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16 
Myös EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta annetussa rahastokohtaisessa lainsää-
dännössä täsmennetään investointiprioriteetit12, jotka liittyvät temaattisiin tavoittei-
siin. Rahoituksen allokoinnista on lisäksi annettu useita sääntelyvaatimuksia (ks. laa-
tikko 1 ja liite II). Kunkin jäsenvaltion odotetaan yksilöivän kansalliset tai alueelliset 
investointitarpeet tämän sääntelykehyksen mukaisesti ja kanavoivan ERI-rahastojen 
varoja niihin investointitarpeisiin, joilla on parhaat mahdollisuudet saavuttaa Euroop-
pa 2020 -tavoitteet tai merkittävästi edistää niiden saavuttamista.

17 
Rahoitus on priorisoitava ensin kumppanuussopimusten tasolla ja sen jälkeen toi-
menpideohjelmien tasolla. Priorisointi vaikuttaa tukitoimien suunnitteluun erityista-
voitteiden (joiden täytyy olla saavutettavissa täytäntöönpanojakson kuluessa) kautta 
ja asianomaisille tuloksellisuusindikaattoreille määritettyjen tavoitearvojen kautta.

Temaattinen keskittäminen – katsaus pääasiallisiin sääntelyvaatimuksiin

Ensinnäkin kustakin rahastosta myönnettävissä olevan tuen kattavuus on määritetty rahastokohtaisissa asetuksissa: 
EAKR:sta voidaan myöntää tukea temaattisiin tavoitteisiin 1–11, ESR:sta temaattisiin tavoitteisiin 8–11 ja koheesiora-
hastosta temaattisiin tavoitteisiin 4–7 ja 1113.

Lisäksi tietty prosenttiosuus (50–80 prosenttia) vähemmän kehittyneille, siirtymävaiheessa oleville ja kehitty-
neemmille alueille tarkoitetun EAKR:n rahoituksen kokonaismäärästä on allokoitava temaattisiin tavoitteisiin 1–414. 
Temaattiseen tavoitteeseen 4 täytyy osoittaa alueen tyypistä riippuen vähintään 12–20 prosenttia EAKR:sta allokoi-
dusta kokonaismäärästä15.

ESR:sta jäsenvaltiolle myönnettyjen varojen kokonaismäärästä vähintään 20 prosenttia on osoitettava temaattiseen 
tavoitteeseen 916 ja ohjelmien tasolla 60–80 prosenttia on osoitettava enintään viiteen investointiprioriteettiin17.

Näiden temaattista keskittämistä koskevien rahastokohtaisten vaatimusten lisäksi tuki voidaan keskittää myös stra-
tegisesti merkittäville aloille. Jäsenvaltioilta ja alueilta, jotka allokoivat varoja temaattiseen tavoitteeseen 1, vaadit-
tiin esimerkiksi, että ne laativat älykkään erikoistumisen strategioita (eli yksilöivät joitakin älykkään erikoistumisen 
aloja, joilla on kasvupotentiaalia). Älykkään erikoistumisen strategioista on käytävä ilmi, miten jäsenvaltiot ja alueet 
aikovat luoda kilpailuetuja maan/alueen yrityksille. Tämä vaatimus on osa ennakkoehtoa 1.118.

13 Asetus (EU) N:o 1301/2013, 5 artikla, asetus (EU) N:o 1304/2013, 3 artikla, ja asetus (EU) N:o 1300/2013, 4 artikla.

14 Asetus (EU) N:o 1301/2013, 4 artikla.

15 Asetus (EU) N:o 1301/2013, 4 artikla.

16 Asetus (EU) N:o 1304/2013, 4 artiklan 2 kohta.

17 Asetus (EU) N:o 1304/2013, 4 artiklan 3 kohta.

18 Asetus (EU) N:o 1303/2013, liite XI, ennakkoehto 1.1: ”On laadittu kansallisen uudistusohjelman mukaisesti älykkääseen erikoistumiseen tähtäävä 
kansallinen tai alueellinen strategia”.
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12 Asetus (EU) N:o 1301/2013, 
5 artikla, asetus 
(EU) N:o 1304/2013, 3 artikla, ja 
asetus (EU) N:o 1300/2013, 
4 artikla.
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Kumppanuussopimukset

18 
Kumppanuussopimukset ovat kansallisia investointisuunnitelmia, jotka on laadittu 
yhteiseen strategiakehykseen sisältyvien ohjaavien strategisten periaatteiden mukai-
sesti. Kumppanuussopimukset kattavat koko ohjelmakauden ja koskevat kaikkia viittä 
ERI-rahastoa. Jäsenvaltiokohtainen kumppanuussopimus laaditaan kansallisen uudis-
tusohjelman perusteella. Uudistusohjelmassa esitetään toimintapolitiikat ja toimen-
piteet, joilla maa ylläpitää kasvua ja työpaikkoja ja pyrkii Eurooppa 2020 -tavoitteisiin. 
Lisäksi uudistusohjelmassa käsitellään tuoreimpia tarkoituksenmukaisia maakohtaisia 
suosituksia ja relevantteja neuvoston suosituksia.

19 
Kumppanuussopimusten sisällöstä säädetään yhteisiä säännöksiä koskevassa ase-
tuksessa19, ja komissio on antanut lisäohjeita kumppanuussopimuksissa esitettävistä 
yksityiskohtaisista tiedoista20 (ks. laatikko 2). Kumppanuussopimusten keskeisille 
osille täytyy hakea komission hyväksyntä.

19 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
15 artiklan 1 ja 2 kohta.

20 Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement, 
Version 1, huhtikuu 2013, ja 
Draft Template and Guidance 
on the Content of the 
Partnership Agreement.

Kumppanuussopimukset

Kumppanuussopimukset kattavat kaikki ERI-rahastot. Niissä luonnostellaan jäsenvaltion päämäärät ja temaattiset 
tavoitteet ja annetaan siten yleiskuva seikoista, joita käsitellään tarkemmin yksittäisissä toimenpideohjelmissa.

Komission hyväksyntä on saatava tiedoille jäsenvaltion kehitystarpeista; valituille temaattisille tavoitteille; EU:n 
tuen alustavalle kohdentamiselle; luettelolle jäsenvaltion toimenpideohjelmista; kuvaukselle institutionaalisista jär-
jestelyistä; luettelolle kumppaneista ja kumppanuusperiaatteesta; hallinnollisten valmiuksien arvioinnille; yhteen-
vedolle ennakkoarvioinneista; tiedoille täydentävyyttä koskevien sääntöjen noudattamisen ennakkotarkistuksista; 
yhteenvedolle ennakkoehtoja koskevasta arvioinnista; tuloskehyksen toiminnan varmistamista ja suoritusvarauksen 
kohdentamista koskeville menetelmille ja mekanismeille sekä yhteenvedolle ohjelmien suunnitelluista toimista, 
joiden tavoitteena on hallinnollisen työmäärän vähentäminen.
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Toimenpideohjelmat

20 
Koheesiopolitiikan alalla toimivia kolmea ERI-rahastoa (EAKR, koheesiorahasto ja ESR) 
pannaan täytäntöön toimenpideohjelmien avulla myös kaudella 2014–2020. Jäsen-
valtio tuo toimenpideohjelmassa esiin tukitoimen investointiprioriteetit ja erityis-
tavoitteet (koko ohjelmakaudeksi), joiden avulla se pyrkii saavuttamaan valittujen 
temaattisten tavoitteiden tavoitearvot. Lisäksi jäsenvaltio kuvaa, miten varoilla (EU:n 
sekä jäsenvaltion julkisella ja yksityisellä yhteisrahoituksella) rahoitetaan hankkeita 
kauden aikana. Jäsenvaltiot laativat toimenpideohjelmat yhteisen strategiakehyksen 
ja kumppanuussopimuksen mukaisesti. Kukin toimenpideohjelma pohjautuu toimin-
talinjoihin (ks. laatikko 3).

Toimenpideohjelmat

Kussakin toimenpideohjelmassa esitetään toimintalinjan tasolla tiedot valituista temaattisista tavoitteista, joihin 
toimenpideohjelmalla pyritään ERI-rahastojen tuella, ja relevantit investointiprioriteetit. Jokainen toimintalin-
ja voi kytkeytyä useaan temaattiseen tavoitteeseen. Jokainen toimenpideohjelma puolestaan koostuu useista 
toimintalinjoista.

Toimenpideohjelmien rakenne perustuu matriisiin. Tämä merkitsee, että tulos- ja rahoitustiedot esitetään niissä 
kahden päämuuttujan – jäsenvaltioiden erikseen määrittelemien toimintalinjojen ja rahastokohtaisissa asetuksissa 
määritettyjen valittujen investointiprioriteettien – kautta. Nämä tiedot eritellään myös alueluokituksen mukai-
sesti (esimerkiksi vähemmän kehittyneet, siirtymävaiheessa olevat, syrjäisimmät ja kehittyneemmät alueet) sekä 
rahastokohtaisesti.

Yleissääntönä on, että ohjelmissa määritettyjen toimintalinjojen olisi koskettava vain yhtä rahastoa, kuten EAKR:a, 
ESR:a tai koheesiorahastoa, eli oltava yhden rahaston toimintalinjoja ja katettava vain yksi temaattinen tavoite ja 
yksi alueluokka. On kuitenkin myös mahdollista määrittää toimintalinja, joka kattaa useita rahastoja ja alueluokkia, 
tai toimintalinja, jossa yhdistetään eri temaattisten tavoitteiden investointiprioriteetteja21.

21 Asetus (EU) No 1303/2013, 96 artikla, ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 288/2014 Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaisten toimenpideohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen 
tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 87, 22.3.2014, s. 1), 2 jakso.
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21 
Komissio hyväksyi vuonna 2014 täytäntöönpanoasetuksessa mallin, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelmien sisältö esitettiin22. Toimenpideohjelmalle on saatava komission 
hyväksyntä ennen kuin EU:n talousarviosta voidaan suorittaa sitä koskevia maksuja.

22 Asetus (EU) N:o 288/2014.

Ta
ul

uk
ko

 1 Hyväksyttyjen toimenpideohjelmien määrä: kausien 2007–2013 ja 2014–2020 
vertailu1

Ohjelmakaudet

2014–2020 2007–2013

EAKR:n ja koheesiorahaston 
toimenpideohjelmat 124 249

ESR:n toimenpideohjelmat 95 118

Euroopan alueellisen yhteistyön 
toimenpideohjelmat 76 73

Useasta rahastosta rahoitetut 
toimenpideohjelmat 92 e.s.

Yhteensä 387 440

1  Taulukossa ei käsitellä IPA-välineen ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toimenpideohjelmia, sillä niitä ei hyväksy-
tä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen nojalla.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin mukauttanut komission tietojen pohjalta, Infoview ja SFC2007.

22 
Komissio neuvotteli 387 toimenpideohjelmasta kaudella 2014–2020 (ja edeltävällä 
kaudella 440 toimenpideohjelmasta). Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto toimi 
vetäjänä 281 toimenpideohjelman kohdalla. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioi-
den pääosasto vastasi ESR:n 106 toimenpideohjelmasta.
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Tuotoksia ja tuloksia mittavat tuloksellisuusindikaattorit

23 
Toimien toteuttamista toimenpideohjelmien toimintalinjojen tasolla seurataan tuo-
toksia ja tuloksia mittaavilla tuloksellisuusindikaattoreilla.

- Toimenpideohjelmien investointiprioriteettien yhteyteen suunniteltujen toimien 
täytäntöönpanoa on määrä mitata tuotosindikaattorein. Yleiset tuotosindikaatto-
rit on määritelty rahastokohtaisissa asetuksissa23. Jäsenvaltio voi myös määrittää 
lisää ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita.

- Toimenpideohjelmien erityistavoitteiden saavuttamista on puolestaan määrä 
mitata tulosindikaattorein24. On olemassa ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita 
ja ESR:n kohdalla myös yleisiä tulosindikaattoreita.

24 
Komissio on asettanut kauden 2014–2020 alusta lähtien jäsenvaltioiden raportoi-
mat tuloksellisuustiedot julkisesti saataville ERI-rahastoja koskevalle avoimen datan 
alustalleen25.

25 
Liitteestä III ilmenee, millä tavoin tuotos- ja tulosindikaattorit ovat kytköksissä te-
maattisiin tavoitteisiin, investointiprioriteetteihin ja erityistavoitteisiin.

Kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien 
hyväksymistä koskevat menettelysäännökset

26 
Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa eritellään myös kumppanuussopimusten 
ja toimenpideohjelmien laatimiseen ja hyväksymiseen liittyvät komission ja jäsenval-
tioiden vastuualueet. Jäsenvaltio laatii sekä kumppanuussopimuksen että toimenpi-
deohjelmat käyden vuoropuhelua komission kanssa ja yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa (esimerkiksi julkisviranomaiset, talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosa-
puolet sekä valtioista riippumattomat järjestöt)26. Laatimisessa täytyy noudattaa 
avoimia menettelyjä ja jäsenvaltion institutionaalista ja oikeudellista kehystä.

23 Asetuksissa (EU) N:o 1301/2013, 
N:o 1304/2013 ja 
N:o 1300/2013 oleva liite I.

24 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
96 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan ii alakohta.

25 ERI-rahastoja koskeva avoimen 
datan portaali (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
5 artikla.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Tilintarkastustuomioistuin pyrki tarkastuksellaan selvittämään, neuvotteliko komissio 
jäsenvaltioiden kanssa kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan alan kumppanuusso-
pimuksista ja toimenpideohjelmista vaikuttavasti niin, että EU:n rahoitus kohdenne-
taan entistä vaikuttavammin Eurooppa 2020 -strategian painopisteisiin, tukitoimet 
perustellaan paremmin investointitarpeiden ja odotettujen tulosten avulla ja ohjelmi-
en tuloksellisuuden mittaamisessa käytettävät ehdot määritetään riittävällä tavalla. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi erityisesti,

- veikö komissio kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevat neuvot-
telut jäsenvaltioiden kanssa päätökseen mahdollisimman nopeasti ja säännösten 
mukaisissa määräajoissa

- onnistuiko komissio varmistamaan kumppanuussopimuksista käymissään neu-
votteluissa, että koheesioalan menot ovat Eurooppa 2020 -strategian mukaisia

- kävikö toimenpideohjelmista selkeästi ilmi, mihin investointitarpeisiin oli vielä 
vastattava ja mitä tuloksia suunnitelluilta tukitoimilta odotetaan

- mahdollistivatko rahoituksen seurantajärjestelyt ja tuotoksia ja tuloksia mittaavat 
tuloksellisuusindikaattorit sen, että varainkäytön prioriteetteihin ja tulokselli-
suuteen kohdistetaan seurantaa kustannustehokkaasti, ja muodostivatko nämä 
järjestelyt ja indikaattorit vakaan perustan paremmille tulosperusteisille järjeste-
lyille vuoden 2020 jälkeisen ohjelmakauden varojen allokointia ajatellen.

28 
Tämä kertomus on ensimmäinen kahdesta kertomuksesta, joissa käsitellään komis-
sion kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista käymiä 
neuvotteluja. Toisessa kertomuksessa keskitytään ennakkoehtojen asettamiseen, 
tuloksellisuusindikaattoreiden määrittämiseen ja suoritusvarausjärjestelyihin.

29 
Tilintarkastustuomioistuimen tätä ensimmäistä kertomusta varten tekemä tarkastus-
työ koostui seuraavista osatekijöistä:

- analyysi koheesiopolitiikan säädöspaketista, kumppanuussopimuksista ja toi-
menpideohjelmista käytyjen neuvottelujen aikataulusta

- arvio sisäisistä menettelyistä, joita komissio sovelsi käydessään neuvotteluja ja 
hyväksyessään kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat

- perusteellinen analyysi, joka tehtiin viiden jäsenvaltion (Espanja, Irlanti, Kroatia, 
Puola ja Romania) viidestä kumppanuussopimuksesta ja 14:stä EAKR:n ja ESR:n 
toimenpideohjelmasta; analyysi koski varainkäytön temaattista keskittämistä, 
toimintalogiikan niveltämistä ja tuloksia ja tuotoksia mittaavien tuloksellisuu-
sindikaattoreiden tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastajat tekivät lisäksi Tanskaan 
opintokäynnin, joka koski kahta toimenpideohjelmaa
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- läpikäynti, joka kohdistettiin komission neuvottelutiedostoihin ja tilintarkastus-
tuomioistuimen otokseen poimittujen kumppanuussopimusten ja toimenpide-
ohjelmien laatimiseen liittyviin jäsenvaltioiden todentaviin asiakirjoihin

- haastatteluihin, jotka tehtiin yli viidenkymmenen neuvotteluihin osallistuneen 
henkilöstön jäsenen kanssa (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto sekä työlli-
syys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto) ja yli 40 toimihenkilön kanssa 
jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden pysyvissä edustustoissa Brysselissä

- asiantuntijoiden kuulemiset Euroopan unionin alue-, rakenne- ja koheesiopoli-
tiikkojen ja tulosbudjetoinnin aloilla sekä kansallisten asiantuntijoiden ja jäsen-
valtioiden pysyvien EU-edustustojen edustajien kuulemiset.

30 
Tilintarkastustuomioistuin keskittyi analyysissään temaattisiin tavoitteisiin 1 ”Tut-
kimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen” ja 8 ”Kestävien 
ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen”. 
Nämä kaksi temaattista tavoitetta valittiin ensisijaisesti siksi, että niihin oli kohdistet-
tu eniten rahoitusta EAKR:sta (temaattinen tavoite 1) ja ESR:sta (temaattinen tavoi-
te 8), ja siksi, että ne koskivat kaikkia jäsenvaltioita.

31 
Tilintarkastustuomioistuin otti lisäksi huomioon komission kertomuksen kump-
panuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskeneiden neuvottelujen tuloksista. 
Kertomuksen avulla saatiin yleiskuva kutakin jäsenvaltiota koskevista keskeisistä 
kysymyksistä joulukuulta 2015 (esimerkiksi ERI-rahastojen myötävaikutus EU:n 
kasvustrategiaan, investointisuunnitelma ja komission painopisteet tulevalla 
vuosikymmenellä)27.

32 
Tarkastus kattoi ajanjakson joulukuusta 2013 joulukuuhun 2015, jolloin viimeinen 
kauden 2014–2020 toimenpideohjelma hyväksyttiin.

27 Komission tiedonanto – 
Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun – Euroopan 
rakenne- ja 
investointirahastojen 
vaikutusten maksimointi, 
COM(2015) 639 final, 
14.12.2015, ja etenkin liite II.
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Komissio hillitsi kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien neuvotteluviiveitä

33 
Tilintarkastustuomioistuin analysoi, kuinka paljon aikaa kului koheesiopolitiikan sää-
döspaketin ja kauden 2014–2020 kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien 
hyväksymiseen. Analyysin tuloksia verrattiin siihen, kuinka kauan aikaa neuvottelui-
hin tarvittiin edellisellä kaudella. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin kävi läpi komission 
valmistelutyön ja neuvotteluja varten määritetyt sisäiset menettelyt. Tilintarkastus-
tuomioistuin pyrki myös yksilöimään keskeiset tekijät, jotka viivästyttivät neuvottelu-
jen päättämistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
koheesiopolitiikan säädöspaketin loppuvuodesta 2013

34 
Komission olisi valmisteltava ja käytävä neuvottelut kumppanuussopimuksista ja toi-
menpideohjelmista jäsenvaltioiden kanssa siten, että sopimukset ja ohjelmat voidaan 
hyväksyä mahdollisimman varhain oikeusperustan säännösten mukaisissa määrä-
ajoissa. Viralliset neuvottelut kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista voi-
daan käynnistää vasta, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet oi-
keudellisen kehyksen. Kaikkien kumppanuussopimusten toimittamisen määräaika oli 
huhtikuu 201428. Jäsenvaltioiden edellytettiin myös toimittavan kaikki toimenpideoh-
jelmat kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopimuksensa toimittamispäivästä29.

35 
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät koheesiopolitiikan säädöspaketin 
joulukuussa 2013 eli juuri ennen ohjelmakauden 2014–2020 alkua (ks. myös kohta 13). 
Tämä merkitsee viiden kuukauden viivästystä verrattuna kauteen 2007–2013, jonka 
oikeusperusta hyväksyttiin heinäkuussa 2006.

28 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
14 artikla.

29 Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaisten 
toimenpideohjelmien osalta 
asetus (EU) N:o 1303/2013, 
26 artiklan 4 kohta. Euroopan 
alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen 
määräajaksi asetettiin 
yhdeksän kuukautta siitä, kun 
yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus tuli voimaan.
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1 Ensimmäisestä ehdotuksesta hyväksymiseen.

2  Täytäntöönpanoasetusten hyväksyminen (marraskuuhun 2016 mennessä oli hyväksytty kahdeksan asetusta). Täytäntöönpanoasetuksissa 
säädetään oikeudellisesti sitovien säädösten soveltamista koskevista ehdoista. Komissio hyväksyi nämä asetukset komiteamenettelyssä eli 
EU:n jäsenvaltioiden edustajista koostuvien komiteoiden tuella.

3  Delegoitujen asetusten hyväksyminen (marraskuuhun 2016 mennessä oli hyväksytty yhdeksän asetusta). Delegoidut asetukset ovat ”muita 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyk-
sessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia.” (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 290 artikla)

4  Ensimmäisen kumppanuussopimuksen/toimenpideohjelman toimittamisesta viimeisen kumppanuussopimuksen/toimenpideohjelman 
hyväksymiseen.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen 
oikeudellinen kehys sekä komission ohjeet – aikataulu
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36 
Komissio esitti lainsäädäntöehdotuksensa kolme kuukautta myöhemmin kuin edeltä-
vällä kaudella (lokakuussa 2011 verrattuna heinäkuuhun 2004). Lisäksi neuvoston ja 
Euroopan parlamentin väliset neuvottelut kestivät kaksi ja puoli kuukautta kauemmin 
(803 päivää 727 päivän sijasta). Sopimukseen pääsemiseen tarvittiin enemmän aikaa, 
koska jouduttiin odottamaan varainhoitoasetusta30 (joka hyväksyttiin lokakuussa 
2012) ja monivuotista rahoituskehystä (joka hyväksyttiin joulukuussa 2013) ja koska 
Euroopan parlamentilla oli suhteellisesti enemmän valtaa kauden 2014–2020 neuvot-
teluissa (ks. kohta 11).

37 
Komission täytyi tämän jälkeen hyväksyä sekundäärilainsäädäntö eli kaikkiaan 17 
täytäntöönpano- ja delegoitua säädöstä (ks. kohta 13). Oikeudellisen kehyksen hy-
väksyminen saatiin päätökseen vaiheittain tammikuuhun 2016 mennessä eli saman-
aikaisesti, kun komissio hyväksyi toimenpideohjelmat (ks. kaavio 3). Ensimmäinen 
kolmen täytäntöönpanosäädöksen31 ja neljän delegoidun säädöksen32 erä hyväksyt-
tiin maaliskuuhun 2014 mennessä ja toinen neljän täytäntöönpanosäädöksen33 erä 
tammikuuhun 2015 mennessä.

Komissio sovelsi kumppanuussopimuksia ja 
toimenpideohjelmia koskevissa neuvotteluissa ennakoivaa 
lähestymistapaa

38 
Komission olisi sovellettava yhdenmukaista lähestymistapaa jokaisen rahaston ja 
pääosaston käymissä neuvotteluissa. Lisäksi sen olisi annettava jäsenvaltioille kaikki 
hyödylliset tiedot ja tarvittava tuki (ohjeet, koulutus tai epäviralliset tiedotteet), jotta 
ne voivat laatia ohjelmasuunnitteluasiakirjat hyvissä ajoin.

30 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU, 
Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 
2012, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 
kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1).

31 1) asetus (EU) N:o 288/2014; 2) 
komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 184/2014, annettu 
25 päivänä helmikuuta 2014, 
jäsenvaltioiden ja komission 
väliseen sähköiseen 
tiedonvaihtojärjestelmään 
sovellettavien ehtojen ja 
edellytysten vahvistamisesta 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
nojalla sekä Euroopan 
aluekehitysrahastosta 
tuettavien Euroopan 
alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen 
mukaisten tukitoimien luokkia 
koskevan nimikkeistön 
hyväksymisestä Euroopan 
alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen 
tukemista Euroopan 
aluekehitysrahastosta 
koskevista erityissäännöksistä 
annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1299/2013 
nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, 
s. 7) sekä 3) komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 215/2014, annettu 
7 päivänä maaliskuuta 2014, 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
täytäntöönpanosäännöistä 
ilmastonmuutokseen liittyvien 
tavoitteiden tukimenetelmien, 
tuloskehyksen välitavoitteiden 
ja tavoitteiden määrittelyn 
sekä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen 
tukitoimiluokkia koskevan 
nimikkeistön osalta (EUVL L 69, 
8.3.2014, s. 65).

32 1) Komission delegoitu asetus 
(EU) N:o 240/2014, annettu 
7 päivänä tammikuuta 2014, 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa 
harjoitettavaa kumppanuutta 
koskevista eurooppalaisista 
käytännesäännöistä 
(EUVL L 74, 14.3.2014, s. 1); 
2) komission delegoitu asetus 
(EU) N:o 480/2014, annettu 
3 päivänä maaliskuuta 2014, 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
täydentämisestä (EUVL L 138, 
13.5.2014, s. 5); 3) komission 
delegoitu asetus 
(EU) N:o 481/2014, annettu 
4 päivänä maaliskuuta 2014, 
Euroopan parlamentin ja 
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Kaikkien relevanttien yksiköiden esittämät näkemykset muuttivat 
komission neuvotteluasemaa

39 
Kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskeva asetus kattaa viisi rahastoa, ja siinä 
säädetään myös mahdollisuudesta perustaa useasta rahastosta rahoitettavia toi-
menpideohjelmia. ERI-rahastoista vastaavat pääosastot määrittivät huhtikuussa 
2013 yhdessä toimintamenettelyt, joita komission henkilöstön oli noudatettava 
kumppanuussopimusten ja useasta rahastosta rahoitettavien toimenpideohjelmien 
laatimisen ja niitä koskevien neuvottelujen aikana. Lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto laativat tarkat 
vaiheittaiset etenemissuunnitelmat, joita oli seurattava jäsenvaltioiden kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa. Pääosastot laativat myös tarkistuslistat, joiden avulla varmis-
tettiin kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien analyysien yhden-
mukaisuus eri yksiköissä. Pääosastoissa lähinnä maantieteelliset yksiköt hallinnoivat 
neuvotteluja kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista.

Kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista käyty 
epävirallinen vuoropuhelu auttoi valmistelemaan neuvotteluja ja 
lieventämään asetusten viivästyneen hyväksymisen vaikutusta

40 
Komissio kannusti jäsenvaltioita esittämään luonnokset kumppanuussopimuksista 
ja toimenpideohjelmista jo vuonna 2013. Tämä koski kaikkien nyt toimitetun tarkas-
tuksen kattamien jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksia. Komissio kuuli kaikissa 
näissä tapauksissa jokaista relevanttia pääosastoa. Tämän jälkeen komissio esitti näin 
saamansa aineiston ja kannanotoissa esiin tuomansa alkuperäisen arvion (ks. koh-
ta 9) pohjalta epävirallisia huomautuksia kumppanuussopimusluonnoksista ennen 
neuvottelujen aloittamista.

41 
Neuvottelujen valmisteluvaiheessa käytyjen keskustelujen ansiosta komissio saattoi 
ennakoida, mitkä kysymykset osoittautuisivat erityisen ongelmallisiksi virallisissa 
neuvotteluissa, ja lieventää kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväk-
symisestä annettujen asetusten myöhäisen hyväksymisen vaikutusta.

42 
Jäsenvaltiot eivät konsultoineet komissiota yhtä aktiivisesti toimenpideohjelmaluon-
nosten osalta. Neljästätoista tarkastetusta toimenpideohjelmasta vain viisi oli lähe-
tetty epävirallisesti arvioitavaksi34.

neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1299/2013 
täydentämisestä 
yhteistyöohjelmiin liittyvien 
menojen tukikelpoisuutta 
koskevien erityissääntöjen 
osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 
45); 4) komission delegoitu 
asetus (EU) N:o 522/2014, 
annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2014, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1301/2013 
täydentämisestä siltä osin kuin 
on kyse yksityiskohtaisista 
säännöistä, jotka koskevat 
Euroopan 
aluekehitysrahastosta 
tuettavien kaupunkialueiden 
kestävän kehityksen alan 
innovatiivisten 
toimenpiteiden valinta- ja 
hallinnointiperiaatteita 
(EUVL L 148, 20.5.2014, s. 1).

33 1) Komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 821/2014, annettu 
28 päivänä heinäkuuta 2014, 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 
soveltamissäännöistä 
ohjelman rahoitusosuuksien 
siirtämisen ja hallinnon 
yksityiskohtaisten 
järjestelyjen, rahoitusvälineistä 
toimitettavien tietojen, 
toimien tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden 
teknisten ominaisuuksien sekä 
datan tallennus- ja 
säilyttämisjärjestelmän osalta 
(EUVL L 223, 29.7.2014, s. 7); 2) 
komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 964/2014, annettu 
11 päivänä syyskuuta 2014, 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 
soveltamissäännöistä 
rahoitusvälineitä koskevien 
vakioehtojen ja -edellytysten 
osalta (EUVL L 271, 12.9.2014, s. 
16); 3) komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 1011/2014, annettu 
22 päivänä syyskuuta 2014, 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 
täytäntöönpanoa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
tiettyjen tietojen toimittamista 
komissiolle koskevien mallien 
sekä tuensaajien ja 
hallintoviranomaisten, 
todentamisviranomaisten, 
tarkastusviranomaisten ja 
välittävien elinten välisen 
tiedonvaihdon osalta 
(EUVL L 286, 30.9.2014, s. 1); 4) 
komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) 
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Komissio antoi jäsenvaltioille ohjeita neuvotteluja varten, mutta 
vasta myöhäisessä vaiheessa

43 
Komissio antoi niin henkilöstölleen kuin jäsenvaltioille huomattavan määrän yleisiä 
ja temaattisia ohjeita (pelkästään temaattisia tavoitteita 1 ja 8 varten yhteensä yli 
200 sivua ja ennakkoehtoja varten 400 sivua). Ohjeisiin sisältyi yksityiskohtaisia suosi-
tuksia ja neuvoja, jotka koskivat neuvoteltavina olevia aiheita.

44 
Ohjeet saatiin kuitenkin käyttöön vasta myöhäisessä vaiheessa, mikä johtui osaltaan 
myös siitä, että koheesiopolitiikan säädöspaketti hyväksyttiin vasta joulukuussa 2013. 
Ohjeluonnokset lähetettiin silti jäsenvaltioille lainsäädäntöä koskevien neuvottelujen 
etenemisen tahtiin heti, kun se oli mahdollista. Ennakkoehtoja koskevien komission 
ohjeiden ensimmäiset versiot esimerkiksi annettiin maalis- ja huhtikuussa 2013 ja päi-
vitettiin elokuussa 2013, mutta niissä ei vielä käsitelty aihepiirejä, joista lainsäätäjät 
edelleen keskustelivat. Elokuussa 2013 ohjeet olivat olemassa 34 ennakkoehdon osal-
ta (ehtojen kokonaismäärä on 36). Jäsenvaltioiden oli odotettava helmikuuhun 2014 
saakka saadakseen ohjeista kattavat lopulliset versiot. Ohjeista annettiin lopulliset 
versiot vain muutamissa tapauksissa. Jopa tärkeitä aihepiirejä, kuten ennakkoehtoja 
sekä tuloskehyksen tarkastamista ja suoritusvarausta, koskevat lopulliset versiot jul-
kaistiin vasta helmi- ja toukokuussa 2014. Ohjeita tarkistettiin syyskuuhun 2014 asti.

45 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kattamien jäsenvaltioiden edustajat 
vahvistivat kaikesta huolimatta, että komissio antoi neuvottelujen aikana epävirallista 
ja virallista apua. Edustajat kuvasivat komission kanssa tehtyä yhteistyötä yleisesti ot-
taen rakentavaksi. Neuvotteluista vastannut komission henkilöstö kävi jäsenvaltioissa 
säännöllisin väliajoin ja piti säännöllisesti yhteyttä kansallisiin viranomaisiin.

2015/207, annettu 20 päivänä 
tammikuuta 2015, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
täytäntöönpanoa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
saavutettua edistymistä 
koskevaa raporttia 
annettaessa käytettävän 
mallin, suurhankkeista 
tiedottamisen muodon, 
yhteisen 
toimintasuunnitelman mallin, 
Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta 
koskevien 
täytäntöönpanokertomusten, 
johdon vahvistuslausuman 
mallin, tarkastusstrategian, 
lausunnon ja vuotuisen 
tarkastuskertomuksen mallien 
sekä kustannus-
hyötyanalyysissä käytettävien 
menettelyjen osalta sekä 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1299/2013 nojalla 
Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitetta koskevien 
täytäntöönpanokertomusten 
mallien osalta (EUVL L 38, 
13.2.2015, s. 1).

34 Kroatiaa koskeva kansallinen 
EAKR:n toimenpideohjelma, 
Irlantia koskeva ESR:n 
kansallinen 
toimenpideohjelma, 
Romaniaa koskevat kansalliset 
EAKR:n ja ESR:n 
toimenpideohjelmat sekä 
Romaniaa koskeva EAKR:n 
alueellinen 
toimenpideohjelma.
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Vaikeuksista huolimatta komissio hyväksyi 
kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat 
asetuksen mukaisessa määräajassa

46 
Komission on esitettävä kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koske-
vat mahdolliset huomautuksensa kolmen kuukauden sisällä näiden toimittami-
sesta35. Jäsenvaltioiden on vastauksena komission huomautuksiin toimitettava 
sille kaikki tarpeelliset lisätiedot ja tarvittaessa tarkistettava asiakirjaansa. Jos 
jäsenvaltio on ottanut asianmukaisesti huomioon kaikki komission mahdollisesti 
esittämät huomautukset, komission olisi tehtävä päätös kumppanuussopimuksen 
hyväksymisestä neljän kuukauden kuluessa sopimuksen toimittamisesta36. Lisäksi 
komissio olisi hyväksyttävä kukin toimenpideohjelma viimeistään kuusi kuukaut-
ta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on toimittanut sille ohjelmansa, edellyttäen että 
komission mahdollisesti esittämät huomautukset on otettu riittävällä tavalla huo-
mioon37. Tähän säännösten mukaiseen määräaikaan ei lasketa kuuluvaksi jaksoa, 
joka kuluu siitä kun komissio lähettää huomautuksensa jäsenvaltiolle, siihen kun 
jäsenvaltio toimittaa toimenpideohjelmat uudestaan komissiolle hyväksyttäväksi 
(ja jolloin komission huomautukset on siis otettu riittävällä tavalla huomioon)38.

47 
Komissio ilmoitti jäsenvaltioille alkuvuodesta 2013, että se aikoi hyväksyä kaikki 
kumppanuussopimukset vuoden 2014 alkupuolella ja kaikki toimenpideohjelmat 
heinäkuun 2014 loppuun mennessä39. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi 
osoittaa kuitenkin, että viimeinen kumppanuussopimus hyväksyttiin marraskuus-
sa 2014 ja viimeinen toimenpideohjelma joulukuussa 2015. Koheesiopolitiikan 
säädöspaketin hyväksyminen viivästyi, mikä puolestaan viivästytti kumppa-
nuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymistä komission alkuperäi-
sestä suunnitelmasta. Ensimmäiset kumppanuussopimukset toimitettiin lisäksi 
komissiolle tammikuussa 2014 ja ensimmäiset toimenpideohjelmat maaliskuussa 
2014. Epäviralliset neuvottelut käynnistettiin näin ollen näiden kumppanuussopi-
musten ja toimenpideohjelmien osalta ennen asianomaisten asetusten virallista 
hyväksyntää.

Kumppanuussopimukset

48 
Kaikki kumppanuussopimukset toimitettiin säädetyssä määräajassa (huhti-
kuu 2014). Kumppanuussopimuksista neuvoteltiin nopeammin kuin kaudella 
2007–2013. Viimeiset kumppanuussopimukset hyväksyttiin vain noin kuukautta 
myöhemmin kuin viimeinen kansallinen strateginen viitekehys, vaikka neuvotte-
lut alkoivat kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin (ks. kaavio 4).

35 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
16 artiklan 1 kohta 
(kumppanuussopimukset) ja 
29 artiklan 3 kohta 
(toimenpideohjelmat).

36 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
16 artiklan 2 kohta.

37 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
29 artiklan 4 kohta.

38 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 
3 artikla.

39 ERI-rahastoista vastaavien 
pääosastojen (alue- ja 
kaupunkipolitiikan PO / WD 
Ares (2013)) pääjohtajien kirje 
jäsenvaltioille.
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Toimenpideohjelmat

49 
Euroopan parlamentti kehotti marraskuussa 2014 komissiota ja jäsenvaltioita “tehos-
tamaan toimiaan toimenpideohjelmien laadun parantamiseksi tarvittaessa nopeasti 
sen varmistamiseksi, että mahdollisimman monet ohjelmista ovat ”hyväksymisval-
miita” 31. joulukuuta 2014 mennessä”40 eli ennen uuden komission nimittämistä. 
Joulukuun 2014 loppuun mennessä 311:stä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -ta-
voitteen mukaisesta toimenpideohjelmasta (ei sisällä Euroopan alueellisen yhteistyön 
toimenpideohjelmia) oli hyväksytty 198 ohjelmaa (64 prosenttia). Lähes kaikki (151) 
näistä hyväksyttiin joulukuun aikana. Edeltävällä ohjelmakaudella 2007–2013 toimen-
pideohjelmista 98 prosenttia hyväksyttiin vastaavasti joulukuussa (vuonna 2007). 
Tämä johtuu lähinnä lainsäädäntöpaketin hyväksymisen viivästymisestä.

50 
Jäsenvaltiot toimittivat suurimman osan (85 prosenttia) toimenpideohjelmaluonnok-
sistaan säädetyssä määräajassa. Komissio ei voinut 15 prosentissa toimenpideohjel-
mista aloittaa virallisia neuvotteluja kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopi-
musten toimittamisesta.

40 Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaesitys viipeistä 
vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikan 
käynnistämisessä, 24.11.2014 
(B8-0281/2014).
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Ka
av

io
 4 Kumppanuussopimuksia / kansallisia strategisia viitekehyksiä ja 

toimenpideohjelmia koskevat neuvottelut1 (ensimmäisen toimittamisen ja lopullisen 
hyväksymisen välillä kulunut aika) – kausien 2007–2013 ja 2014–2020 vertailu

1  Kroatiaa ei ole sisällytetty ohjelmakautta 2007–2013 koskevaan analyysiin, sillä se liittyi EU:hun vuonna 2013. Analyysiin eivät myöskään sisälly 
IPA-välineen ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toimenpideohjelmat, sillä niitä ei hyväksytä EAKR:n, ESR:n ja 
koheesiorahaston yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen nojalla.

2 Luvussa on otettu huomioon ne kaksi prosenttia toimenpideohjelmista, joita koskevat arvot ovat poikkeavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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51 
Kaudella 2014–2020 neuvottelut saatiin päätökseen ja toimenpideohjelma hyväksyt-
tyä keskimäärin noin kahdeksan kuukauden kuluessa. Hyväksymiseen kulunut keski-
määräinen aika on verrattavissa kaudella 2007–2013 tarvittuun aikaan. Toimenpide-
ohjelman toimittamisesta hyväksymiseen kului noin 24 päivää enemmän: 241 päivää 
verrattuna 217 päivään (ks. kaavio 5).

Ka
av

io
 5 Toimenpideohjelmien hyväksymiseen keskimäärin kulunut aika1 kalenteripäivinä 

(ensimmäisestä toimittamisesta lopulliseen hyväksymiseen)

1  Analyysissä ei oteta huomioon IPA-välineen ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toimenpideohjelmia, sillä niitä ei 
hyväksytä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen nojalla. Analyysissä ei oteta huomioon myöskään keskeytysmenettelyä.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukauttamat komission tiedot.
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52 
Kaudella 2007–2013 pientä toimenpideohjelmien joukkoa koskevat neuvottelut 
kestivät lähes kolme vuotta. Tällaisia vaatimuksia ei ole ohjelmakaudella 2014–2020. 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisen toimenpideohjelman 
ensimmäisestä toimittamisesta lopulliseen hyväksymiseen enimmillään kulunut aika 
lyheni 32 prosenttia verrattuna kauteen 2007–2013 (1026 päivästä41 703 päivään). 
Esimerkiksi Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmia koskeviin neuvotte-
luihin tarvittiin huomattavasti vähemmän aikaa (599 päivää verrattuna 800 päivään). 
Tässä yhteydessä ei oteta huomioon yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukais-
ta odotusaikaa (ks. kohta 46). Tarkastettujen toimenpideohjelmien kohdalla jäsen-
valtiot käyttivät 52 prosenttia kyseisestä ajasta tarkistaakseen toimenpideohjelmia, 
jotka toimitettiin sitten uudestaan komissiolle (ks. kohta 55).

Lisävaatimukset, tietotekniset ongelmat ja monimutkainen 
hyväksymismenettely venyttivät neuvotteluja 
kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista

53 
Joissakin tapauksissa kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymi-
nen myöhästyi säädetyistä määräajoista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
komissio ei aina lähettänyt huomautuksia jäsenvaltioille määräajassa (kolme kuukaut-
ta). Näin kävi yhdessä (Kroatia) tarkastetussa kumppanuussopimuksessa viidestä ja 
seitsemässä (Irlanti, Puola ja Espanja) toimenpideohjelmassa neljästätoista42.

54 
Jäsenvaltioiden toimittamissa toimenpideohjelmaluonnoksissa oli myös huomatta-
via laatuongelmia, joiden vuoksi komissio pyysi niihin muutoksia. Komissio lähetti 
jäsenvaltioille huomautuksia esimerkiksi nyt tarkastuksen kohteena olleista 14 toi-
menpideohjelmasta, ja jäsenvaltiot joutuivat toimittamaan ne uudestaan komissiolle 
keskimäärin kolmeen kertaan.

41 Tämä johtuu viidestä vuosina 
2008 ja 2009 hyväksytystä 
toimenpideohjelmasta. Ilman 
näitä toimenpideohjelmia 
enimmäiskesto olisi ollut 
423 päivää.

42 CCI-tunnukset 
2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 ja 
2014ES16RFOP003.
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55 
Viiveet ja toimenpideohjelmien hyväksymiseen tarvitun ajan venyminen viittaavat 
siihen, että neuvottelut olivat vaativammat kuin edeltävällä ohjelmakaudella. Tilintar-
kastustuomioistuin yksilöi tälle monia syitä.

- Lisävaatimukset: mukana oli useita uusia aiheita, joista ei ollut neuvoteltu aiem-
min. Niiden käsittely vei tietenkin enemmän aikaa. Esimerkkinä mainittakoon 
velvoite sopia ennakkoehdoista. Komission henkilöstön oli tätä varten analysoita-
va yksityiskohtaisesti tiettyjä jäsenvaltion toimintapolitiikkoja. Toinen esimerkki 
on velvoite määrittää ilmeisempi toimintalogiikka ja tuloskehys. Tämä edellytti 
perusteellisempaa keskustelua, jotta voitiin varmistaa, että toteutettaviksi vali-
taan ne tukitoimet, joilla on EU:n toimintapolitiikkojen kannalta eniten vaikutus-
ta. Lisäksi tuloksellisuutta mittaavista tuotos- ja tulosindikaattoreista neuvoteltiin 
ennalta samalla kuin toimenpideohjelmista toisin kuin edellisellä ohjelmakaudel-
la, jolloin niistä voitiin sopia myöhemmässä vaiheessa.

- Tietotekniset ongelmat: Neuvottelujen kuluessa jäsenvaltioiden ja komission 
välinen virallinen sähköinen tietojenvaihto hoidettiin uuden SFC2014-järjestel-
män avulla. Tämän IT-välineen käyttö oli pakollista toimenpideohjelmia koske-
vien neuvottelujen aikana43. Väline otettiin käyttöön tammikuussa 2014, joskin 
siitä tuli täysin toimintakelpoinen vasta myöhemmin. SFC2014-järjestelmän en-
simmäisen toimintavuoden kuluessa siitä otettiin käyttöön 19 eri versiota, joilla 
pyrittiin ratkaisemaan järjestelmään liittyviä ongelmia. Kaikki tämän tarkastuksen 
kohteena olleet jäsenvaltiot ilmoittivat kohdanneensa ongelmia järjestelmän 
käytössä, ja neljä näistä jäsenvaltioista totesi, ettei järjestelmä ollut täysin toimin-
tavalmis, kun ne toimittivat kumppanuussopimuksensa.

- Toimenpideohjelmaluonnoksia koskeville komission huomautuksille oli 
haettava hyväksyntä: toisin kuin aiemmilla ohjelmakausilla, toimenpideohjel-
mia koskeville komission huomautuksille oli saatava komission jäsenten kollegion 
hyväksyntä44. Tapauksissa, joissa komissio lähetti huomautuksia jäsenvaltion 
toimittamista asiakirjoista, tarvittiin näin ollen ainakin kolme yksiköiden sisäis-
tä ja välistä kuulemista: yhdellä kuulemisella kerättiin huomautukset kaikilta 
relevanteilta yksiköiltä, toisella haettiin hyväksyntä jäsenvaltioille lähetettäville 
huomautuksille ja kolmannella hyväksyttiin toimenpideohjelma. Tilintarkastus-
tuomioistuin yksilöi yhteensä 896 yksiköiden sisäistä kuulemista (keskimäärin 
kolme kuulemista kutakin toimenpideohjelmaa kohti), joissa käsiteltiin toimenpi-
deohjelmia koskevia neuvotteluja ja toimenpideohjelmien hyväksymistä.

43 Asetus (EU) N:o 184/2014.

44 Edellisellä ohjelmakaudella 
komission jäsenten kollegion 
hyväksyntä tarvittiin vain 
lopullisille 
toimenpideohjelmille, ei 
huomautuksille.
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Kumppanuussopimuksilla oli tärkeä rooli 
koheesiovarojen kohdentamisessa Eurooppa 
2020 -strategiaan

56 
Kumppanuussopimukset täytyi suunnitella sellaisen selkeästi jäsennellyn toiminta-
logiikan pohjalta, jonka tarkoituksena on välttää rahoituksen liiallinen sirpaleisuus. 
Jäsenvaltioiden täytyy yksilöidä tärkeimmät kehitys- ja investointitarpeet ja sisällyt-
tää kumppanuussopimuksiin ne, jotka voidaan kytkeä yhteisiä säännöksiä koskevassa 
asetuksessa ennalta määriteltyihin ja Eurooppa 2020 -strategiasta johdettavissa ole-
viin temaattisiin tavoitteisiin. Toimintalogiikan merkityksen korostaminen edellytti, 
että varoja kohdennetaan alueille, joilla julkiset tukitoimet olivat maakohtaisten suo-
situsten ja jäsenvaltioiden analyysin mukaan tarpeen ja/tai joilla kasvupotentiaali oli 
suurin. Varat täytyy kohdentaa johdonmukaisesti kumppanuussopimuksissa asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti niin, että niillä saavutetaan jäsenvaltioiden tavoittelemat 
tulokset. Toimenpideohjelmissa oli tämän jälkeen hahmoteltava relevantit kansalliset 
tai alueelliset kehitystarpeet, joihin haluttiin vastata, sekä varojen kohdentaminen 
kumppanuussopimusten sisällön mukaisesti.

57 
Komissio voi tarvittaessa pyytää kumppanuussopimusten ja niihin liittyvien toimen-
pideohjelmien uudelleenkohdentamista, jotta voidaan tukea relevanttien maakoh-
taisten suositusten, neuvoston suositusten tai makrotalouden sopeutusohjelmien 
suositusten täytäntöönpanoa45. Komissio aikoo kuitenkin käyttää uudelleenohjel-
mointivaltuuksiaan vain poikkeuksellisissa tapauksissa46.

58 
Maakohtaisia suosituksia päivitetään vuosittain, mutta perushaasteet ovat yleensä 
luonteeltaan pitkäaikaisia eivätkä muutu merkittävästi vuodesta toiseen. Vuonna 
2014 yli kaksi kolmasosaa 157:stä maakohtaisesta suosituksesta liittyi ainakin jollakin 
tavoin koheesiopolitiikkaan.

59 
Tämän tarkastuksen kattamien viiden jäsenvaltion osalta tilintarkastustuomioistuin 
tutki, käsiteltiinkö niiden kumppanuussopimuksissa kaikkia olennaisia näkökohtia ja 
esitettiinkö sopimuksissa käyttökelpoinen selvitys jäsenvaltioiden kehitys- ja inves-
tointitarpeista. Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuin määritti, päästiinkö komis-
sion ja jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen varojen keskittä-
misestä Eurooppaa 2020 -strategiasta johdettavissa oleviin temaattisiin tavoitteisiin. 
Lisäksi selvitettiin, noudatettiinko neuvotteluissa asetuksissa määritettyjä kohden-
tamisvaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin myös vertasi neuvottelutulosta kauden 
2007–2013 neuvottelutulokseen. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, tuotiinko 
kumppanuussopimuksissa selvästi esiin, mitkä tulokset oli tarkoitus saavuttaa ja miltä 
osin nämä tulokset liittyivät EU:n rahoitukseen.

45 Asetus (EU) 1303/2013, 
23 artikla.

46 COM(2014) 494 final, 30.7.2014 
Ohjeet sellaisten asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 23 artiklan 
mukaisten toimenpiteiden 
soveltamiselle, joilla Euroopan 
rakenne- ja 
investointirahastojen 
vaikuttavuus kytketään 
talouden tehokkaaseen 
ohjaukseen ja hallintaan.
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Kumppanuussopimukset muodostavat perustan 
määrärahojen kohdentamiselle temaattisiin tavoitteisiin ja 
investointiprioriteetteihin

Kumppanuussopimuksissa kuvataan jäsenvaltioiden 
kehitystarpeet ja varainkäytön painopisteet

Tarkastetut kumppanuussopimukset kattoivat kaikki olennaiset 
näkökohdat vaaditulla tavalla

60 
Kumppanuussopimukset ovat mittavia asiakirjoja. Esimerkiksi Kroatian kumppa-
nuussopimuksessa on 466 sivua, Romanian 461 sivua, Espanjan 368 sivua, Irlannin 
265 sivua ja Puolan kumppanuussopimuksessa 244 sivua. Eri jäsenvaltioiden kump-
panuussopimuksissa esitetyt tiedot ovat hyvin erilaisia rakenteeltaan, muodoltaan ja 
yksityiskohtaisuudeltaan. Toisin kuin toimenpideohjelmia varten, asetuksissa ei ole 
säädetty kumppanuussopimusten pakollisesta mallista, joskin komissio antoi malli-
luonnoksen ja ohjeita sisällöstä (ks. kohta 19).

61 
Tilintarkastustuomioistuimen arvio tarkastuksen kattamien viiden jäsenvaltion kump-
panuussopimuksista osoittaa, että kaikissa kumppanuussopimuksissa

- perusteltiin temaattisten tavoitteiden valinta yksilöidyillä kehitys- ja investointi-
tarpeilla ja noudatettiin rahastokohtaisissa asetuksissa määritettyjä temaattista 
keskittämistä koskevia vaatimuksia47

- annettiin tietoja ERI-rahastojen varojen alustavasta kohdentamisesta kuhunkin 
temaattiseen tavoitteeseen

- yksilöitiin kunkin temaattisen tavoitteen yhteydessä odotetut pääasialliset 
tulokset

- lueteltiin toimenpideohjelmat, joilla tuloksiin pyritään.

47 ESR:n tapauksessa tätä 
sovelletaan ainoastaan 
sosiaalista osallisuutta 
koskevaan temaattisen 
keskittämisen vaatimukseen.
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62 
Tilintarkastustuomioistuin totesi tästä huolimatta, että Puolan ja Espanjan kump-
panuussopimuksissa temaattisiin tavoitteisiin kohdennetun rahoituksen aggregoi-
tu kokonaismäärä ei täsmännyt toimenpideohjelmien vastaavien tietojen kanssa. 
Tilintarkastustuomioistuin panee niin ikään merkille, että ennen kuin komissio saa 
jäsenvaltioilta täydentäviä tietoja, sen on EAKR:n kohdalla vaikea seurata, täyttyvätkö 
rahoituksen keskittämistä koskevat vaatimukset.

Komissio analysoi rahoitukseen liittyvät haasteet ja painopisteet ja lähetti 
huomautuksensa jäsenvaltioille ennen kuin kumppanuussopimuksista ja 
toimenpideohjelmista neuvoteltiin virallisesti

63 
Komissio analysoi kannanotoissaan kunkin jäsenvaltion osalta rahoituksen suurimmat 
haasteet ja yksilöi relevantit painopisteet. Niiden yhteydessä otettiin huomioon myös 
neuvoston vuonna 2012 antamat maakohtaiset suositukset (ks. kohta 9). Kehitystar-
peiden ja investointiprioriteettien yksilöimisprosessista keskusteltiin ja sitä valmis-
teltiin laajasti jäsenvaltioissa. Lisäksi siitä neuvoteltiin komission ja jäsenvaltioiden 
kesken.

Jäsenvaltiot yksilöivät kehitys- ja investointitarpeensa 
kumppanuussopimuksissa

64 
Tilintarkastustuomioistuimen arviosta ilmenee komissiossa tuolloin saatavissa olleen 
evidenssin perusteella, että kumppanuussopimuksissa tarkasteltiin kunkin valitun 
temaattisen tavoitteen tilannetta ja varainkäytön painopisteet voitiin siten yksilöidä. 
Laatikossa 4 esitetään tästä esimerkkejä.
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 4 Kumppanuussopimukset – jäsenvaltion tilanteen arviointi temaattisen tavoitteen 

yhteydessä

Tutkimus (temaattinen tavoite 1)

Jokainen jäsenvaltio antoi tietoja t&k-intensiteetistä ja yritysten t&k-menoista. Kumppanuussopimuksissa kuvataan 
vaihtelevassa määrin myös kansallista tuloksellisuutta tuotosten avulla. Tuloksellisuutta mitataan muun muassa 
seuraavilla tekijöillä: patentit, tieteelliset julkaisut, tutkimukseen ja kehittämiseen käytettävissä olevat inhimilliset 
voimavarat, tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteydet ja yhteistyön taso sekä maan sijoitus Euroopan innovaa-
tioiden tulostaulussa48.

Jäsenvaltiot arvioivat tällä perusteella kumppanuussopimuksissaan, kuinka suuret ovat temaattisen tavoitteen 1 ko-
konaisinvestointitarpeet. Irlannin investointitarpeita ei eritelty selkeästi, mutta ne oli mahdollista päätellä tilannear-
viosta ja suunnitelluista strategisista tuloksista. Puola, Romania ja Kroatia toivat esiin, että taloudellisen tuen lisäksi 
rakenteelliset ja/tai säännösten mukautukset ovat tarpeen, jotta t&k-toimien kehittämistä voidaan edistää. Tilintar-
kastustuomioistuin pani kuitenkin merkille, että taustalla vaikuttavista syistä annettiin vain vähän informaatiota ja 
että kumppanuussopimuksiin ei sisältynyt tarkkoja tietoja siitä, mitä rakenteellisia muutoksia tarvitaan. Kumppa-
nuussopimukset täyttävät kuitenkin yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset.

Työllisyyden edistäminen (temaattinen tavoite 8)

Kaikkien jäsenvaltioiden kumppanuussopimuksissa käsiteltiin temaattiseen tavoitteeseen 8 liittyviä erityisiä haas-
teita. Jokaisessa tarkastuksen kohteena olleessa maassa ongelmaksi ilmoitettiin suuri nuorisotyöttömyys. Korkea 
yleinen työttömyysaste yksilöitiin haasteeksi Irlannissa ja Espanjassa, mutta Irlanti mainitsi ongelmana lisääntyvän 
pitkäaikaistyöttömyyden. Alhainen yleinen työvoimaosuus (etenkin naisten ja ikääntyvien keskuudessa) oli yksi 
Puolan pääasiallisista haasteista. Romanian kumppanuussopimuksessa korostettiin tarvetta lisätä romanien, ikään-
tyvien, naisten ja vammaisten henkilöiden työvoimaosuutta. Puola, Romania ja Kroatia toivat esiin tarpeen paran-
taa julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta.

48 Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, 2014 (http://ec.europa.eu/growth/industry/
innovation/facts-figures/scoreboards_fr).

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Tarkastetuissa kumppanuussopimuksissa käsiteltiin lähes kaikkia 
Eurooppa 2020 -strategiasta johdettavissa olevia temaattisia 
tavoitteita

65 
Kaikki asianomaiset viisi jäsenvaltiota käsittelivät kumppanuussopimuksissaan 
melkein kaikkia temaattisia tavoitteita. Puola, Romania ja Kroatia tarkastelivat kaikkia 
temaattisia tavoitteita ja Espanja tavoitteita 1–10. Irlanti puolestaan jätti pois temaat-
tiset tavoitteet 7 ja 11.

66 
Tämä johti tilanteeseen, jossa yksittäisillä maakohtaisilla suosituksilla ei ole selkeää 
yhteyttä varojen kohdentamiseen. Tarkastuksen kohteena olleet jäsenvaltiot pe-
rustelivat varojen kohdentamista eri temaattisiin tavoitteisiin ensisijaisesti varojen 
ohjaamista koskevilla vaatimuksilla, mutta myös yksilöityjen kansallisten tarpeiden 
ja vuosien 2012 ja 2013 maakohtaisten suositusten huomioonottamisella. Edelleen 
on myös epäselvää, riittääkö temaattisiin tavoitteisiin kohdennettujen varojen osuus 
vastaamaan yksilöityihin tarpeisiin ja mahdollistaako se jäsenvaltioiden tavoittele-
mien tulosten saavuttamisen.

Kumppanuussopimuksia koskevat neuvottelut olivat 
vaikuttavia, sillä varoja kyettiin ohjaamaan Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteisiin

Rahastokohtaisiin asetuksiin sisältyvät temaattista keskittämistä 
koskevat vaatimukset täyttyivät

EAKR – temaattiset tavoitteet 1–4

67 
Kokonaisuutena katsoen EU:n 28 jäsenvaltiota kohdensivat noin 62 prosenttia 
EAKR-varoistaan temaattisiin tavoitteisiin 1–4. Tilintarkastustuomioistuimen analyy-
sistä ilmeni lisäksi, että jokaisen jäsenvaltion määrärahoista vähemmän kehittyneille 
alueille kohdennettu osuus ylitti 50 prosentin vähimmäismäärän.
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68 
Perusteellisemman tarkastuksen kohteena olleiden viiden jäsenvaltion EAKR-rahoitus 
on keskitetty tutkimukseen ja innovointiin (temaattinen tavoite 1), tieto- ja viestin-
täteknologiaan (temaattinen tavoite 2), pk-yritysten kilpailukykyyn (temaattinen 
tavoite 3) sekä vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukemiseen (temaattinen tavoi-
te 4). Rahastokohtaisissa asetuksissa säädetään tiettyihin temaattisiin tavoitteisiin 
sovellettavista keskittämisen vähimmäisvaatimuksista (ks. laatikko 1). Tilintarkas-
tustuomioistuimen analyysi osoitti, että kumppanuussopimusten tasolla temaattista 
keskittämistä koskevat vaatimukset jopa ylittyivät (ks. taulukko 2).

Ta
ul

uk
ko

 2 EAKR:n yhteydessä sovellettavat temaattista 
keskittämistä koskevat vaatimukset jäsenvaltioittain 
kumppanuussopimuksen mukaan

EAKR temaattiset tavoitteet 1, 2, 3, 4

Kehittyneemmät alueet Siirtymäalueet Vähemmän kehittyneet 
alueet

Vaadittu 
vähimmäisosuus

80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR e. s. e. s. 61 %

IE 91 % e. s. e. s.

PL2 70 % e. s. 58 %

RO 84 % e. s. 51 %

EAKR temaattinen tavoite 4 (ilmastonmuutos)

Kehittyneemmät alueet Siirtymäalueet Vähemmän kehittyneet 
alueet

Vaadittu 
vähimmäisosuus

20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR e. s. e. s. 13 %

IE 22 % e. s. e. s.

PL3 24 % e. s. 24 %

RO 48 % e. s. 60 %

1  Espanjaa koskevia tietoja ei voida täsmäyttää toimenpideohjelmien tietoihin, sillä toimenpide-
ohjelmissa alueet luokitellaan yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa annettujen kriteerei-
den mukaan ottamatta huomioon EAKR-asetuksessa säädettyä poikkeusta.

2  Katsotaan täyttyneen EAKR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt poikkeukset 
huomioonottaen.

3  Katsotaan täyttyneen EAKR-asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt poikkeukset 
huomioonottaen.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview- ja SFC2014 -tietotekniikkasovellus-
ten tietojen perusteella.
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69 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että EAKR-asetuksessa sallittuja poikke-
uksia49 hyödyntävien jäsenvaltioiden toimenpideohjelmista ilmenevien rahoitustie-
tojen perusteella ei aina voida määrittää, noudatetaanko temaattisen keskittämisen 
vaatimuksia (ks. taulukko 2). Tällaisissa tapauksissa alueet on luokiteltu temaattisen 
keskittämisen yhteydessä eri tavoin kuin ohjelmasuunnittelussa käytetyssä NUTS 
2 -aluejaossa50. Ennen kuin komissio saa jäsenvaltioilta täydentäviä tietoja, sen on 
mahdotonta seurata, täyttyvätkö temaattista keskittämistä koskevat vaatimukset.

ESR – temaattiset tavoitteet 8–10

70 
ESR:n varoista suurin osuus (30,7 miljardia euroa, noin 37 prosenttia) kohdennettiin 
temaattiseen tavoitteeseen 8. Temaattiseen tavoitteeseen 10 ”Koulutus” myönnettiin 
27,1 miljardia euroa (noin 33 prosenttia). Kokonaisuutena katsoen kaikki EU:n jäsen-
valtiot kohdensivat noin 26 prosenttia ESR-varoistaan temaattiseen tavoitteeseen 9. 
Kaikki tarkastuksen kohteena olleet viisi jäsenvaltiota kohdensivat 22–36 prosentin 
osuuden sosiaalisen osallisuuden tukemiseen (temaattinen tavoite 9). Tämäkin määrä 
ylittää merkittävästi rahastokohtaisessa asetuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset 
(ks. taulukko 3).

Ta
ul

uk
ko

 3 Temaattista keskittämistä koskevat vaatimukset 
tarkastuksen kohteena olleissa jäsenvaltioissa 
temaattisen tavoitteen 9 osalta

Vaadittu 
vähimmäisosuus

20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview- ja SFC2014 -tietotekniikkasovellus-
ten tietojen perusteella.

49 Asetus (EU) 1301/2013, 
4 artikla.

50 Asetus (EU) 1303/2013, 
90 artikla.
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71 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että komissio ja jäsenvaltiot ohjasivat 
toimenpideohjelmissa vaikuttavasti varoja Eurooppa 2020 -strategiasta johdettavis-
sa oleviin tavoitteisiin. Toimenpideohjelmista neuvoteltaessa tämä vaikutti suoraan 
ohjelmien toimintalogiikkaan sekä tuotoksia mittaavien tuloksellisuusindikaattorei-
den tavoitearvoihin, koska useimmat tavoitearvot lasketaan aiemman kokemuksen 
perusteella määritettyjen yksikkökustannusten avulla.

Kaudella 2014–2020 rahoitus painottui enemmän älykkääseen 
ja osallistavaan kasvuun kuin aiemmilla kausilla

72 
Komission ja jäsenvaltioiden väliset neuvottelut johtivat yleisesti ottaen siihen, että 
kaikissa 28 EU:n jäsenvaltiossa aiempaa suurempi osuus rahoituksesta keskitettiin 
Eurooppa 2020 -painopisteisiin: painopisteen ”Osallistava kasvu” (temaattiset tavoit-
teet 8–11) osuus kasvoi lähes kahdeksan prosenttia, kun taas painopisteen ”Kestävä 
kasvu” (temaattiset tavoitteet 4–7) osuus pieneni lähes neljä prosenttia (ks. kaavio 6). 
Asetuksissa ei säädetä temaattisten tavoitteiden osoittamisesta Eurooppa 2020 -stra-
tegiaan sisältyville älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun painopistealueille51. Siitä 
määrätään useissa vuodesta 2014 alkaen julkaistuissa komission asiakirjoissa52.

73 
Ohjelmakaudella 2014–2020 temaattiseen tavoitteeseen 4 ”Vähähiilinen talous” 
myönnettyjen varojen määrää lisättiin merkittävästi, noin 22,4 miljardia euroa 
(57 prosenttia). Seuraavien tavoitteiden rahoitusta vähennettiin samaan aikaan 
merkittävästi: temaattisen tavoitteen 6 ”Ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen 
sekä luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen” rahoitusta vähennettiin 
10,6 miljardia euroa (-30 prosenttia) ja temaattisen tavoitteen 7 ”Liikenne” rahoitus-
ta 16,9 miljardia euroa (-29 prosenttia). Tämän tarkastuksen kattamille temaattisille 
tavoitteille myönnetty kokonaismäärä väheni temaattisen tavoitteen 1 ”Tutkimus” 
osalta 8,4 miljardia euroa (-20 prosenttia), kun taas temaattiseen tavoitteeseen 8 
”Työllisyyden edistäminen” myönnetty määrä kasvoi 10,3 miljardia euroa (28 prosent-
tia) (ks. kaavio 6).

51 Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2014, 
kohta 3.22.

52 Alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto, Euroopan 
Rakenne- ja 
Investointirahastot 2014–2020: 
viralliset tekstit ja kommentit, 
marraskuu 2015.
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Ka
av

io
 6 EAKR:n, ESR:n (nuorisotyöllisyysaloite mukaan luettuna) ja koheesiorahaston 

varojen suuntaaminen Eurooppa 2020 -strategiaan – ohjelmakausien 2007–2013 ja 
2014–2020 välinen vertailu

Millionen Euro

Osallistava kasvu 
(temaattiset 

tavoitteet 8–11)

Kestävä kasvu 
(temaattiset 

tavoitteet 4–7)

Älykäs kasvu 
(temaattiset 

tavoitteet 1–3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO2TO1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Huomautus: Ohjelmakausien rahoitustiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Tilintarkastustuomioistuimen arvio perustuu ohjelma-
kauden 2007–2013 rahoitustietoihin, jotka komissio on kirjannut ja osoittanut taannehtivasti temaattisiin tavoitteisiin.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston tietojen 
perusteella.
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Tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot määrittelevät 
kumppanuussopimuksissa tavoitteena olevat pääasialliset 
tulokset, mutta niiden saavuttaminen edellyttää EU:n 
rahoituksen lisäksi huomattavaa kansallista rahoitusosuutta

74 
Jäsenvaltiot luonnostelevat valitut temaattiset tavoitteet kumppanuussopimuksissa 
ja määrittelevät kunkin ERI-rahaston osalta tukitoimien avulla tavoiteltavat pääasial-
liset tulokset (ks. laatikko 2). Kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
temaattisten tavoitteiden 1 ja 8 osalta määritetyt odotetut tulokset voidaan kaikkien 
tarkastettujen kumppanuussopimusten kohdalla yhdistää kuvattuihin tarpeisiin ja 
haasteisiin. Tarkastettujen kumppanuussopimusten välillä on kuitenkin havaittavissa 
eroja odotetuista tuloksista annettujen tietojen yksityiskohtaisuudessa ja laadussa:

- Irlannin kumppanuussopimuksessa toistetaan suoraan toimenpideohjelmia var-
ten määritetyt tulokset

- Kroatian, Espanjan ja Romanian kumppanuussopimuksissa määritetään rahoi-
tuksen painopisteet kunkin temaattisen tavoitteen osalta ja yksilöidään kultakin 
rahastolta (EAKR, ESR, koheesiorahasto) odotettavat tulokset. Lisäksi Espanjan 
kumppanuussopimuksessa määritetään erityistavoitteet, jotka ovat yhteisiä 
kaikille ESR:n ja EAKR:n toimenpideohjelmille; kaikkien toimenpideohjelmien 
yhteydessä oli sovellettava yksinomaan näitä erityistavoitteita.

- Puolan kumppanuussopimuksessa määritetään kaikki erityistavoitteet temaatti-
sille tavoitteille 1 ja 8 ja jaotellaan ne rahoituksen painopisteiksi sekä niitä vastaa-
viksi odotetuiksi tuloksiksi (ks. laatikko 5).

Investointitarpeiden ja tulosten välinen yhteys työllisyyden edistämisen 
(temaattinen tavoite 8) tapauksessa – esimerkkinä Puola

Puola määritti naisten alhaisen työllisyysasteen yhdeksi työmarkkinoiden haasteeksi. Naisten työelämään paluuta 
estäviin olennaisimpiin ongelmiin lukeutuu lastenhoitopalveluiden vähäinen saatavuus. Puola pyrkii parantamaan 
kolmeen ikävuoteen saakka tarjottavien lastenhoitopalveluiden saatavuutta ERI-rahastojen avulla ja parantamaan 
näin naisten työllisyysnäkymiä. Tämä on määritetty odotetuksi tulokseksi kumppanuussopimuksessa.
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75 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki tarkastuskohteena olleet jäsenvalti-
ot määrittävät kumppanuussopimuksissaan temaattisten tavoitteiden 1 ja 8 osalta 
keskeiset tulosindikaattorit, joiden avulla mitataan suunniteltujen investointien 
tavoitteena olevia tuloksia (ks. liite IV). Kolmessa viidestä tarkastetusta kumppa-
nuussopimuksesta temaattisten tavoitteiden 1 ja 8 osalta määritettyjen kaikkien 
tulosindikaattorien kohdalla on yksilöity myös määrällisesti ilmaistava perustaso ja 
tavoitearvo. Espanja esitti laadullisen kuvauksen odotetusta muutoksesta kolmen 
temaattiseen tavoitteeseen 8 sovellettavan tulosindikaattorin kohdalla (tulosindi-
kaattoreita on yhteensä neljä)53. Irlanti ei määrittänyt kumppanuussopimuksessaan 
temaattisten tavoitteiden 1 ja 8 osalta perustasoja eikä tavoitearvoja. Sen sijaan 
maa esittää viittauksen toimenpideohjelmiin. Temaattisen tavoitteen 1 tapauksessa 
perustasot ja tavoitearvot voidaan johtaa EAKR:n toimenpideohjelmista. Sen sijaan 
ne eivät ole johdettavissa ESR:n toimenpideohjelmasta temaattisen tavoitteen 8 
yhteydessä.

76 
Temaattisten tavoitteiden 1 ja 8 kohdalla kaikki tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot 
Irlantia lukuun ottamatta käyttivät strategisina tulosindikaattoreina kahta Eurooppa 
2020 -strategiassa asetettua yleistavoitetta: kolme prosenttia BKT:stä (julkinen ja 
yksityinen yhteensä) investoidaan tutkimukseen ja kehittämiseen / innovointiin ja 
20–64 -vuotiaaseen väestöön sovelletaan 75 prosentin työllisyystavoitetta. Tilin-
tarkastustuomioistuin havaitsi niin ikään, että tapauksissa, joissa tavoitearvoihin 
viitattiin, ne olivat yhdenmukaisia kansallisten uudistusohjelmien kanssa. Uudistus-
ohjelmissa Eurooppa 2020 -strategia muunnetaan kansallisiksi tavoitearvoiksi.

77 
Temaattista tavoitetta 1 koskeva EAKR:n kokonaisrahoitusosuus on kaikki 28 EU-jä-
senvaltiota mukaan lukien alle viisi prosenttia maiden arvioiduista kokonaismenoista 
tutkimuksen ja kehittämisen alalla ohjelmakaudella 2014–2020. EAKR:n kautta tutki-
mukseen suunnattujen menojen osuus on yli viisi prosenttia tutkimuksen ja kehit-
tämisen kansallisista kokonaismenoista54 15 jäsenvaltioissa; kaikissa muissa jäsen-
valtioissa osuus on marginaalinen. Osuus on yli 25 prosenttia ainoastaan Liettuassa, 
Puolassa, Virossa ja Slovakiassa, ja yli 50 prosenttia ainoastaan Latviassa.

78 
Puolan kumppanuussopimuksen mukaan neljäsosan temaattisen tavoitteen 1 enna-
koidusta tuloksesta odotetaan olevan suoraa seurausta ERI-rahastojen tukitoimista. 
Tämä vastaa pitkälti vastaavaa osuutta tutkimuksen ja kehittämisen alan kokonaisme-
noista. Mikään muu jäsenvaltio ei esitä määrällistä arviota ERI-rahastojen odotetusta 
vaikutuksesta tavoitearvojen saavuttamiseen, sillä tätä ei edellytetty yhteisiä sään-
nöksiä koskevassa asetuksessa (ks. liite IV).

53 Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2015, 
kohta 3.59 (EUVL C 375, 
13.10.2016).

54 EUROSTAT, Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014.
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79 
Aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden kohdalla ERI-rahastoilla – etenkin ESR:lla – ar-
vioidaan olevan voimakkaampi vaikutus ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Esimerkiksi 
Romaniassa ERI-rahastojen osuus työllisyyden edistämisessä (temaattinen tavoite 8) 
vastaa yli kuusinkertaisesti aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin suunnattavaa 
vuotuista kansallista rahoitusta (vuonna 2014). Käytännössä aktiivisiin työmarkki-
natoimenpiteisiin osoitetun rahoituksen määrä kasvaa Romaniassa tulevaisuudessa 
huomattavasti ERI-rahastojen myötä.

80 
Kumppanuussopimusten analysoinnin perusteella tilintarkastustuomioistuin pitää 
ilmeisenä, että useimpien näissä asiakirjoissa määritettyjen tulosten saavuttaminen 
edellyttää ERI-rahastojen käytön lisäksi huomattavaa kansallista rahoitusosuutta 
sekä uusia lainsäädäntötoimenpiteitä ja rakenteellisia uudistuksia. Samanaikaisesti 
voidaan todeta, että työllisyysastetta koskevan tuloksen saavuttamatta jääminen ei 
välttämättä johdu ERI-rahastojen tukitoimien epäonnistumisesta. Syynä voivat olla 
rahastojen vaikutuksen ulkopuolelle jäävät tekijät, kuten epäsuotuisa sosioekonomi-
nen tilanne ja/tai tehottomat kansalliset toimintatavat.

Toimenpideohjelmat osoittavat selkeämmin, mihin 
toimenpiteillä pyritään ja miten asetetut tavoitteet on 
määrä saavuttaa; järjestelyt ovat kuitenkin 
monimutkaisempia kuin edellisellä ohjelmakaudella

81 
Toimenpideohjelmissa olisi perusteltava EU:n tukitoimet johdon- ja yhdenmukaisesti. 
Niissä on yksilöitävä kehitys- ja investointitarpeet ja kasvupotentiaali sekä ratkaista-
vana olevat ongelmat. Ohjelmissa on myös yksilöitävä haluttu muutossuunta asetta-
malla selkeästi ja johdonmukaisesti tavoitteet, tavoitearvot sekä toimet, joiden avulla 
on määrä saavuttaa asetetut tavoitteet.

82 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 14 toimenpideohjelmaa viidessä tarkastuksen 
kohteena olleessa jäsenvaltiossa. Tarkastuksessa arvioitiin, oliko kehitys- ja investoin-
titarpeet yksilöity selkeästi ja onko niiden tueksi esitetty evidenssiä. Lisäksi arvioi-
tiin, kohdistuvatko määritetyt tavoitteet yksilöityihin tarpeisiin johdonmukaisesti ja 
voidaanko odottaa, että toimet edistävät tavoiteltavia tuloksia. Tilintarkastustuomio-
istuin perehtyi myös ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien yleisrakentee-
seen ja siihen, miten rakenne vaikuttaa tuloksellisuusindikaattoreiden määritysta-
paan nimenomaan tavoitteiden ja tulosten mittaamista silmällä pitäen.
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Komissio ja jäsenvaltiot ovat useimmissa tapauksissa 
onnistuneet kehittämään toimenpideohjelmiin vakaamman 
toimintalogiikan kuin edellisellä ohjelmakaudella

Toimenpideohjelmat perustuvat yleisesti ottaen vakaampaan 
toimintalogiikkaan

83 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi otokseen poimitusta toimenpideohjelmista 
osoittaa, että komissio ja jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen onnistuneet kehittämään 
toimenpideohjelmiin aiempaa vakaamman toimintalogiikan. Laatikossa 6 annetaan 
esimerkki siitä, kuinka kehitystarpeiden ja eritystavoitteiden välinen yhteys voidaan 
johtaa toimenpideohjelmista. Toimintalogiikan täysi hahmottaminen edellyttää kui-
tenkin joissakin tapauksissa, että huomioon otetaan myös muissa ohjelma-asiakirjois-
sa (esim. kumppanuussopimukset tai ennakkoarvioinnit) esitettyjä näkökohtia.

Kehitys- ja investointitarpeiden ja erityistavoitteiden välinen yhteys 
investointiprioriteetin 8i (“työllistyminen”) yhteydessä työllisyyttä ja koulutusta 
koskevan Espanjan toimenpideohjelman toimintalinjojen 1A, 1B, 1C ja 1D osalta

La
at

ik
ko

 6

Tulosindikaattorit, 
joiden osalta on 

määritetty perustasot 
ja tavoitearvot

Osallistujat, jotka saavat 
ammattipätevyyden 
osallistumisen päättyessä

Osallistujat, jotka ovat 
työelämässä, myös itsenäi-
sinä ammatinharjoittajina, 
osallistumisen päättyessä

Erityistavoite

Erityisesti työttömien 
ja/tai työnhakijoiden 
työllistymismahdollisuuk-
sien parantaminen 
ammattitaidon hankkimi-
sen ja/tai päivittämisen 
avulla

Tarpeet

Työnhakijoiden ja työttömiksi 
joutuneiden henkilöiden työllisty-
mismahdollisuuksien parantami-
nen, pitkäaikaistyöttömät ja 
iäkkäämmät työnhakijat mukaan 
luettuna

aktiivisen työllisyyspolitiikan 
vaikuttavuuden parantaminen, 
sukupuolivaikutuksen varmistami-
nen, eriarvoisuuden vähentämi-
nen kohdentamalla työllistymisen 
parantamistoimet laajaan osallis-
tujajoukkoon.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin työllisyyttä ja koulutusta koskevan Espanjan toimenpideohjelman perusteella.
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84 
Komissio myös kannusti jäsenvaltioita käyttämään loogista viitekehystä perustel-
lakseen paremmin toimenpideohjelmissa ehdotetut tukitoimet55. Tilintarkastustuo-
mioistuimen otokseen kuuluneiden 14 toimenpideohjelman joukossa 11 toimenpi-
deohjelmassa esitettiin pelkistetysti, kuinka suunniteltujen toimien avulla vastataan 
tarpeisiin ja mitkä indikaattorit mittaisivat parhaiten asetettuja tavoitteita ja tavoitel-
tavia tuloksia.

85 
Kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuin katsoi otokseen kuuluneista 14 toi-
menpideohjelmasta yhdeksässä, että jäsenvaltioiden temaattisten tavoitteiden 
1 ja 8 osalta määrittämät tavoitteet voidaan yhdistää havaittuun kehitykseen ja 
investointitarpeisiin.

Puutteet, jotka havaittiin viidessä tarkastetuista 
14 toimenpideohjelmasta

86 
Neljän toimenpideohjelman tapauksessa tavoitteiden ja yksilöityjen kehitystarpeiden 
välistä suhdetta ei kyetty määrittämään muutamien investointiprioriteettien osalta. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi seuraavaa:

- kehitys- ja investointitarpeiden tueksi ei esitetty evidenssiä tilanteesta tai tavoit-
teet eivät vastanneet yksilöityä tarvetta (Romania56 ja Espanja57). Tällöin riskinä 
on, että tukitoimet eivät kohdennu tarkoituksenmukaisesti relevanteimpiin 
tarpeisiin ja että julkinen rahoitus kohdennetaan väärin

- tavoitteet määritettiin liian väljästi, mikä johtui usein siitä, että kohteena oli 
useita parannusta edellyttäviä ulottuvuuksia tai ne kattoivat useita eri alueita, 
joiden lähtöasetelmat olivat hyvin erilaisia (Romania58 ja Espanja59). Tavoitteissa 
ei yksilöidä riittävän tarkasti, mitä muutoksia toimenpideohjelmissa määritetyillä 
tukitoimilla tarkalleen tavoitellaan (ks. laatikko 7).

87 
Kolmen toimenpideohjelman kohdalla on epäselvää, kuinka jotkin toimet edistävät 
ohjelmien erityistavoitteiden ja tulosten saavuttamista. Useissa tapauksissa suhde on 
löyhä tai sitä ei kyetä osoittamaan (Puola60, Romania61 ja Espanja62). Tämä ilmentää 
riskiä, että julkisia varoja saatetaan kohdentaa väärin tai niiden avulla ei saavuteta 
täyttä vaikuttavuutta.

55 Euroopan komissio, 
Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk 
officers, intervention logic, 
versio 2–18.9.2014.

56 Romaniaa koskeva EAKR:n 
alueellinen 
toimenpideohjelma, 
temaattinen tavoite 1.

57 Andalusiaa koskeva EAKR:n 
alueellinen 
toimenpideohjelma, 
temaattinen tavoite 8.

58 Romaniaa koskeva inhimillisen 
pääoman ESR-
toimenpideohjelma, 
investointiprioriteetti 8v.

59 Espanjaa koskeva älykkään 
kasvu EAKR-
toimenpideohjelma ja 
alueellinen Andalusiaa 
koskeva EAKR-
toimenpideohjelma, 
temaattinen tavoite 1.

60 Puolaa koskeva tiedon, 
koulutuksen ja kasvun alan 
ESR-toimenpideohjelma, 
toimintalinja IV (sosiaalinen 
innovointi ja kansainvälinen 
yhteistyö).

61 EAKR:n alueellinen 
toimenpideohjelma, 
investointiprioriteetti 8b.

62 Työllisyyttä ja koulutusta 
koskeva Espanjan ESR-
toimenpideohjelma, 
investointiprioriteetti 8iii, 
toimintalinjat 6A, 6B, 6C ja 6D.
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Esimerkkejä liian yleisluontoisesti määritellyistä erityistavoitteista (Romania ja 
Espanja)

Romaniaa koskevaan inhimillisen pääoman toimenpideohjelmaan liittyy 11 erityistavoitetta, joista kaksi63 on muo-
toiltu yleisluontoisesti. Esimerkiksi seuraava tavoite on epäselvä: henkilöstöhallintoon liittyvistä uusista välineistä, 
menetelmistä, käytännöistä jne. sekä parantuneista työoloista hyötyvien työntekijöiden määrän lisääminen, jotta 
toiminnot kyetään mukauttamaan sellaisten mahdollisesti kilpailukykyisten talouden alojen dynamiikkaan, jotka 
on yksilöity kansallisen kilpailukykystrategian / kansallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovointistrategian mukaan 
määritettyjen älykkään erikoistumisen alojen perusteella. Vastoin komission ohjeita64 EU:n tuen avulla saavutettua 
muutosta ei ole mahdollista mitata; ei ole mitattavissa, lisäsivätkö tukitoimet osaltaan sellaisten työntekijöiden 
määrää, jotka hyötyivät uusista välineistä, tai lisäsivätkö ne uusista menetelmistä tai parantuneista työoloista hyö-
tyvien työntekijöiden määrää jne.

Espanja laati luettelon kaikkien EAKR:n ja ESR:n toimenpideohjelmien yhteydessä Espanjassa käytettävistä erityis-
tavoitteista. Näin erilaiset yksittäiset alueelliset haasteet sulautettiin osaksi laajempia tavoitteita, jotka kuvastavat 
tavoitteena olevia erilaisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi älykästä kasvua koskevassa EAKR:n toimenpideohjelmassa te-
maattisen tavoitteen 1 yhteydessä erityistavoitteeksi asetettiin tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavan instituu-
tioiden lujittaminen sekä tieteellisten ja teknologisten infrastruktuurien luominen, konsolidointi ja parantaminen. 
Tässä tapauksessa jäi epäselväksi, oliko tavoitteena tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavaien instituutioiden 
lujittaminen vai tieteellisten ja teknologisten infrastruktuurien luominen, konsolidointi tai parantaminen. Myös ko-
missio toi kumppanuussopimusta koskevissa huomautuksissaan esille selkeyden ja keskittymisen puutteen65. Tästä 
huolimatta tavoitteita ei muutettu.

63 Erityistavoitteet 3.8 ja 3.9.

64 Toimintalogiikkaa koskevat ohjeet, versio 1 (6.5.2013), sivu 5: Erityistavoitteet kuvastavat muutosta ja muutoksen suuntaa, johon jäsenvaltiot 
pyrkivät EU-tuen avulla. Muutos olisi yksilöitävä mahdollisimman tarkkaan, jotta tuettavan tukitoimen avulla voidaan edistää muutosta ja sen 
vaikutusta voidaan arvioida. Näin ollen on suotavaa, että EAKR:n/koheesiorahaston tuen kohteeksi ei valita ”tuottavuuden parantamista alueella 
x” (joka riippuu liian laajasta tekijöiden joukosta), vaan pikemminkin ”alan y tuottavuuden parantaminen alueella x”).

65 Observations on the Partnership Agreement with Spain, huomautus 59 (viite Ares (2014) 2 366 781, 16.7.2014): Erityistavoitteet muodostavat 
ohjelmien kehittämisen kulmakiven. Tässä mielessä on painotettava, että nykyiset erityistavoitteet eivät ole riittävän konkreettisia, jotta 
perustason tilanteen muutosta olisi mahdollista arvioida. Erityistavoitteet eivät myöskään luo tarkoituksenmukaista perustaa niihin liittyville 
tulosindikaattoreille. Vastaavasti useissa tapauksissa erityistavoitteita on yhden sijasta useampia, minkä seurauksena myös niiden 
täytäntöönpano edellyttää lukuisia toimia. Erityistavoitteen olisi katettava ainoastaan ylsi tavoite ja toimien lukumäärää olisi rajoitettava 
(muutoin erityistavoitteen vaikutusta on vaikea seurata tavoitteeseen liittyvien tulosindikaattorien avulla).
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Toimenpideohjelmien rakenne johtaa seurantaa 
edellyttävien tuloksellisuusindikaattoreiden sekä 
raportointivaatimusten määrän kasvuun

88 
Ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmat on suunniteltu kolmiulotteisena 
matriisirakenteena, jossa yhdistyvät jäsenvaltioiden erikseen määrittämät toiminta-
linjat, valitut investointiprioriteetit ja kohteena olevat aluetyypit (ks. liite III). Tuotok-
sia ja tuloksia koskevat erityistavoitteet ja tuloksellisuusindikaattorit esitetään näiden 
osatekijöiden yhdistelmän osalta – esimerkiksi toimintalinjoihin sisältyvien yksittäis-
ten investointiprioriteettien osalta. Toimenpideohjelmien monimutkaisuus riippuu 
ensinnäkin jäsenvaltioiden määrittämien toimintalinjojen lukumäärästä ja niiden 
kohteena olevien investointiprioriteettien lukumäärästä, ja toiseksi jäsenvaltioiden 
yleisten indikaattoreiden lisäksi tai sijasta valitsemien ohjelmakohtaisten indikaatto-
reiden lukumäärästä. Lisätekijänä vaikuttaa toimien kohteena olevien eri aluetyyp-
pien lukumäärä.

89 
Espanjaa koskevan ESR:n toimenpideohjelman yhteydessä temaattisen tavoitteen 8 
toimia toteutetaan 12 erilaisen toimintalinjan alaisuudessa (kolme pääasiallista toi-
mintalinjaa, jotka on jaettu neljään eri aluetyyppiin). Toimintalinjat on jaettu edelleen 
eri investointiprioriteetteihin (1–4) ja ne puolestaan vaihtelevaan määrään erityis-
tavoitteita. Espanjan viranomaiset päättivät pyrkiä yksinkertaistamaan rakennetta 
käyttämällä ainoastaan neljää tuotosindikaattoria ja neljää tulosindikaattoria, joiden 
avulla mitataan kaikkia temaattisen tavoitteen 8 piiriin kuuluvien toimintalinjojen 
alaisuudessa toteutettavia toimia.

Koheesioalan tuotosindikaattoreita koskevat raportointivaatimukset 
kolminkertaistuvat

90 
Toimenpideohjelman nykyinen matriisirakenne lisää tuotosindikaattoreita koskevia 
raportointivaatimuksia EAKR:n osalta 196 prosentilla ja ESR:n kohdalla 93 prosentilla, 
sillä toimenpideohjelmassa määritettyjä indikaattoreita voidaan käyttää eri toimin-
talinjojen ja investointiprioriteettien yhteydessä. Lisäksi vaatimus, jonka mukaan 
indikaattoreista on raportoitava alueluokkien mukaan66, lisää raportointivaatimuksia 
EAKR:n kohdalla entisestään 23 prosentilla ja ESR:n tapauksessa 36 prosentilla (ks. 
kaavio 7). Esimerkiksi Puolaa koskevan ESR:n kansallisen toimenpideohjelman yhtey-
dessä määritettiin aluksi 163 tuotosindikaattoria. Kun nämä indikaattorit jaotellaan 
toimintalinjojen, investointiprioriteettien ja alueluokkien mukaan, kansallisten viran-
omaisten on raportoitava 422 erilaista lukua.

66 Komission 
täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 288/2014.
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.

Ka
av

io
 7 Tuotosindikaattoreihin liittyvät raportointivaatimukset (yksittäisen indikaattorin 

kohdalla vaadittavien raportointikertojen määrä)
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ESREAKR

Käytetty tuotosindikaattoreita Lisäys johtuu toimintalinjakohtaisesta jaostav

Lisäys johtuu investointiprioriteettikohtaisesta jaosta Lisäys johtuu alueluokkakohtaisesta jaosta
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.

ESR:n tulosindikaattoreita koskevat raportointivaatimukset 
kaksinkertaistuvat

91 
Toimenpideohjelman nykyinen matriisirakenne lisää tulosindikaattoreita koskevia ra-
portointivaatimuksia EAKR:n osalta 27 prosentilla ja ESR:n kohdalla 57 prosentilla, sillä 
toimenpideohjelmassa määritettyjä indikaattoreita voidaan käyttää eri toimintalinjo-
jen, investointiprioriteettien ja erityistavoitteiden yhteydessä. Alueluokkien mukaan 
tapahtuvan raportoinnin osalta vaatimukset kasvoivat ESR:n kohdalla 36 prosentilla 
(ks. kaavio 8). Näiden vaatimusten yhdistelmä kaksinkertaistaa raportoitavien tieto-
jen volyymin ESR:n kohdalla. Esimerkiksi Puolaa koskevan ESR:n kansallisen toimen-
pideohjelman tapauksessa tulosindikaattoreiden lukumäärä kasvaa 135:stä 366:een 
sen jälkeen kun indikaattorit on jaoteltu toimintalinjojen, investointiprioriteettien, 
erityistavoitteiden ja alueluokkien mukaan.

Ka
av

io
 8 Tulosindikaattoreihin liittyvät raportointivaatimukset (yksittäisen indikaattorin 

kohdalla vaadittavien raportointikertojen määrä)
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Rahastokohtaiset erot rahoitustietojen luokittelussa ja 
toimenpideohjelmien tuloksellisuuden mittaamisessa 
vaikeuttavat todennäköisesti ohjelmien seurantaa 
tulevina vuosina

92 
Rahoitusvirtojen kirjaamiseen ja ohjelmien tuloksellisuuden arviointiin käytettävä 
järjestelmä olisi yhdenmukaistettava Eurooppa 2020 -strategiasta johdettavissa 
olevien temaattisten tavoitteiden kanssa. Toimenpideohjelmassa määritetyn tukitoi-
men tuotoksia ja tuloksia mittaavien tuloksellisuusindikaattoreiden olisi kuvastettava 
toimintalogiikkaa ja tuettava erityistavoitteiden saavuttamisen seurantaa kustannus-
tehokkaalla tavalla. Lisäksi indikaattorit olisi voitava koota EU:n tasolla ja niitä pitäisi 
voida verrata eri toimenpideohjelmien kesken.

93 
Näin ollen tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio perustanut asianmukai-
sen järjestelmän tietyntyyppisiin tukitoimiin EAKR:n ja ESR:n kautta suunnattujen 
rahoitusosuuksien kirjaamista varten. Tilintarkastustuomioistuin analysoi molempien 
rahastojen osalta yksityiskohtaisesti myös tuloksellisuuden käsitteen perustana ole-
vaa metodologiaa sekä sitä, kuinka komissio ja jäsenvaltiot olivat yksilöineet tuotok-
sia ja tuloksia mittaavat tuloksellisuusindikaattorit. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin 
laski ohjelmakaudella 2014–2020 seurattavien indikaattoreiden kokonaismäärän. Näin 
pyrittiin arvioimaan, voidaanko järjestelmää toteuttaa kustannusvaikuttavalla tavalla.

Investointeja koskevaan rahoituksen seurantaan sovellettava 
lähestymistapa vaihtelee ERI-rahastojen välillä

94 
Ohjelmakaudella 2014–2020 toimenpideohjelmiin sisältyvät kunkin toimintalinjan 
osalta ohjeelliset määrärahat, jotka on jaoteltu kuuden tukitoimiluokan kohdalla seu-
raavasti: tukitoimialat, rahoitusmuoto, aluetyyppi, alueelliset täytäntöönpanomeka-
nismit, temaattiset tavoitteet ja ESR:n toissijainen aihepiiri. Kahdesta muusta luokasta 
(taloudellinen ja sijaintiin perustuva ulottuvuus) on määrä raportoida myöhemmin. 
Nämä kahdeksan tukitoimiluokkaa perustuvat komission rahoitustietojen luokittelua 
varten hyväksymään nimikkeistöön67. Nimikkeistö käsittää 120 erilaista tukitoimialaa. 
Rahoitettavien toimien sisältö on määritettävä yksinomaan näiden alojen mukaan68.

67 Asetus (EU) N:o 215/2014.

68 Koodeja 1–101 sovelletaan 
EAKR:n toimenpideohjelmiin 
ja koodeja 102–120 puolestaan 
ESR:n toimenpideohjelmiin.
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95 
Tämä tukitoimien luokitusjärjestelmä on keskeisessä asemassa ohjelmien seurannas-
sa ja jäsenvaltioiden vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. Luokitusjärjestelmä 
määrittää tiedot, jotka ovat valmiina saatavilla rahoituksen käyttökohteita koskevaa 
raportointia varten.

ESR: tukitoimialat ovat täysin investointiprioriteettien mukaisia

96 
ESR:n kohdalla tukitoimialat ovat täysin investointiprioriteettien mukaisia; jokainen 
investointiprioriteetti vastaa suoraan tiettyä tukitoimialaa. Esimerkiksi tukitoimikoodi 
102 liittyy yksinomaisesti investointiprioriteettiin 8i.

97 
Kohteisiin ohjattavan rahoitustuen määrä suhteutetaan tämän lähestymistavan avulla 
tuen vaikutukseen. Näin ollen tuotosindikaattoreiden tavoitearvo ja myöhemmin 
saavuttamisaste (josta raportoidaan myös investointiprioriteettien mukaan) voidaan 
yhdistää vastaavien toimien kokonaiskustannuksiin. Tukitoimialojen avulla voidaan 
tällöin seurata myös temaattista keskittämistä koskevia vaatimuksia. Lopuksi voidaan 
todeta, että kaikkiin tukitoimien prioriteettialoihin (esim. ilmastonmuutos tai suku-
puolten tasa-arvo) liittyvät horisontaaliset kysymykset kootaan tukitoimiluokkien 
lisäulottuvuuden (ESR:n toissijainen aihepiiri) alaisuuteen.

EAKR: samoja tukitoimialoja voidaan käyttää eri temaattisten 
tavoitteiden tai investointiprioriteettien yhteydessä

98 
EAKR:n tapauksessa samoja tukitoimialoja voidaan – toisin kuin ESR:n kohdalla – käyt-
tää eri temaattisten tavoitteiden tai investointiprioriteettien yhteydessä. Tiettyyn 
temaattiseen tavoitteeseen suunnatuista taloudellisista resursseista on raportoitava 
tukitoimiluokitukseen liittyvän temaattisia tavoitteita koskevan ulottuvuuden avulla 
(ks. kaavio 9).
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimenpideohjelmien perusteella.

Ka
av

io
 9 Investointiprioriteettien ja tukitoimiluokkien välinen yhteys – esimerkkinä 

temaattiseen tavoitteeseen 1 liittyvä Kroatian kansallinen EAKR:n 
toimenpideohjelma

Temaattiseen tavoitteeseen osoitetut tukitoimialat

002  Tutkimus- ja innovointiprosessit suurissa yrityksissä
056 Investoinnit pk-yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutkimukseen ja 

innovointiin
057 Investoinnit suurten yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutkimukseen ja 

innovointiin
058  Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (julkinen)
059  Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (yksityinen, myös tiedepuistot)
060  Tutkimus ja innovointi julkisissa tutkimus- ja osaamiskeskuksissa, myös verkottuminen
061  Tutkimus ja innovointi yksityisissä tutkimuskeskuksissa, myös verkottuminen
063  Pääasiassa pk-yrityksiä hyödyttävät klusterituki ja yritysverkostot
065  Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri, prosessit, teknologian siirto ja yhteistyö yrityksissä, jotka keskittyvät vähähiiliseen 

talouteen ja kykyyn selviytyä ilmastonmuutoksesta 
070  Energiatehokkuuden edistäminen suurissa yrityksissä
121  Valmistelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastus

Erityistavoite 1b2
- Lisätään yrityssektorin tutkimus-, 

kehitys- ja innovointitoimintaa 
luomalla innovoinnille suotuisa 

toimintaympäristö

Erityistavoite 1b1
- Kehitetään lisää uusia tuotteita ja 
palveluja t&k-toimien perusteella

Erityistavoite 1a1
- Lisätään t&k-alan t&k-valmiuksia, jotta 

voidaan tehdä huippututkimusta ja vastata 
talouden tarpeisiin

Investointiprioriteetti 1b
- Edistetään yritysten t&k-investointeja ja kehitetään 

yritysten, tutkimus- ja kehityskeskusten ja korkeakoulujen 
välisiä yhteyksiä ja synergioita

Investointiprioriteetti 1a
- Parannetaan tutkimus- ja innovointi-infra-

struktuurin ja alan huippuosaamisen 
kehittämisvalmiuksia ja edistetään osaamiske-

skusten toimintaa

Toimintalinja 1
- Vahvistetaan taloutta soveltamalla tutkimus- ja innovaatiotuloksia

Temaattiseen tavoitteeseen 1 kuuluvan toimenpideohjelman rakenne



59Huomautukset 

99 
Tätä lähestymistapaa noudattaen investointiprioriteetit voidaan luokitella horison-
taalisesti niiden yleisten, monialaisten näkökohtien perusteella. Lähestymistavan 
avulla on kuitenkin mahdotonta jäljittää yksittäisiä investointiprioriteettejä koskevia 
rahoitusvirtoja. Rahoitusosuuksia ja menoja seurataan näin ollen kunkin toiminta-
linjan tasolla ainoastaan temaattisten tavoitteiden avulla. Rahoitustietoja ei voida 
kätevästi koota samalla tasolla kuin tuloksellisuustietoja, eikä investointiprioriteettien 
täytäntöönpanossa saavutettavaa taloudellista edistymistä kyetä mittaamaan vai-
kuttavalla tavalla. Relevanttien rahoitustietojen puuttuminen on esteenä tukitoimien 
kustannusvaikuttavuuden ja -tehokkuuden mittaamiselle. Tietojen puuttuminen 
estää myös tuloksellisuusvertailun toimenpideohjelmien ja jäsenvaltioiden välillä 
kutakin käytettyä euroa kohti.

Kuhunkin tukitoimialaan osoitettavalle rahoitustuelle on 
annettava alueluokan mukainen koodi

100 
Jäsenvaltioiden on myös jaettava eri tukitoimialoille osoitetut taloudelliset resurssit 
alueluokkien mukaan (kuten vähemmän kehittyneet, siirtymävaiheessa olevat ja 
kehittyneemmät alueet). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltioiden 
lähestymistavat poikkesivat tältä osin toisistaan (ks. laatikko 8).

Rahoituksen kohdentaminen alueluokittain – esimerkkeinä Puola, Romania ja 
Espanja

Puolassa käytettiin kumppanuussopimuksen mukaan kahta jakoperustetta osoitettaessa varoja eri alueille: suhteel-
lista jakautumista, jonka yhteydessä kummankin tyyppisille alueille suunnattiin kiinteä osuus, sekä vakiomuotoista 
jakautumista, jonka yhteydessä varat jaettiin suhteessa niiden alueiden määrään, joita investointi koskee.

Romaniassa suhteellista jakautumista käytettiin toimien luonteesta riippuen joko alueiden lukumäärän, väestön tai 
pk-yritysten lukumäärän perusteella.

Espanjassa EAKR:n varojen jakautumisesta alueiden kesken sovitaan etukäteen alue- ja keskushallinnon välillä ja 
varat ohjataan täytäntöönpanon aikana alueille hankkeen sijainnin mukaan.
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101 
Jäsenvaltiot sovelsivat erilaisia lähestymistapoja myös taloudellisten resurssien ja 
alueluokkakohtaisten tuloksellisuustietojen jakoon. Varojen kohdentamiseen sovel-
lettavilla erilaisilla kansallisilla lähestymistavoilla on suora vaikutus indikaattoreiden 
lukumäärään, niiden tavoitearvoihin ja välitavoitteisiin, toimenpideohjelman keskei-
siin täytäntöönpanovaiheisiin sekä käytettäviin rahoitusindikaattoreihin; esimerkiksi 
tuotos- ja tulosindikaattoreiden aluetyyppikohtaiset arvot määritetään erilaisten koh-
dentamisperusteiden avulla. Yhteisen lähestymistavan puuttuminen vaikuttaa ennen 
kaikkea kielteisesti niiden jäsenvaltioiden toimittamien tietojen vertailtavuuteen 
ja oikeellisuuteen, joissa on useampaan kuin yhteen alueluokkaan kuuluvia alueita. 
Tämä saattaa vaikuttaa muun muassa temaattista keskittämistä koskevien vaatimus-
ten täyttämiseen.

Rahastojen välillä on eroja yleisten tuotosindikaattoreiden 
käytössä ja siinä, millaiset mahdollisuudet jäsenvaltioilla on 
määrittää lisää ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita

EAKR:lla ja JA ESR:lla on yleiset tuotosindikaattorit, mutta niistä 
on raportoitava vuosittain ainoastaan ESR:n toimenpideohjelmien 
yhteydessä

102 
Yleiset tuotosindikaattorit on määritetty sekä EAKR:n että ESR:n osalta: EAKR:n osalta 
on ryhmitelty 40 indikaattoria kahdeksaan eri luokkaan ja ESR:n tapauksessa on mää-
ritetty 23 indikaattoria, jotka liittyvät henkilöihin ja yhteisöihin (ks. taulukko 4).

Ta
ul

uk
ko

 4 Tuotosindikaattorit – EAKR:n ja ESR:n väliset erot

EAKR ESR

Yleiset tuotosindikaattorit
Kyllä, 

40 yleistä tuotosindikaattoria, jotka on  
ryhmitelty kahdeksaan eri luokkaan

Kyllä, 
23 yleistä tuotosindikaattoria, jotka liittyvät  

henkilöihin ja yhteisöihin

Velvoite käyttää yleisiä 
tuotosindikaattoreita

Kyllä 
(jos relevanttia)

Kyllä 
(vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa)

Mitatut toimet Vain päättyneet toimet Osittain tai kokonaisuudessaan täytäntöön pannut 
toimet

Jakautuminen alueluokittain Kyllä 
(perustasot ja tavoitearvot alueluokittain)

Kyllä 
(alueluokittain ja vaihtoehtoisesti sukupuolijakauman 

perusteella jaotellut perustasot ja tavoitearvot)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asetuksen ja ohjeasiakirjojen perusteella.
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103 
ESR:n toimenpideohjelmien osalta jäsenvaltioiden on kerättävä ja raportoitava komis-
siolle tiedot kaikista yleisistä tuotosindikaattoreista, vaikka toimenpideohjelmassa ei 
olisi määritetty näitä indikaattoreita koskevia tavoitearvoja. EAKR:n tapauksessa yleisten 
tuotosindikaattoreiden käyttö on pakollista, kun ne ovat relevantteja tuettavien toimien 
kannalta. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto kannusti jäsenvaltioita käyttämään näitä yleisiä indikaattoreita siten, että oh-
jelmien täytäntöönpanon edistymistä voitaisiin arvioida myös EU:n tasolla kokoamalla 
yhteen kansalliset indikaattorit. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi kuitenkin osoitti, 
että jäsenvaltiot eivät käyttäneet näitä yleisiä tuotosindikaattoreita johdonmukaisesti 
tarkastuskohteena olleissa EAKR:n toimenpideohjelmissa.

104 
Komission temaattisen tavoitteen 1 osalta antamien ohjeiden mukaan EAKR:n investoin-
tien avulla pitäisi pyrkiä teknologiseen kehittämiseen ja soveltavaan tutkimukseen ja 
kehittämiseen. Investointien pitäisi myös vastata yritysten tarpeita. Yritysten tutkimuk-
sen harjoittamista koskevaa motivaatiota mittaavia yleisiä tuotosindikaattoreita käy-
tettiin kuitenkin vain vähän. Indikaattorit, joiden avulla mitattiin yrityksen sitoutumista 
”yritykselle uuden” tai ”markkinoille uuden” tuotteen kehittämiseen (yleiset tuotosin-
dikaattorit 28 ja 29) käytettiin ainoastaan 57 prosentissa toimenpideohjelmista, joihin 
suunnattiin temaattiseen tavoitteeseen 1 kohdennettuja varoja. Muita indikaattoreita 
käytettiin 40–90 prosentissa toimenpideohjelmista (ks. kaavio 10). Tämä osoittaa, että 
näitä tuotosindikaattoreita ei voida koota mielekkäällä tavalla yhteen EU:n tasolla.

Ka
av

io
 1

0 Tutkimuksen ja innovoinnin luokkaan kuuluvat yleiset tuotosindikaattorit, joita 
käytetään temaattiseen tavoitteeseen 1 kohdennetuin varoin toteutettavien 
toimenpideohjelmien yhteydessä
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Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 24

Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 25

Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 26

Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 27

Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 28

Yhteinen 
tuotosindi-
kaattori 29

Yhteiset 
tuotosindikaat-

torit 28 ja 29

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.
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105 
Keskimäärin käytössä oli neljä tutkimuksen ja kehittämisen luokkaa varten määrite-
tyistä kuudesta yleisestä indikaattorista. Temaattiseen tavoitteeseen 1 kohdennetuin 
varoin toteuttavista 168 toimenpideohjelmasta 165:ssä mitattiin tutkimuksen ja 
kehittämisen tukitoimia näiden yleisten indikaattoreiden avulla. Tilintarkastustuo-
mioistuimen poimiman otoksen osalta havaittiin, että temaattiseen tavoitteeseen 
1 kohdennetuin varoin rahoitetuista yhdeksästä toimenpideohjelmasta yhdessä ei 
käytetty indikaattoria CO29 huolimatta siitä, että kyseessä oli ilmeisen relevantti 
indikaattori tuotosten mittaamiseen (ks. laatikko 9).

Esimerkki relevantista yleisestä tuotosindikaattorista, joka ei ollut käytössä 
(Espanja)

Espanjan Andalusian aluetta koskevaan EAKR:n toimenpideohjelmaan sisältyy toimia, jotka liittyvät yrityksissä ta-
pahtuvaan innovointiin. Alueellisten viranomaisten mukaan indikaattori ”yritykselle uusien tuotteiden käyttöönot-
toa varten tuettujen yritysten lukumäärä” (yleinen tuotosindikaattori 29) olisi ollut relevantti, mutta neuvotteluiden 
aikana viranomaiset päättivät yhteisymmärryksessä komission kanssa, että indikaattoria ei käytetä, koska indi-
kaattorin mittauksen kohteena ollut vaikutus sisältyi jo indikaattoriin ”tukea saavien yritysten lukumäärä” (yleinen 
tuotosindikaattori 1). Molemmat indikaattorit ovat kuitenkin relevantteja, sillä ne antavat erilaista tietoa tavoitteena 
olevista tuotoksista.

La
at

ik
ko

 9

Komission ja jäsenvaltioiden tapauskohtaisesti neuvottelemat 
ohjelmakohtaiset tuotosindikaattorit

106 
Yleisten tuotosindikaattoreiden lisäksi jäsenvaltiot saattavat käyttää myös ohjelma-
kohtaisia tuotosindikaattoreita. Komission ja jäsenvaltioiden on neuvoteltava näistä 
indikaattoreista tapauskohtaisesti.

107 
EAKR:n kohdalla kaikki 28 EU-jäsenvaltiota loivat 40 yleisen tuotosindikaattorin lisäksi 
yhteensä 2240 erilaista ohjelmakohtaista tuotosindikaattoria. Kunkin EAKR:n toimen-
pideohjelman yhteydessä käytettiin keskimäärin 13,2:ta erilaista ohjelmakohtaista 
tuotosindikaattoria ja 14,8:aa yleistä tuotosindikaattoria (ks. kaavio 11 ja kaavio 12).
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Ka

av
io

 1
1 EAKR:n ja ESR:n toimenpideohjelmien yhteydessä kaikissa eri jäsenvaltioissa 

käytettyjen tuotosindikaattoreiden kokonaismäärä (lukuun ottamatta 
koheesiorahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimia sekä teknisen avun 
indikaattoreita)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.

TO2TO1 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7 TO8 TO9 TO10 TO11 TO8 TO9 TO10 TO11

Yleiset indikaattoritOhjelmakohtaiset indikaattorit

ESREAKR

258

629

479480

121

228

37

148

335

99

512

235

307
268

4

23

2323

9

5

19

16

9

17

5

26

15

13
16

ESR Kaikki 
temaattiset 
tavoitteet

EAKR Kaikki 
temaattiset 
tavoitteet

1 7692 240

23
40
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.

Ka
av

io
 1

2 Kunkin toimenpideohjelman yhteydessä kaikissa eri jäsenvaltioissa käytettyjen 
tuotosindikaattoreiden keskimäärä (lukuun ottamatta koheesiorahaston ja 
nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimia sekä teknisen avun indikaattoreita)

EAKR Kaikki 
temaattiset 
tavoitteet

ESR Kaikki 
temaattiset 
tavoitteet

6,2

14,8

13,513,2

Yleiset indikaattoritOhjelmakohtaiset indikaattorit

TO11TO10TO9TO8TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO1 TO2

EAKR ESR

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
ESR:n osalta asetuksessa määritetään 23 yleistä tuotosindikaattoria, jotka liittyvät 
sekä henkilöihin että yhteisöihin. Indikaattoreita on käytettävä toimenpideohjelmien 
yhteydessä, jos ne ovat ohjelmien kannalta relevantteja, ja niistä raportoitava kerran 
vuodessa toimenpideohjelman vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa (ks. 
taulukko 4).

109 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti, että 28 EU:n jäsenvaltiota olivat 
kehittäneet kaikkia toimenpideohjelmia varten yhteensä 1769 ESR:n ohjelmakoh-
taista tuotosindikaattoria. Kunkin ESR:n toimenpideohjelman yhteydessä käytettiin 
keskimäärin 13,5:ta erilaista ohjelmakohtaista tuotosindikaattoria 6,2:ta yleistä 
tuotosindikaattoria.

ESR:n ja EAKR:n tulosindikaattorit mittaavat eri asioita ja 
eri tavoin, joten unionin tasolla on mahdotonta koota tietoa 
mielekkäällä tavalla

Tuloksia mittaavat tuloksellisuusindikaattorit määritetään eri 
tavoin EAKR:n ja ESR:n yhteydessä

110 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa myös, että joitakin EAKR:n yhteydessä 
tuotosindikaattoreiksi määritettyjä indikaattoreita saatetaan pitää ESR:n yhteydessä 
tulosindikaattoreina. Esimerkiksi tuottaville investoinneille määritetty EAKR:n yleinen 
tuotosindikaattori ”parantunut työllisyys tuetuissa yrityksissä” voidaan nähdä toimen 
välittömänä tuloksena. Asianomaisia tuloksia ei kuitenkaan systemaattisesti mitata 
yleisten tuotosindikaattoreiden avulla kaikkien EAKR:n tukitoimien avulla tuettujen 
temaattisten tavoitteiden yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että yhteisiä säännök-
siä koskevassa asetuksessa ja rahastokohtaisissa asetuksissa ei määritellä tuloksia 
johdonmukaisesti.

111 
Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti jo varainhoitovuodelta 2015 antamassaan vuosi-
kertomuksessa69 huomion siihen, että komissio ei ole määritellyt tulosindikaattoreita 
selkeästi. Komissio totesi vastauksessaan, että termit ’tuotos’ ja ’tulos’ määritettiin 
toukokuussa 2015 sääntelyn parantamista koskevissa suuntaviivoissa70. Tilintarkas-
tustuomioistuin analysoi suuntaviivoja ja havaitsi, että ’tulosten’ määritelmä sisältää 
tukitoimien välittömät vaikutukset ESR:n yhteydessä sovelletun lähestymistavan mu-
kaisesti. Tämä ei ole kuitenkaan johtanut muutoksiin. Tilintarkastustuomioistuin pani 
niin ikään merkille, että näitä keskeisiä käsitteitä ei määritellä varainhoitoasetuksessa.

69 Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2015, 
kohta 3.59.

70 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja, Better 
Regulation Guidelines, SWD 
(2015) 111 final, 19.5.2015.
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112 
Tuloksia mittaavia ohjelmakohtaisia tuloksellisuusindikaattoreita ei voida aggregoida 
EU:n tasolla EAKR:n eikä ESR:n osalta71. Yleiset tulosindikaattorit on määritetty vain 
ESR:n kohdalla, mutta ei EAKR:n osalta (ks. taulukko 5). EAKR:n kohdalla asianomaisia 
tietoja ei näin ollen voida koota EU:n tasolla, sillä jäsenvaltiot voivat käyttää saman-
tyyppisten erityistavoitteiden mittaamiseen erilaisia indikaattoreita (tai samanlaisia 
indikaattoreita pienin määritelmäeroin).

71 Esimerkiksi temaattista 
tavoitetta 8 koskeva 
tilintarkastustuomioistuimen 
analyysi osoitti, että 
ainoastaan 11 prosenttia 
ohjelmakohtaisista 
tulosindikaattoreista oli ollut 
käytössä useammassa kuin 
yhdessä ESR:n 
toimenpideohjelmassa.

Ta
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ko

 5 Tukitoimien tulokset – EAKR:n ja ESR:n väliset erot

Vaikutus tulosten 
saavuttamiseen

Jakautuminen 
alueluokittain

Tavoitearvot 

Perustasot

Yleiset tulosindikaattorit

Velvoite käyttää yleisiä 
tulosindikaattoreita

Välittömiä tuloksia voidaan mitata 
tulosindikaattoreiden avulla Vaikutus on 

mitattava jälkiarvioinneissa
Mitataan jälkiarvioinneissa

Kyllä 
(alueluokittain ja vaihtoehtoisesti sukupuolijakau-

man perusteella jaotellut perustasot ja tavoitearvot)
Ei ole

Yleisten indikaattoreiden on oltava määrällisiä
Kumulatiivinen arvo, joka kuvastaa tukitoimien 

vaikutuksia (mahdollisuuksien mukaan aiemmat 
tuloksellisuustiedot ja edustavan otoksen 

perusteella määritetyt tiedot yleisten pidemmän 
aikavälin tulosindikaattoreiden osalta)

Määrällinen tai laadullinen
Liittyy kaikkiin mahdollisiin edunsaajiin ja 

siihen vaikuttavat ohjelma sekä muut tekijät

Pakollisia kunkin tulosindikaattorin osalta
Tulosindikaattorin arvo ohjelmakauden alussa 

asianomaisen maan/alueen kohdalla 
viimeisimpien saatavilla olevien tietojen (tilastot 

tai hallinnolliset tiedot) tai kyselytutkimusten 
perusteella

Määrä nolla poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
jolloin laskenta ei ole mahdollista

Käynnissä oleviin tai aiempiin vastaavanlaisiin 
tukitoimiin perustuva arvo viimeisimpien 

saatavilla olevien tietojen mukaan

Kyllä
(vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa)Ei ole

Kyllä,
yleiset välittömät tulosindikaattorit ja yleiset 

pidemmän aikavälin tulosindikaattorit (pelkästään 
henkilöiden – ei yhteisöjen – osalta)

Ei ole
(neuvotellaan erikseen jäsenvaltion kanssa)

ESREAKR

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asetuksen ja ohjeasiakirjojen perusteella.
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113 
Esimerkiksi temaattista tavoitetta 1 koskeva tilintarkastustuomioistuimen analyysi 
osoitti, että ainoastaan 12:ta prosenttia EAKR:n tulosindikaattoreista käytettiin use-
ammassa kuin yhdessä toimenpideohjelmassa. Useimpia EAKR:n yksittäisiä erityista-
voitteita varten määritettiin näin ollen erilliset tulosindikaattorit. EU:n 28 jäsenvaltio-
ta laativat EAKR:ää varten kaiken kaikkiaan 2955 ohjelmakohtaista tulosindikaattoria72 
ja kunkin toimenpideohjelman yhteydessä käytettiin keskimäärin 17,4:ää erilaista 
erityistä tulosindikaattoria (ks. kaavio 13 ja kaavio 14).

Ka
av

io
 1

3 EAKR:n ja ESR:n toimenpideohjelmien yhteydessä kaikissa eri jäsenvaltioissa 
käytettyjen tulosindikaattoreiden kokonaismäärä (lukuun ottamatta 
koheesiorahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimia sekä teknisen avun 
indikaattoreita)

72 Luvut viittaavat kaikkiin EU:n 
28 jäsenvaltion luomiin 
indikaattoreihin (jotka olivat 
saatavilla komission 
Infoview-
tietotekniikkasovelluksessa) 
kaikkien EAKR:n yhteydessä 
käytettyjen temaattisten 
tavoitteiden osalta 
(koheesiorahastoa lukuun 
ottamatta).

ESR (kaikki 
temaattiset 
tavoitteet)

EAKR (kaikki 
temaattiset 
tavoitteet)

21

1 976
2 955

Yleiset indikaattoritOhjelmakohtaiset indikaattorit

TO11TO10TO9TO8TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO1 TO2

EAKR ESR

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.
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114 
ESR:ää koskevassa asetuksessa määritetään viisi välitöntä yleistä tulosindikaattoria 
ja neljä pidemmän aikavälin tulosindikaattoria73, joiden avulla on mitattava ESR:n 
tukitoimien vaikutusta henkilöihin vaikuttaviin muutoksiin. Yhteisöihin kohdistuvan 
vaikutuksen mittaamista varte ei ole yleisiä tulosindikaattoreita. Asetuksessa määri-
tetään myös yhdeksän yhteistä välitöntä tulosindikaattoria ja kolme pitkän aikavälin 
tulosindikaattoria, joita sovelletaan nuorisotyöllisyysaloitteeseen74. Indikaattoreista 
neuvoteltiin ja sovittiin kahdenvälisesti komission ja jäsenvaltioiden välillä.

115 
Kaikkien yleisten indikaattorien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista toimenpideohjel-
missa, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita 
yleisten indikaattoreiden lisäksi. Ohjelmakaudella 2014–2020 EU:n 28 jäsenvaltiota 
käyttävät kaikkia yhdeksää ESR:n yleistä tulosindikaattoria ja ne ovat kehittäneet 
lisäksi 1976 ohjelmakohtaista tulosindikaattoria75. Kunkin ESR:n toimenpideohjelman 
yhteydessä käytettiin keskimäärin 3,1:tä yleistä tulosindikaattoria ja 14,4:ää erilaista 
ohjelmakohtaista tulosindikaattoria (ks. kaavio 13 ja kaavio 14).

Ka
av

io
 1

4 Kunkin toimenpideohjelman yhteydessä kaikissa eri jäsenvaltioissa käytettyjen 
tulosindikaattoreiden keskimäärä (lukuun ottamatta koheesiorahaston ja 
nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimia sekä teknisen avun indikaattoreita)

Yleiset indikaattoritOhjelmakohtaiset indikaattorit

TO11TO10TO9TO8TO11TO10TO9TO8TO7TO6TO5TO4TO3TO1 TO2

EAKR ESR

ESR (kaikki 
temaattiset 
tavoitteet)

EAKR (kaikki 
temaattiset 
tavoitteet)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Infoview-tietotekniikkasovelluksen tietojen perusteella.

73 Asetus (EU) N:o 1304/2013, 
liite I.

74 Asetus (EU) N:o 1304/2013, 
liite II.

75 Luvut viittaavat kaikkiin EU:n 
28 jäsenvaltion luomiin 
indikaattoreihin (jotka olivat 
saatavilla komission 
Infoview-
tietotekniikkasovelluksessa) 
kaikkien ESR:n yhteydessä 
käytettyjen temaattisten 
tavoitteiden osalta 
(nuorisotyöllisyysaloitetta 
lukuun ottamatta).
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EAKR:n tulosindikaattorit eivät liity nimenomaisesti ohjelman 
avulla rahoitettuihin tukitoimiin

116 
EAKR:n ja ESR:n välillä on perustavanlaatuisia eroja tuloksen määrityksessä. EAKR:n 
tapauksessa tulos on henkilöiden hyvinvointiin ja edistykseen liittyvä tietty osa-alue, 
joka motivoi toimintapolitiikkaa; kyse on siitä, mitä suunniteltujen tukitoimien avulla 
pyritään muuttamaan76. Tuloksiin vaikuttavat EAKR:n rahoituksen lisäksi myös ulkoi-
set tekijät (ks. laatikko 10).

76 Alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto, Guidance document 
on monitoring and evaluation 
of the ERDF and CF, for the 
programming period 
2014–2020, maaliskuu 2014, 
s. 4.

Esimerkki EAKR:n tulosindikaattorista (Espanja)

Älykästä kasvua koskevan EAKR:n toimenpideohjelman yhdeksi tulosindikaattoriksi oli Espanjassa valittu ”teknolo-
gisia innovaatioita tekevien yritysten osuus aktiivisten yritysten kokonaismäärästä”. Perustason määritti kansallinen 
tilastokeskus kansallisen kyselytutkimuksen perusteella. Kyselytutkimuksen avulla pyritään saamaan tietoa kai-
kentyyppisten Espanjassa toimivien yritysten innovointiprosessien rakenteesta – kohteena ovat siis muutkin kuin 
yksinomaan EAKR:n rahoittamat yritykset (joiden osuus relevanttien yritysten kokonaismäärästä on noin seitse-
män prosenttia). Tulos ei näin ollen ole yksinomaan toimenpideohjelman ansiota.
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117 
Toisin sanoen EAKR:n toimenpideohjelmien kohdalla ei ole mahdollista määrittää 
erikseen EAKR:n tukitoimien vaikutusta eikä tiedossa ole, mitkä tekijät saattavat 
vaikuttaa tulosten saavuttamiseen. Tämän lähestymistavan etuna on, että sen avulla 
kyetään säilyttämään yleiskuva tavoitteena olevasta pääasiallisesta muutoksesta. 
EAKR:n tukitoimien avulla saavutettavan muutoksen tai vaikutuksen arviointia varten 
jäsenvaltioiden on kuitenkin hyödynnettävä täydentäviä lähestymistapoja.
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EAKR:n tulosindikaattorit keskittyvät tiettyyn tavoitellun 
muutoksen ulottuvuuteen

118 
Lisäksi voidaan todeta, että EAKR:n tulosindikaattorit antavat useimmissa tapauksissa 
tietoa vain tietystä tavoitellun muutoksen ulottuvuudesta toteutettavana olevasta 
toimesta riippuen. Tämä johtaa siihen, että saman investointiprioriteetin yhteydessä 
käytetään erilaisia tulosindikaattoreita. Esimerkiksi tutkituista 14 toimenpideoh-
jelmasta kahdeksassa on ohjattu varoja tutkimusinfrastruktuurin luomista ja tutki-
musvälineistön hankintaa varten (investointiprioriteetti 1a), mutta lähes kaikkien 
toimenpideohjelmien yhteydessä on määritetty omat tulosindikaattorit, joiden avulla 
mitataan alan edistystä – joissakin tapauksissa kyse on jopa samassa jäsenvaltiossa 
toteutettavista toimenpideohjelmista (ks laatikko 11).

Esimerkkejä investointiprioriteetin 1a yhteydessä sovellettavista EAKR:n 
tulosindikaattoreista, joiden määrittämisestä ovat vastanneet jäsenvaltiot 
(Kroatia, Irlanti, Puola, Romania ja Espanja)

Älykästä kasvua koskevan Puolan toimenpideohjelman yhteydessä tuettujen investointien odotetaan lisäävän 
yritysten tutkimusorganisaatioiden tuottamiin tutkimuksiin suuntaamia menoja. Tämä perustuu oletukseen, että 
tutkimustoiminnan laatu paranee, tutkimuksen arvo yritykselle kasvaa ja että tämän tuloksena yritykset hankkivat 
tutkimuksen ja kehittämisen alan palveluita asianomaisilta tutkimusorganisaatioilta.

Kilpailukykyä koskevan Romanian toimenpideohjelman yhteydessä investointien pitäisi edistää tutkimuskapasi-
teetin parantamista ja yritysten kilpailukyvyn kehittämistä. Tätä mitataan Horisontti 2020 -ohjelman houkuttaman 
osallistumisen sekä tieteellisten julkaisujen lukumäärän kasvun perusteella. Espanjan Andalusiaa koskevan toimen-
pideohjelman tavoitteena on lisätä esitettävien patenttihakemusten lukumäärää. Kilpailukykyä ja koheesioalaa kos-
kevan Kroatian toimenpideohjelman yhteydessä tulosindikaattorina on tieteellisissä julkaisuissa olevien julkaisujen 
määrä. Irlannin toimenpideohjelmien tapauksessa indikaattorina on puolestaan teollisuuskumppaneiden lukumää-
rä. Yhtäkään indikaattoria ei määritellä täysin samalla tavalla.

OECD:n mukaan näistä indikaattoreista jotkin – esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattavat menot, 
patenttitilastot sekä tieteelliset julkaisut – ovat riittäviä innovoinnin mittaamiseen77. EAKR edistää synergioita 
tutkimuksen ja kehittämisen varojen kanssa etenkin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä. Näin ollen Horisontti 
2020 -ohjelmaan osallistuminen voitaisiin nähdä myös osoituksena tutkimusvalmiuksien parantamisesta. Nämä 
indikaattorit saattavat kuitenkin antaa rajallisen kuvan siitä, kuinka tutkimusta hyödynnetään asianomaisten aluei-
den/maiden taloudellisen kehityksen edistämiseen.

77 OECD ja Eurostat, Oslo Manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data, kolmas painos, 2005.
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ESR:n tulosindikaattorit liittyvät suoraan ESR:n tukitoimiin

119 
ESR:n kohdalla tuloksen käsite liittyy ESR:n erityisiin tukitoimiin. Tuloksella kuvataan 
tietyn tilanteen muutosta, joka useimmiten liittyy tuen kohteena oleviin yhteisöihin 
tai osallistujiin. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston kohdalla on suo-
siteltavaa asettaa indikaattoreita, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti asianomai-
sen investointiprioriteetin yhteydessä toteutettavia toimia. Lisäksi ESR:n kohdalla 
’vaikutus’ liittyy toimintalinjan yhteydessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen 
eli siihen, kuinka toimet hyödyttävät suoraan tukea saavien osallistujien tai yhteisö-
jen ohella laajempia yhteiskuntaryhmiä.

120 
Toisin sanoen painopisteenä ovat ESR:n tukitoimien välittömät vaikutukset. Ta-
voitteena on rajata mahdollisimman pitkälti pois ulkoisten tekijöiden mahdollinen 
vaikutus raportoinnin kohteena oleviin indikaattoreihin. Tulokset voivat olla välittö-
miä (tilanne välittömästi toimen päätyttyä) tai pidemmän aikavälin tuloksia (tilanne 
tietyssä vaiheessa toimen päättymisen jälkeen) (ks. laatikko 12).

Esimerkki ESR:n tulosindikaattorista, jota käytettiin Romaniassa toteutetun 
inhimillisen pääoman toimenpideohjelman yhteydessä

Työllistymistä muuta kuin maataloustoimintaa harjoittavissa yrityksissä Romanian kaupunkialueilla edistetään 
tukemalla startup-yritysten perustamista tai uusien työpaikkojen luomista jo olemassa olevissa pk-yrityksissä sekä 
tarjoamalla räätälöityjä neuvontapalveluja/ohjausta ja yrittäjäkoulutusta.

Erityistavoitteen saavuttamista mitataan kolmen tulosindikaattorin avulla, joista yksi koskee luotujen ja nykyisten 
työpaikkojen lukumäärää, kun työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden tukemiseen tarkoitettu-
jen tukitoimien päätökseen saattamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Lukumäärään mukaan laskettavilla toimilla 
viitataan ESR:n toimien osallistujiin.
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Tukitoimien vaikutuksen mittaaminen edellyttää arviointeja sekä 
EAKR:n että ESR:n kohdalla

121 
EAKR:n ja ESR:n tukitoimien vaikutus on määritettävä arviointien avulla toimenpide-
ohjelmien täytäntöönpanon aikana ja niiden päättymisen jälkeen (jälkiarviointi)78. 
Arvioinnista tulee vaativampaa EAKR:n tukitoimien kohdalla, sillä vastuuviranomais-
ten on kerättävä lisätietoa suoraan hankkeisiin perustuvista tuloksista. Jotta kyetään 
määrittämään, perustuvatko tulokset, esimerkiksi tieteellisten julkaisujen määrän 
kasvu, EAKR:n tukitoimiin vai muihin ulkoisiin tekijöihin, on vertailukohteeksi otetta-
va sellaiset yhteisöt, jotka eivät saaneet lainkaan tukea. Vertailu tapahtuu arvioinnin 
avulla, jota varten on kerättävä lisätietoa.

122 
Puolassa hallintoviranomaiset ottivat näin ollen käyttöön vapaaehtoisuuteen 
perustuvat suorat tulosindikaattorit, joiden avulla määritettiin EAKR:n tukitoimien 
avulla saavutetut välittömät hyödyt ja varmistettiin, että saatavilla on tiedot EAKR:n 
tukitoimien vaikuttavuuden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointia varten. Nämä 
välitöntä vaikutusta kuvaavat tulosindikaattorit eivät sisälly toimenpideohjelmiin eikä 
niistä raportoida säännöllisesti vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. Välittömiä 
tuloksia koskevat tiedot eivät näin ollen ole helposti komission ja laajemman yleisön 
saatavilla (ERI-rahastoja koskevan avoimen datan alustan kautta).

123 
ESR:n kohdalla välittömiä tuloksia koskevat tiedot yhdistetään suoraan tukitoimiin, 
joten ESR:n tukitoimien vaikutusten arvioinnin perustaksi on saatavilla tukevampaa 
näyttöä ja lisätietojen tarve on pienempi kuin EAKR:n tukitoimien tapauksessa.

Perustasot ja tavoitearvot lasketaan eri tavoin EAKR:n kuin ESR:n 
yhteydessä, koska rahastojen käyttämä tuloksen määritelmä on 
erilainen

124 
EAKR:n tulosindikaattoreita varten määritetyt perustasot ja tavoitearvot pohjautu-
vat lähinnä kansallisten tilastokeskusten pitämiin tilastoihin, jotka koskevat EAKR:n 
tukitoimien kaikkia mahdollisia edunsaajia. Niissä ovat mukana kaikki ulkoiset tekijät 
ja ne koskevat koko maahan/alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Näiden tulosindi-
kaattoreiden yhteydessä ei aseteta tuloksellisuutta koskevia tavoitearvoja EAKR:n 
tukitoimille, joten niiden avulla ei voida arvioida toimenpideohjelmien välittömiä 
tuloksia. Tulosten saavuttamista koskeva tilivelvollisuus on ensisijaisesti jäsenvaltioil-
la, ja vähäisemmässä määrin toimenpideohjelmien hallintoviranomaisilla.

78 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 56 
ja 57 artikla.
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125 
ESR:n kohdalla perustasot ja tavoitearvot lasketaan lähinnä ESR:n tukitoimiin suoraan 
liittyvien aiempien tietojen tai kokemusten perusteella. Tulosindikaattorit ovat näin 
ollen riippuvaisia tuotosindikaattoreista. Esimerkiksi yleisen indikaattorin ”osallis-
tujat, jotka ovat työelämässä, myös itsenäisinä ammatinharjoittajina, jättäessään 
toimen” kohdalla perustaso vastaa vertailukelpoisissa ohjelmissa saavutettua tulok-
sellisuussuhdetta (niiden henkilöiden osuus, jotka työllistyivät osallistuttuaan ESR:n 
koulutukseen).

126 
ESR:n tulosindikaattorit osoittavat, miten toimenpideohjelmat ovat vaikuttaneet 
erityistavoitteisiin. Tulosindikaattoreiden avulla voidaan määrittää, kuinka ESR:n 
tukitoimet ovat vaikuttaneet kumppanuussopimuksessa määritettyihin strategisiin 
tulosindikaattoreihin. Tulosten saavuttamista koskeva tilivelvollisuus on osoitettu 
suoraan hallintoviranomaisille. Tulosten määrittämisen perustana on ESR:n tuesta 
hyötyvä väestö, joten hallintoviranomaisilla odotetaan olevan voimakkaampi vaiku-
tus tulosten saavuttamiseen.

127 
ESR:n osalta tietoa on kirjattava79 kaikista osallistujista (vain vähäisin poikkeuksin) ja 
yhteisöistä vuosittain. Osallistujat on jäljitettävä, kun asianomainen toimi on saatu 
päätökseen, jotta kyetään laskemaan yleiset tulosindikaattorit (joista on myös rapor-
toitava vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa). Indikaattoreiden arvoista on 
lisäksi raportoitava myös sukupuolten mukaan, jos se on relevanttia.

128 
Osallistujien työllisyystietoja ei kuitenkaan voida käyttää mekaanisesti, sillä niitä 
saattavat vääristää tekijät, joihin ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat viranomai-
set voivat vaikuttaa vain vähän. Relevanttien komission ohjeiden mukaan tulokset 
kuvastavat osallistujien tilannetta siinä vaiheessa, kun he lopettavat osallistumisen 
yhteisrahoitettuun hankkeeseen80. Tämä tarkoittaa, että vaikka osallistujat olisivat 
lopettaneet osallistumisen yhteisrahoitettuun koulutusohjelmaan saamatta sitä 
päätökseen, heidän työllistymisensä ohjelman jälkeen laskettaisiin tulokseksi, vaikka 
työllistyminen ei ensisijaisesti johtuisi ohjelmaan osallistumisesta vaan pikemminkin 
maan/alueen sosioekonomisesta tilanteesta tai muista tekijöistä.

129 
Kaaviossa 15 esitetään yhteenveto vahvuuksista ja heikkouksista, jotka liitty-
vät EAKR:n ja ESR:n yhteydessä tulosindikaattoreihin sovellettuihin erilaisiin 
lähestymistapoihin.

79 Lukuun ottamatta 
indikaattoreita, jotka koskevat 
kodittomia tai 
asuntomarkkinoilta 
syrjäytyneitä osallistujia sekä 
maaseutualueilta 
tulevia osallistujia.

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
Euroopan sosiaalirahasto, 
ohjeasiakirja, kesäkuu 2015.
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EAKR:n ja ESR:n yhteydessä tuloksellisuuden mittaamiseen sovellettujen 
lähestymistapojen vahvuudet ja heikkoudet

Ka
av

io
 1

5

1 Ks. kohta 112.

Lähde: Tilintarkastustuomioistuin.

• Tulosindikaattorit eivät mahdollista tukitoimien 
välittömien vaikutusten mittaamista. 

• Yksittäisten hankkeiden tulostietoja ei koota. Arviointeja 
varten on kerättävä lisätietoa hankkeiden välittömistä 
tuloksista.

• Hankkeiden välittömiä tuloksia koskevia tietoja ei 
raportoida säännöllisesti komissiolle, joten niitä ei 
myöskään tarkasteta säännöllisesti.

• Yleiset tulosindikaattorit puuttuvat, joten tuloksia ei ole 
mahdollista koota yhteen EU:n tasolla1.

• Yleiset tuotosindikaattorit ovat pakollisia ainoastaan 
silloin, kun ne ovat relevantteja.

• Erityisindikaattoreiden määrä on suuri.
• Tukitoimiluokitukset eivät vastaa investointiprioriteetteja.

• Tulosindikaattorit mittaavat henkilöihin 
kohdistuvien tukitoimien välittömiä vaikutuksia.

• Tukitoimiin suoraan liittyvistä välittömistä 
tuloksista on saatavilla tiedot. Arviointeja varten 
on hyvä perusta vaikutusten määrittämiseen.

• Hankkeiden välittömiä tuloksia koskevista tiedoista 
raportoidaan säännöllisesti komissiolle ja tiedot 
asetetaan saataville oikea-aikaisesti. Tiedot 
tarkistetaan.

• Henkilöitä koskevat yleiset tuotos- ja tulosindikaat-
torit ovat olemassa, joten tiedot on mahdollista 
koota yhteen EU:n tasolla.

• Tukitoimiluokitukset vastaavat investointipriori-
teetteja.

• Suurempi tulosvastuullisuus (tuettujen henkilöi-
den/yhteisöjen tilanteen parantamiseen 
tähtäävien tukitoimien osalta).

• Tulosindikaattorit antavat yleiskuvan alueeseen/-
maahan kohdistuvista pääasiallisista odotetuista 
vaikutuksista.

• Yleiset tuotosindikaattorit ovat olemassa, joten tiedot 
on mahdollista koota yhteen EU:n tasolla.

• Tulosindikaattorit eivät anna yleiskuvaa 
tavoitellusta strategisesta muutoksesta. 

• Arvioinnit edellyttävät lisätietojen keräämistä.
• Jäsenvaltioiden on pakko kerätä laajamittaisia 

tietoja.
• Erityisindikaattoreiden määrä on suuri.

HEIKKOUDET

VAHVUUDET

ESFEAKR
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Menetelmien eroavaisuudet ja ohjelmakohtaisten 
indikaattoreiden suuri määrä aiheuttavat huomattavan 
paljon hallinnollista työtä; nähtäväksi kuitenkin jää, miten 
näitä tietoja hyödynnetään

EAKR:n ja ESR:n raportointivaatimukset poikkeavat toisistaan

130 
Eri rahastokohtaisissa asetuksissa on asetettu erilaisia vaatimuksia tuotoksia ja tulok-
sia koskevien tuloksellisuustietojen keräämiselle ja raportoimiselle. Tilintarkastus-
tuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä muodostaa puutteen kautta 2014–2020 
varten perustetussa järjestelmässä. Tuloksellisuuden merkitys on erilainen EAKR:n 
kuin ESR:n kohdalla. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden on kehitettävä rahastokoh-
taisia tuloksellisuuden seurantajärjestelmiä myös tapauksissa, joissa on kyse useiden 
rahastojen avulla rahoitettavista toimenpideohjelmista.

131 
Lisäksi ongelman aiheuttaa erilaisten tuloksellisuusindikaattoreiden kokonaismäärä: 
yleisiä ja ohjelmakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita on tuhansia. Hallintoviran-
omaisten on kerättävä ja raportoitava tiedot kaikkien näiden indikaattoreiden osalta. 
Lisäksi tarkastusviranomaisten on menojen sääntöjenmukaisuuden tarkastamistyön 
ohella tarkistettava, että tietojen keruu- ja tallennusjärjestelmät ovat luotettavia.

132 
Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan riskinä on, että tämä tuloksel-
lisuustietojen keräämiseen liittyvä kattava lähestymistapa aiheuttaa hallintoviran-
omaisille huomattavan työmäärän ilman vastaavantasoista hyötyä. Epäselvää on yhä 
niin ikään se, kuinka jäsenvaltiot ja/tai komissio aikovat hyödyntää tai valvoa tiedon-
keruun kohteena olevaa dataa.
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Kerättyjä tuotos- ja tulostietoja voitaisiin hyödyntää 
tulosbudjetoinnin tehostamiseen seuraavalla ohjelmakaudella

133 
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että komissiolla on käytet-
tävissään laaja joukko tuotoksia ja tuloksia koskevia tuloksellisuustietoja. Ne ovat 
reaaliaikaisesti myös sidosryhmien saatavilla koheesioalan avoimen datan alustan 
kautta. Näin ollen tietoja voivat tutkia vastuuviranomaisten ja komission lisäksi myös 
ulkopuoliset sidosryhmät.

134 
Komissio voi ottaa tosiasialliset tuloksellisuustiedot huomioon arvioidakseen uu-
delleen tavoitearvon asettamiseen käytettyjen aiempien yksikkökustannusten 
pätevyyttä ja/tai vahvistaakseen kustannusvaikuttavuuden ja -tehokkuuden. Tilin-
tarkastustuomioistuin toi eräässä aiemmassa kertomuksessa esille huomattavia eroja 
jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi moottoriteiden rakentamiseen liiittyvissä yksikkö-
kustannuksissa. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio analysoi erojen 
syitä ja varmistaa, että parhaita käytäntöjä sovelletaan81.

135 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tämä saattaisi jopa luoda tietä tällaisten 
tietojen käyttöön siten, että varoja ohjattaisiin tukitoimiin aiempaa tulosperus-
teisemmin vuoden 2020 jälkeen (ks. laatikko 13). Yhteisiä säännöksiä koskevassa 
asetuksessa säädetään yhteisistä toimintasuunnitelmista, joiden myötä rahoituksen 
saaminen riippuu yksinomaisesti tuotosten tai tulosten saavuttamisasteesta82. Tätä 
mahdollisuutta ei kuitenkaa ole toistaiseksi käytetty yhdenkään toimenpideohjelman 
yhteydessä EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tämä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat vastahakoisia 
soveltamaan tuen myöntämiseen tulosperusteisia järjestelyjä. Tilanteeseen saattaa 
vaikuttaa myös se, että tällä hetkellä ei ole saatavilla riittävän luotettavaa tietoa kes-
kimääräisistä yksikkökustannuksista.

136 
Vuoden 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella jäsenvaltioiden olisi kyettävä yksilöimään 
paremmin tarpeidensa ja maakohtaisten suositusten kannalta tarpeen olevat mää-
rärahat sekä tuottamaan toimenpideohjelmissa määritetyt odotetut tuotokset ja 
tulokset.

81 Erityiskertomus nro 5/2013 
”Onko EU:n koheesiopolitiikan 
varat käytetty asianmukaisesti 
tiehankkeisiin?”

82 Asetus (EU) 1303/2013, 
106 artikla.
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Tulosbudjetointi

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan tulosbudjetointiin sovellettavat lähestymistavat 
kehittyvät yleensä ajan mittaan ja muutoksia tehdään jokaisen uuden budjettisuunnitteluprosessin yhteydessä. 
Lähestymistavat vaihtelevat myös maittain, sillä niiden on vastattava kansallista poliittista toimintaympäristöä83.

OECD käyttää useita tulosbudjetoinnin määritelmiä. Sen mukaan tulosbudjetoinnin osalta ei ole sovittu yksittäisistä 
vakiomuotoisista määritelmistä eikä tulosbudjetointia varten ole olemassa yksittäistä mallia84.

Yleisesti ottaen olemassa on kaksi pääasiallista lähestymistapaa:

Tulosbudjetoinnin tarkoituksena on monipuolistaa päätöksentekijöiden käytettävissä olevia tietoja tai muuttaa 
budjettipäätöksentekoa85. Myönnettyjen varojen on ensinnäkin liityttävä mitattavissa oleviin tuloksiin. Tulevia tai 
menneitä tuloksellisuustietoja käytetään kuitenkin nykyisin päätöksentekoprosessissa yhdessä muiden tietojen 
kanssa.

Toisaalta tulosbudjetoinnilla viitataan budjettiin, jossa jokainen resurssien lisäys selvästi kytketään tuotosten tai 
muiden tulosten lisäykseen. Laajemmin ilmaistuna tulosbudjetoinnissa annetaan tietoa siitä, mitä organisaatiot 
ovat tehneet tai aikovat tehdä saamiensa varojen avulla. Tämä merkitsee, että määrärahat yksilöidään odotettujen 
tuotosten ja/tai tulosten perusteella tai ainakin ottamalla ne huomioon.

83 OECD, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11th Annual Meeting of the OECD Senior Budget Officials Performance 
and Results Network, OECD:n konferenssikeskus, Pariisi, 26. ja 27. marraskuuta 2015.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, maaliskuu 2008.

85 Allen Schick, The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting, painos 2013/2.
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78Johtopäätökset ja 
suositukset

137 
Komission toiminta oli yleisesti ottaen vaikuttavaa sen neuvotellessa koheesioalan 
kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista kaudelle 2014–2020. Komissio 
saattoi jäsenvaltioiden kanssa käydyt neuvottelut päätökseen säädetyssä määräajas-
sa, keskitti rahoituksen Eurooppa 2020 -strategiaan ja vahvisti toimenpideohjelmi-
en toimintalogiikkaa. Komissio ei ole kuitenkaan onnistunut yhdenmukaistamaan 
rahoituksen seurantajärjestelyjä eri rahastojen välillä. Se ei ole myöskään onnistunut 
varmistamaan johdonmukaista tuloksellisuusindikaattoreiden määritelmää tuotoksia 
ja tuloksia varten. Tämä olisi kuitenkin tarpeen, jotta tuloksellisuustietoja kyettäi-
siin kokoamaan yhteen mielekkäällä tavalla ja vertaamaan niitä eri ohjelmien välillä. 
Seurattavana olevien tuloksellisuusindikaattoreiden kokonaismäärä on suuri ja EU:n 
varojen vaikutusten määrittämiseen tarvitaan jatkuvasti lisätietoja. Kun nämä tekijät 
otetaan huomioon, voidaan todeta, että kautta 2014–2020 koskevaan tuloksellisuus-
järjestelmään liittyy huomattavan hallinnollisen työmäärän riski.

Komissio hillitsi kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien 
neuvotteluviiveitä

138 
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät koheesiopolitiikan säädöspaketin 
joulukuussa 2013 eli juuri ennen ohjelmakauden 2014–2020 alkua. Tämä merkitsi 
viiden kuukauden viivettä edeltävään kauteen verrattuna, mikä on osittain seurausta 
siitä, että komissio esitti lainsäädäntöehdotuksensa myöhemmin. Osasyynä tilantee-
seen vaikutti myös se, että neuvottelujen päätökseen saattaminen vaati pidemmän 
ajan. Komissio hyväksyi sekundaarilainsäädännön tammikuuhun 2016 mennessä 
eli sen jälkeen kun se oli jo hyväksynyt suurimman osan toimenpideohjelmista (ks. 
kohdat 33–37).

139 
Kaiken kaikkiaan komissio hyväksyi kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat 
vaikeuksista huolimatta yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa säädetyssä mää-
räajassa: viimeinen kumppanuussopimus hyväksyttiin marraskuussa 2014 ja viimei-
nen toimenpideohjelma joulukuussa 2015. Komissio sovelsi ennakoivaa lähestymista-
paa ja käynnisti epäviralliset neuvottelut jo vuonna 2012. Tämä lievensi osaltaan myös 
asetusten myöhäisen hyväksymisen vaikutusta. Komissio myös toimitti jäsenvaltioille 
huomattavan määrän ohjeita, joskin toimittaminen tapahtui hajanaisesti ja prosessin 
ollessa jo pitkällä (syyskuuhun 2014 mennessä). Komissio pystyi viimeistelemään oh-
jeet vasta lainsäädäntökehyksen perustamisen jälkeen (joulukuu 2013) (ks. kohdat 47 
ja 48).
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140 
Jäsenvaltiot toimittivat kaikki kumppanuussopimukset ajoissa (huhtikuuhun 2014 
mennessä), ja neuvottelut saatiin päätökseen viidessä kuukaudessa. Eteneminen oli 
huomattavasti nopeampaa kuin vastaavassa kauden 2007–2013 kansallisten strate-
gisten viitekehysten valmisteluvaiheessa, mikä kompensoi osaltaan viivästyksiä (ks. 
kohdat 48 ja 49).

141 
Jäsenvaltiot toimittivat suurimman osan (85 prosenttia) toimenpideohjelmaluon-
noksistaan säädetyssä määräajassa. Komissio ei pystynyt käynnistämään virallisia 
neuvotteluja kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopimusten toimittamisesta 
15 prosentissa toimenpideohjelmista. Toimenpideohjelman hyväksymiseen kului 
keskimäärin noin kahdeksan kuukautta (kun huomioon ei oteta odotusaikoja eli 
ajanjaksoja, jotka kuluvat jäsenvaltioille lähetettävien huomautusten ja toimenpide-
ohjelman toimittamisen välillä). Tämä vastaa edeltävän kauden tilannetta. Joulukuun 
2014 loppuun mennessä oli hyväksytty 64 prosenttia Investoinnit kasvuun ja työ-
paikkoihin -tavoitteen mukaisista toimenpideohjelmista. Edeltävällä ohjelmakaudella 
2007–2013 toimenpideohjelmista 98 prosenttia hyväksyttiin vastaavan ajanjakson 
kuluessa. Tämä johtuu lähinnä lainsäädäntöpaketin hyväksymisen viivästymisestä (ks. 
kohta 49).

142 
Voidaan siis olettaa, että neuvottelut olivat aiempaa vaativammat. Tämä johtui pää-
asiassa lisävaatimuksista (kuten ennakkoehdoista tai vaatimuksesta esittää selkeämpi 
toimintalogiikka), tietoteknisistä ongelmista ja siitä, että komissiossa oli järjestettä-
vä useita hyväksyntäkierroksia, joihin sisältyi pitkällisiä yksiköiden sisäisiä ja välisiä 
kuulemisia. Lisäksi ohjelmasuunnitteluasiakirjojen alustavissa luonnoksissa ilmeni 
laatuongelmia (ks. kohdat 53–55).

Suositus 1

Komission olisi varmistettava, että sen koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöeh-
dotukset vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle esitetään ajoissa niin, että Euroopan par-
lamentille ja neuvostolle jää riittävästi aikaa viedä neuvottelunsa päätökseen ennen 
ohjelmakauden alkua.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien lainsää-
däntöehdotusten laadinnan yhteydessä.
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Kumppanuussopimuksilla oli tärkeä rooli koheesiovarojen keskittämisessä 
Eurooppa 2020 -strategiaan

143 
Kumppanuussopimukset ovat osoittautuneet vaikuttavaksi välineeksi kohdennet-
taessa ERI-rahastojen rahoitusta temaattisiin tavoitteisiin ja investointiprioriteettei-
hin. Tarkastuskohteena olleet kumppanuussopimukset kattavat kaikki olennaiset 
näkökohdat ja sisältävät analyysin jäsenvaltioiden kehitystarpeista ja investointi-
prioriteeteista. Komissio ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet keskittämään kaudella 
2014–2020 myönnettävän EU-rahoituksen kasvua ja työllisyyttä koskeviin Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteisiin. Rahoitus on jopa keskitetty pieneen painopistealo-
jen joukkoon temaattisten tavoitteiden sisällä. Temaattista keskittämistä koskevat 
rahastokohtaiset vaatimukset yleensä ylitettiin. Kaiken kaikkiaan varoja on suunnattu 
ohjelmakauteen 2007–2013 verrattuna enemmän pk-yritysten kilpailukykyyn, ilmas-
tonmuutokseen ja työllisyyteen ja vastaavasti vähemmän liikenteeseen ja ympäris-
töön (ks. kohdat 57 ja 68).

144 
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että kumppanuussopimusten 
tiedot eivät ole aina yhdenmukaisia toimenpideohjelmien tietojen kanssa ja että 
EAKR-asetuksessa sallittuja poikkeuksia hyödyntävien jäsenvaltioiden toimenpideoh-
jelmista ilmenevien rahoitustietojen perusteella ei aina voida määrittää, noudatettiin-
ko temaattisen keskittämisen vaatimuksia (ks. kohta 69).

Suositus 2

a) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle rahoitusta koskevat tiedot, jotka 
se tarvitsee seuratakseen vaikuttavasti, onko temaattista keskittämistä koskevia 
vaatimuksia (myös EAKR-asetuksen poikkeuksia) noudatettu.

b) Komission olisi varmistettava, että jäsenvaltiot ohjaavat ERI-rahastojen myöntä-
män rahoituksen temaattisiin tavoitteisiin.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuosittain vuodesta 2017 alkaen.
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145 
Jäsenvaltiot yksilöivät kumppanuussopimuksissa tavoitteena olevat pääasialliset 
tulokset, mutta eivät yleensä esitä määrällistä arvioita ERI-rahastojen odotetusta 
vaikutuksesta tavoitearvojen saavuttamiseen. On kuitenkin ilmeistä, että useimpien 
kumppanuussopimuksissa määritettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
ERI-rahastojen käytön lisäksi huomattavaa kansallista rahoitusosuutta sekä uusia lain-
säädäntötoimenpiteitä ja rakenteellisia uudistuksia. Samanaikaisesti voidaan todeta, 
että tuloksen saavuttamatta jääminen ei välttämättä johdu ERI-rahastojen tukitoi-
mien epäonnistumisesta. Syynä voivat olla pikemminkin rahastojen vaikutuksen ulko-
puolelle jäävät tekijät, kuten epäsuotuisa sosioekonominen tilanne ja/tai tehottomat 
kansalliset toimintatavat (ks. kohdat 74–80).

Toimenpideohjelmat osoittavat selkeämmin, mihin tukitoimilla pyritään 
ja miten asetetut tavoitteet on määrä saavuttaa; järjestelyt ovat kuitenkin 
aiempaa monimutkaisemmat

146 
Komissio ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet laatimaan useimmista tarkastetuista 
toimenpideohjelmista toimintalogiikaltaan aiempaa vakaampia eli määrittämään pa-
remmin, mihin tukitoimella pyritään (erityistavoitteet/tulokset) ja mitä keinoja on tar-
koitus käyttää (rahoitus–toimet–tuotokset). Tapauksissa, joissa puutteita oli havaitta-
vissa, ne johtuivat siitä, että kehitystarpeita ei ollut dokumentoitu eivätkä tavoitteet 
näyttäneet vastaavan yksilöityihin tarpeisiin. Tavoitteet oli myös usein määritetty 
liian väljästi, tai oli olemassa epäilys siitä, edistävätkö toimenpideohjelmassa esitetyt 
toimet ohjelman tavoitteiden ja tulosten saavuttamista. Tällaisissa tapauksissa riskinä 
on, että julkinen rahoitus kohdennetaan väärin tai sitä ei käytetä vaikuttavimmalla 
tavalla (ks. kohdat 81–87).

147 
Ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien monimutkaisuus riippuu seuraavis-
ta parametreista: jäsenvaltioiden määrittämien toimintalinjojen lukumäärä ja niiden 
kohteena olevien investointiprioriteettien lukumäärä sekä toimenpideohjelmien kat-
tamien alueluokkien lukumäärä. Lisäksi monimutkaisuuteen vaikuttaa jäsenvaltioiden 
valitsemien ohjelmakohtaisten indikaattoreiden lukumäärä. Ohjelmakauden 2014–
2020 toimenpideohjelmat on suunniteltu kolmiulotteisena matriisirakenteena, jossa 
yhdistyvät jäsenvaltioiden erikseen määrittämät toimintalinjat, valitut investointipri-
oriteetit ja kohteena olevat aluetyypit. Näin varmistetaan ohjelmasuunnittelun stra-
teginen johdonmukaisuus, mutta samalla seurattavien tuloksellisuusindikaattoreiden 
lukumäärä kasvaa huomattavasti, sillä niiden määrää on lisättävä, kun huomioon on 
otettava erityinen toimintaympäristö, jossa rahoitus tapahtuu toimenpideohjelman 
sisällä. Tarkastuskohteena olleiden toimenpideohjelmien muodostaman otoksen 
sisällä tuotosindikaattoreiden lukumäärä kasvoi jopa 450 prosentilla ja tulosindikaat-
toreiden määrä jopa noin 500 prosentilla (ks. kohdat 88–91).
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Rahastokohtaiset erot rahoitustietojen luokittelussa ja 
toimenpideohjelmien tuloksellisuuden mittaamisessa vaikeuttavat 
todennäköisesti ohjelmien seurantaa tulevina vuosina

148 
Investointeja koskevaan rahoituksen seurantaan sovellettava lähestymistapa vaihte-
lee EAKR:n ja ESR:n välillä. Siinä on kuitenkin vaihtelua myös niiden jäsenvaltioiden 
välillä, joissa on useampaan kuin yhteen alueluokkaan kuuluvia alueita (esim. vähem-
män kehittyneet, siirtymävaiheessa olevat ja kehittyneemmät alueet). Etenkin EAKR:n 
kohdalla toimien ja rahoituksen välinen yhteys ei ole suoraan osoitettavissa, sillä ra-
hoitusta koskevia tietoja ei ole sovitettu yhteen investointiprioriteettien kanssa. Tämä 
haittaa edistymisen seurantaa, sillä ei ole selvää, kuinka paljon EAKR:n avulla tuetta-
vien investointiprioriteettien täytäntöönpanoon osoitettiin rahaa (ks. kohdat 92–99).

149 
Rahastojen välillä on eroja myös yleisten tuotosindikaattoreiden käytössä. Lisäksi jä-
senvaltioilla on mahdollisuus määrittää lisää ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita. 
EAKR:n kohdalla tulee myös olemaan huomattavia vaikeuksia koota yhteen tuotok-
sia koskevia tuloksellisuustietoja, sillä jäsenvaltiot valitsivat keskimäärin lähes yhtä 
monta ohjelmakohtaista ja yleistä indikaattoria. EAKR:n kohdalla 28 EU-jäsenvaltiota 
loivat 40 yleisen tuotosindikaattorin lisäksi kaikkiaan 2240 erilaista ohjelmakohtais-
ta tuotosindikaattoria. Kunkin EAKR:n toimenpideohjelman yhteydessä käytettiin 
keskimäärin 13,2:ta erilaista ohjelmakohtaista tuotosindikaattoria ja 14,8:aa yleistä 
tuotosindikaattoria (ks. kohdat 100–109).

150 
Tulosindikaattoreiden kohdalla tilanne on vieläkin ongelmallisempi: EAKR:n ja ESR:n 
indikaattorit mittaavat eri asioita ja eri tavoin. Itse asiassa tuloksen käsite tulkitaan 
rahastokohtaisissa asetuksissa eri tavoin. Vain ESR:llä on yleisiä tulosindikaattoreita. 
EAKR:ssa niitä ei ole lainkaan. Niitä ei kuitenkaan käytetä usein. EU:n 28 jäsenvaltiota 
laativat EAKR:ää varten kaiken kaikkiaan 2955 ohjelmakohtaista tulosindikaattoria ja 
EAKR:n kunkin toimenpideohjelman yhteydessä käytettiin keskimäärin 17,4:ää erilais-
ta erityistä tulosindikaattoria. ESR:n osalta käytössä on 23 yleistä tulosindikaattoria ja 
lisäksi 1976 ohjelmakohtaista tulosindikaattoria. Kunkin ESR:n toimenpideohjelman 
yhteydessä käytettiin keskimäärin 3,1:tä yleistä tulosindikaattoria ja 14,4:ää erilaista 
ohjelmakohtaista tulosindikaattoria. Näin ollen kummankaan rahaston kohdalla ei 
näyttäisi olevan mahdollista koota tuloksellisuustietoja yhteen mielekkäällä taval-
la EU:n tasolla. Kun huomioon otetaan tällaisten tietojen säännöllisestä keruusta 
aiheutuvat kustannukset, tuloksellisuusindikaattoreiden lukumäärä näyttää kaiken 
kaikkiaan olevan liian suuri. Tilintarkastustuomioistuin suositteli lausunnossaan 
nro 1/201786, että tuloksellisuutta koskevaa terminologiaa yhdenmukaistettaisiin 
tuotosten ja tulosten määritelmien osalta (ks. kohdat 110–130).

86 Ks. lausunto nro 1/2017 
ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 
annetun asetuksen 
muuttamisesta (kohta 148).
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151 
Jäsenvaltioiden olisi myös jaettava eri tukitoimialoille osoitetut taloudelliset resurssit 
ja tuloksellisuustiedot alueluokkien mukaan (muun muassa vähemmän kehittyneet, 
siirtymävaiheessa olevat ja kehittyneemmät alueet). Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että jäsenvaltiot noudattavat tältä osin erilaisia lähestymistapoja. Erilai-
silla kansallisilla lähestymistavoilla on suora vaikutus tuotosindikaattoreiden luku-
määrään, niiden tavoitearvoihin ja välitavoitteisiin, toimenpideohjelman keskeisiin 
täytäntöönpanovaiheisiin sekä käytettäviin rahoitusindikaattoreihin; esimerkiksi 
tuotos- ja tulosindikaattoreiden aluetyyppikohtaiset arvot määritetään erilaisten koh-
dentamisperusteiden avulla. Yhteisen lähestymistavan puuttuminen herättää ennen 
kaikkea epäilyksen useamman kuin yhden alueluokan käsittävien jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen vertailtavuudesta ja oikeellisuudesta. Tämä saattaa vaikuttaa 
muun muassa temaattista keskittämistä koskevien vaatimusten täyttymiseen (ks. 
kohdat 100–101).

Suositus 3

Komission olisi annettava tuotokselle ja tulokselle yhteisesti käytettäväksi tarkoitettu 
määritelmä ja esitettävä sen sisällyttämistä varainhoitoasetukseen; komission olisi 
myös varmistettava, että alakohtaisia asetuksia koskevissa ehdotuksissa käytetään 
näitä määritelmiä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien lainsää-
däntöehdotusten laadinnan yhteydessä.

Suositus 4

Komission olisi tehtävä analyysi tuotoksia ja tuloksia koskevista kauden 2014–2020 
ohjelmakohtaisista ja yleisistä indikaattoreista; näin se voi yksilöidä indikaattorit, 
jotka ovat EU:n tukitoimien vaikutuksen määrittämisen kannalta merkityksellisimpiä 
ja sopivimpia.

Jäsenvaltioiden on luovuttava tarpeettomista ohjelmakohtaisista indikaattoreista 
tapauksissa, joissa ohjelmiin tehdään muutoksia.

Tavoiteajankohta: vuoden 2018 puoliväliin mennessä.
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152 
Kuten aiemmin, koheesioalan menojen vaikutus ennakoitujen tulosten saavutta-
miseen on määritettävä arviointien avulla. Tämä edellyttää, että käytettävissä on 
tietoa tuloksista, jotka ovat suoraan seurausta yhteisrahoitetuista toimista. ESR:n 
toimenpideohjelmien osalta kerätään systemaattisesti tietoa tukitoimien välittömistä 
vaikutuksista. Jäsenvaltiot raportoivat tiedot komissiolle. EAKR:n tulosindikaattorei-
den yhteydessä ei kuitenkaan määritetä hankkeiden välittömiä tuloksia. Välittömät 
tulokset eivät näin ollen ole helposti saatavilla, elleivät jäsenvaltiot päätä kerätä näitä 
lisätietoja vapaaehtoisesti (ks. kohdat 121–123).

Suositus 5

Komission olisi

 ο levitettävä jäsenvaltioiden soveltamia hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät arviointei-
hin, joiden avulla voidaan parhaiten määrittää EU:n tukitoimien vaikutukset

 ο autettava jäsenvaltioita päivittämään arviointisuunnitelmansa, joihin hyviä käy-
täntöjä koskevat arvioinnit sisältyvät.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava, että EAKR:n tukitoimien vaikutusten selvittämi-
sen kannalta tarpeelliset tiedot tulevat kerätyiksi.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2017 loppuun mennessä.

153 
Rahastokohtaisissa asetuksissa on asetettu erilaisia vaatimuksia tuotoksia ja tuloksia 
koskevien tuloksellisuustietojen keräämiselle ja raportoimiselle. Tämä muodostaa 
keskeisen puutteen kautta 2014–2020 varten perustetussa järjestelmässä. Tilintar-
kastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että joitakin EAKR:n yhteydessä tuotosin-
dikaattoreiksi määritettyjä indikaattoreita saatetaan pitää ESR:n yhteydessä tulos-
indikaattoreina. Välittömiä tuloksia ei kuitenkaan systemaattisesti mitata yleisten 
tuotosindikaattoreiden avulla kaikkien EAKR:n tukitoimilla tuettujen temaattisten 
tavoitteiden yhteydessä (ks. kohdat 124–130).
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154 
Tämän seurauksena jäsenvaltioiden on kehitettävä rahastokohtaisia tuloksellisuu-
den seurantajärjestelmiä myös tapauksissa, joissa on kyse useiden rahastojen avulla 
rahoitettavista toimenpideohjelmista. Menetelmien eroavaisuudet ja ohjelmakohtais-
ten indikaattoreiden liian suuri määrä aiheuttavat huomattavasti hallinnollista työtä; 
nähtäväksi kuitenkin jää, miten näitä tietoja hyödynnetään. On yhä epäselvää, kuinka 
jäsenvaltiot ja/tai komissio aikovat hyödyntää ja valvoa tuloksellisuusinformaatiota, 
joihin liittyvät tiedot on kerättävä, tarkistettava ja – ainakin yleisten indikaattoreiden 
osalta – raportoitava komissiolle. Tuotoksia koskevien tuloksellisuustietojen parem-
pi saatavuus saattaisi edistää sitä, että tällaisia yksikkökustannuksia ja tukitoimien 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta koskevia tietoja hyödynnettäisiin painottamalla vuo-
den 2020 jälkeen toteutettaviin tukitoimiin ohjattavien määrärahojen myöntämisessä 
aiempaa enemmän tuloksellisuutta. (ks. kohdat 131–134).

Suositus 6

Komission olisi

 ο hyödynnettävä vuotuisten täytäntöönpanokertomusten avulla koottuja tietoja ja 
yksittäisten sekä jälkiarviointien tuloksia tuloksellisuutta koskevissa vertailevissa 
analyyseissa ja edistettävä tarpeen mukaan vertailuanalyysien käyttöä ja politiik-
kaoppimista kaudella 2014–2020

 ο sovellettava vuoden 2020 jälkeisellä kaudella koheesiopolitiikan tukitoimien ra-
hoittamiseen tarpeen mukaan tulosbudjetointia, jossa jokainen resurssien lisäys 
kytketään tuotosten tai muiden tulosten lisäykseen. Tässä yhteydessä komission 
on käytettävä hyväksi tietoja kauden 2014–2020 aikana määritetyistä tosiasialli-
sista yksikkökustannuksista.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien lainsää-
däntöehdotusten laadinnan yhteydessä.

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana 
Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8. helmikuuta 2017 
pitämässään kokouksessa.

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

 Klaus-Heiner LEHNE
 presidentti
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Kaudeksi 2014–2020 käyttöön otetut keskeiset säännökset verrattuna aiempien 
kausien vastaaviin säännöksiin

Toimintalogiikka
Tuloskehys EnnakkoehdotOhjelma-

kausi
Kehitys Temaattinen 

keskittäminen
Tuloksellisuusindi-

kaattorit

2014–2020  ο Tehostettu 
toimintalo-
giikka

 ο Temaattiset 
keskittämisvaati-
mukset rahasto-
jen (EAKR, ESR), 
temaattisten ta-
voitteiden (EAKR, 
koheesiorahasto) 
tai investointipri-
oriteettien (ESR) 
ja alueluokkien 
osalta

 ο Indikaattoreiden 
jäsennelty käyttö

 ο Säädösperustassa 
asetetut yleiset 
tuotosindikaattorit 
(ESR ja EAKR) 
ja ESR:n yleiset 
tulosindikaattorit

 ο Pakollinen 
raportointi kaikista 
ESR:n yleisistä 
indikaattoreista

 ο Kuuden prosentin pakol-
linen suoritusvaraus, joka 
kohdistetaan EAKR:ään, 
ESR:ään ja koheesiorahas-
toon Investoinnit kasvuun 
ja työpaikkoihin -tavoit-
teen yhteydessä

 ο Tuloksellisuuden arviointi-
menetelmät on määritetty 
asetuksessa

 ο Varojen menettäminen 
mahdollista tapauksissa, 
joissa välitavoitteista 
jäädään pahasti

 ο Temaattiset 
ennakkoehdot

 ο Yleiset 
ennakkoehdot

 ο Pakollisia
 ο Välimaksut on 

mahdollista 
keskeyttää

2007–2013  ο Perinteinen 
toimintalo-
giikka

 ο Lissabonin 
sopimukseen 
perustuvien 
menoluokkien 
mukaan myön-
netty alueelliseen 
tukikelpoisuu-
teen perustuva 
rahoitus

 ο Indikaattoreita 
käytettiin vaihte-
levassa määrin eri 
jäsenvaltioissa

 ο Yleiset indikaattorit 
on asetettu komis-
sion ohjeissa; niiden 
käytöstä sovittiin 
jäsenvaltioiden 
kanssa vuonna 2008, 
mutta indikaatto-
reiden käyttö ei ole 
pakollista

 ο Kolmen prosentin 
suoritusvaraus lähen-
tymistavoitteen ja/tai 
alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen 
osalta

 ο Perustettu jäsenvalti-
on aloitteesta, ei ole 
pakollinen

 ο Varojen menettäminen ei 
ole mahdollista

 ο Ei selkeitä 
ennakkoehtoja

2000–2006  ο Perinteinen 
toimintalo-
giikka

 ο Keskittyminen 
ensisijaisiin 
tavoitteisiin, 
yhteisöaloitteisiin 
ja rahastojen kat-
tamaan väestöön

 ο Indikaattoreita 
käytettiin vaihte-
levassa määrin eri 
jäsenvaltioissa

 ο Yleisiä indikaat-
toreita laadittiin 
komission ohjeissa, 
mutta ne toimivat 
esimerkkeinä; käyt-
töön ei kannustettu

 ο Maksusitoumusmäärä-
rahoihin liittyvä neljän 
prosentin pakollinen 
suoritusvaraus

 ο Tuloksellisuuden arvioin-
timenetelmät ovat jäsen-
valtioiden määrittämät

 ο Varojen menettäminen ei 
ole mahdollista

 ο Ei selkeitä 
ennakkoehtoja

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sovellettavan lainsäädännön ja komission ohjeiden perusteella.
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Eurooppa 2020 -strategia, temaattiset tavoitteet ja temaattinen keskittäminen1
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1. Kehitys
EU:n BKT:stä investoidaan 3 prosenttia (julkiset ja yksityiset varat huomioonottaen) tutkimukseen ja 
kehittämiseen (t&k) ja innovointiin

2. Koulutus
Lasketaan koulunkäynnin keskeyttävien osuus alle 10 prosenttiin 
Nostetaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 prosenttiin 

3. Ilmastonmuutos ja kestävä energiapolitiikka 
Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta
Vähintään 20 prosenttia energian loppukulutuksesta on peräisin uusiutuvista lähteistä 
Energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia

4. Työllisyys
20–64-vuotiaasta väestöstä 75 prosenttia on työssäkäyviä

5. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta 
Poistetaan köyhyys- tai syrjäytymisvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä

Osallistava kasvu

Temaattinen tavoite 8 - 
Työllisyyden kestävyyden ja 
laadun parantaminen ja 
työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen

Temaattinen tavoite 9 - 
Sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja köyhyyden ja 
syrjinnän torjuminen

Temaattinen tavoite 10 - 
Investoinnit yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen 
osaamisen ja elinikäisen 
oppimisen tukemiseksi

Temaattinen tavoite 11 - 
Viranomaisten ja sidosryhmien 
institutionaalisten valmiuksien 
parantaminen ja tehokas 
julkishallinto

Kestävä kasvu

Temaattinen tavoite 4 - 
Vähähiiliseen talouteen 
siirtymisen tukeminen 
kaikilla aloilla

Temaattinen tavoite 5 - 
Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallin-
nan edistäminen

Temaattinen tavoite 6 - 
Ympäristön säilyttäminen ja 
suojelu sekä luonnonvarojen 
käytön tehostaminen

Temaattinen tavoite 7 - 
Kestävän liikenteen 
edistäminen ja pullonkaulo-
jen poistaminen tärkeimmis-
tä liikenneverkkoinfrastruk-
tuureista

Älykäs kasvu

Temaattinen tavoite 1 - 
Tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja innovoinnin 
vahvistaminen

Temaattinen tavoite 2 - 
Tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuuden, käytön ja laadun 
parantaminen (laajakaistata-
voite)

Temaattinen tavoite 3 - 
Pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) 
kilpailukyvyn parantaminen

1  Temaattisten tavoitteiden kohdentamisesta Eurooppa 2020 -strategian painopistealoille älykäs, kestävä ja osallistava kasvu ei säädetä asetuk-
sissa. Siitä määrätään useissa vuodesta 2014 alkaen julkaistuissa komission asiakirjoissa.
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission julkaisun (Panorama, Inforegio, nro 48, 2013) perusteella.

Li
it

e 
II

TO  8

Siirtymäalueet

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

TO 4

ESR:n tuki

Koheesiorahaston tuki

TO 1

TO 2 TO 3

TO 8

TO 9
TO 10

TO 4 TO 11

TO 5 TO 6

TO 7

EAKR:n pääasialliset

painopisteet ESR:n pääasia
llis

et

painopiste
et

EA
KR:n tuki

Vähemmän kehittyneet alueet

Kehittyneemmät alueet

TO 1-4

TO 4 TO 1-4

TO 4 TO 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

TO 9 Enintään 5 investointiprioriteettia

TO 9

TO 9

Enintään 5 investointiprioriteettia

Enintään 5 investointiprioriteettia

Keskitytään temaattisten tavoitteiden yhteydessä enintään viiteen investointiprio-
riteettiin; jokaisessa maassa ainakin 20 prosenttia varoista osoitetaan sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden ja syrjinnän torjumiseen.

Euroopan sosiaalirahasto
Investoinnit on tarkoitus keskittää ainakin kahteen neljästä keskeisestä painopisteestä 
ja myöntää erityismäärärahoja vähähiiliseen talouteen (temaattinen tavoite 4)

Euroopan aluekehitysrahasto

Eurooppa 2020 -strategia, temaattiset tavoitteet ja temaattinen keskittäminen
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Koheesiopolitiikan rakenteet
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Investointiprioriteetit ovat erityisiä toimia, joita kehitetään kunkin temaattisen tavoitteen yhteydessä. Investointi-
prioriteetit on tarkoitettu erityistavoitteiden määrittämisen lähtökohdaksi. Tässä tarkastuksessa tutkittujen temaattis-
ten tavoitteiden investointiprioriteetit ovat seuraavat:Li

it
e 

III

b)

 a)

Temaattinen tavoite 1: tutkimuksen, teknologian kehittämi-
sen ja innovoinnin vahvistaminen seuraavin keinoin:

aktiivisena ja terveenä ikääntyminen.vi)

työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen 
muutoksiin

v)

Sukupuolten tasa-arvo kaikilla aloilla, myös työllistymises-
sä, urakehityksessä ja työ- ja yksityiselämän yhteensovitta-
misessa, ja samapalkkaisuuden edistäminen

iv)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten 
perustaminen, innovatiiviset mikroyritykset sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset mukaan lukien

iii)

Nuorten, varsinkin niiden nuorten, jotka eivät ole 
työelämässä eivätkä koulutuksessa, sekä syrjäytymisvaaras-
sa olevien ja syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien nuorten, 
kestävä työmarkkinoille integrointi, myös nuorisotakuun 
täytäntöönpanon avulla

ii)

Työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, 
mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät ja kaukana työmarkki-
noista olevat henkilöt, työllistyminen, myös paikallisten 
työllistymisaloitteiden ja työvoiman liikkuvuustuen avulla

i)

Temaattinen tavoite 8: Työllisyyden kestävyyden ja 
laadun parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen:

tutkimus- ja innovointi-infrastruktuurin ja alan 
huippuosaamisen kehittämisvalmiuksien parantaminen 
sekä etenkin Euroopan laajuisia etuja tuottavien 
osaamiskeskusten edistäminen

yritysten tutkimukseen ja innovointiin tekemien 
investointien edistäminen, yritysten, tutkimus- ja 
kehittämiskeskusten sekä korkeakoulujen välisten 
yhteyksien ja synergioiden kehittäminen, erityisesti 
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tehtävien 
investointien edistäminen, teknologian siirto, 
sosiaalinen innovointi, ekoinnovointi ja julkisten 
palveluiden sovellukset, kysynnän tukeminen, 
verkostoituminen, klusterit ja avoin innovointi älykkään 
erikoistumisen avulla, sekä teknologisen ja soveltavan 
tutkimuksen, kokeilutuotantolinjojen, tuotteiden 
varhaisen validoinnin, edistyneiden tuotantotekniikoi-
den ja ensituotannon tukeminen, erityisesti kehitystä 
vauhdittavien avainteknologioiden alalla ja yleiskäyt-
töisten teknologioiden levittämisen alalla.
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Strategiset tulosindikaattorit – viittä tarkastuksen kohteena ollutta jäsenvaltiota 
koskevien kumppanuussopimusten analyysi

a) Temaattinen tavoite 1

Maa Kumppanuussopimuksessa määritetty pääasialli-
nen tulosindikaattori

Perustaso 
(vuosi) Välitavoite 2020

EU:n rahoitus-
osuus ESIR-rahas-

toista (euroa) 
(josta EAKR:n 

osuus)

EU:n vaikutus 
tavoitearvoon

Espanja Tutkimuksen ja kehittämisen menot suhteessa BKT:hen 
(GERD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

Ei sovellu

Espanja Yksityisen sektorin rahoittamiin tutkimus- ja kehittä-
mistoimiin liittyvät menot 45,6 % (2012) 60,0 % Ei sovellu

Espanja Teknologisia innovaatioita tuottavien yritysten osuus 
aktiivisten yli kymmenen työntekijän yritysten joukossa

13,22 % 
(2010–2012) 25,00 % Ei sovellu

Irlanti
Rahoituksen kohteena oleviin tutkimuskeskuksiin 
sitoutuneiden teollisuuskumppaneiden lukumäärän 
kasvu eri alueilla

Ei sovellu1 Ei sovellu

186 992 153 
(142 000 000)

Ei sovellu

Irlanti Lisenssien lukumäärän kasvu Southern ja Eas-
tern -alueella suoritetun tutkimustyön seurauksena Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu

Irlanti

Sellaisten Enterprise Irelandin asiakkaina olevien pk-yri-
tysten lukumäärä Border, Midland ja Western -alueella, 
jotka käyttävät yli 100 000 euroa vuodessa tutkimuk-
seen ja kehittämiseen.

Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu

Unkari Tutkimuksen ja kehittämisen menot suhteessa BKT:hen 
(GERD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 

(664 792 165) Ei sovellu

Puola Tutkimuksen ja kehittämisen menot suhteessa BKT:hen 
(GERD) 0,90 % (2012) 1,70 %

8 436 055 741 
(8 351 428 665)

26 %

Puola Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot suhteessa 
BKT:hen 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

Romania Tutkimuksen ja kehittämisen menot suhteessa BKT:hen 
(GERD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455 

(973 404 255) Ei sovellu

1 Viittaus toimenpideohjelmissa määritettyihin tulosindikaattoreihin.

Li
it

e 
IV
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b) Temaattinen tavoite 8

Maa Kumppanuussopimuksessa määritetty 
tulosindikaattori

Perustaso 
(vuosi) Välitavoite 2020

EU:n rahoitus-
osuus ESIR-rahas-

toista (euroa) 
(josta EAKR:n, 

ESR:n ja nuoriso-
työllisyysaloit-

teen osuus)

EU:n vaikutus 
tavoitearvon 

saavuttamiseen

Espanja 20–64 -vuotiaiden työllisyysasteen parantaminen 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

Ei sovellu

Espanja Nuorisotyöttömyysaste 55,7 % (2013) Pienempi kuin 
perustaso Ei sovellu

Espanja Vähemmän koulutettujen työntekijöiden 
työttömyysaste 34 % (2012) Pienempi kuin 

perustaso Ei sovellu

Espanja Keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen omaavien 
prosenttiosuus kokonaistyöllisyysasteesta 78,97 % (2012) Suurempi kuin 

perustaso Ei sovellu

Irlanti
Työttömät tai muut työnhakijat – pitkäaikaistyöttömät 
ja työttömät nuoret mukaan luettuna – työllistyvät tai 
siirtyvät koulutukseen

Ei sovellu Ei sovellu
307 325 622 

(299 075 622)

Ei sovellu

Irlanti
Useammat alle 25-vuotiaat nuoret – etenkin nuoret, 
jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa – siirtyvät 
koulutukseen tai työllistyvät

Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu

Unkari 20–64 -vuotiaiden työllisyysasteen parantaminen 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318 
(532 933 273) Ei sovellu

Puola 20–64 -vuotiaiden työllisyysasteen parantaminen (N/M) 57,6 % N (2013)
72,1 % M (2013)

62,3 % N
79,8 % M

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5 %
3,2 %

Puola 55–64 -vuotiaiden työllisyysasteen parantaminen (N/M) 31,0 % N (2013)
51,3 % M (2013)

34,5 % N
64,4 % M

4,7 %
1,6 %

Puola Maaseutualueiden työllisyysasteen parantaminen 
53,3 prosenttiin 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

Romania 20–64 -vuotiaiden työllisyysasteen parantaminen 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271 
(1 770 988 630) Ei sovellu

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Li
it
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IV
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vastaus

Tiivistelmä

IV
Komissio viittaa 55 kohtaan antamaansa vastaukseen.

Komission yhteinen vastaus VII ja VIII kohtaan:
Komissio toteaa, että EAKR:n ja ESR:n ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ei ole tarkoitettu koottavaksi yhteen EU:n 
tasolla. Ohjelmakohtaiset indikaattorit soveltuvat tavoitteiden asettamiseen ja tulosraportointiin tavoitteisiin nähden. Sen 
sijaan yhteiset indikaattorit mahdollistavat saavutuksista raportoinnin ennalta määritettyjen luokkien perusteella, jotka 
kuvastavat kaikkialla EU:ssa yleisiä investointeja. Ohjelmakohtaiset tuotosindikaattorit viittaavat fyysisiin tuotteisiin, jotka 
auttavat käsittämään ohjelmien EU:n rahoittamilla tukitoimilla aikaansaadut muutokset. Tukitoimet räätälöidään paikka-
lähtöisten kehityksen pullonkaulojen poistamiseksi. Määritelmänsä mukaisesti niiden on koskettava kyseistä aluetta ja 
toimea.

VIII
Komissio viittaa 90, 91, 110, 112, 131 ja 134 kohtaan sekä laatikkoon 13 antamiinsa vastauksiin.

IX
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 2 antamaansa vastaukseen.

Toinen luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 5 antamaansa vastaukseen.

Kolmas luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 4 antamaansa vastaukseen.

X
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 1 antamaansa vastaukseen.

Toinen luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 2 antamaansa vastaukseen.

Kolmas luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 3 antamaansa vastaukseen.

Neljäs luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 4 antamaansa vastaukseen.

Viides luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 5 antamaansa vastaukseen.

Kuudes luetelmakohta: Komissio viittaa suositukseen 6 antamaansa vastaukseen.
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Huomautukset

36
Komission ehdotus ohjelmakaudelle 2014–2020 esitettiin hieman myöhemmin kuin kautta 2007–2013 koskenut ehdotus. 
Pääasiallinen syy asetuksen voimaantulon viivästymiseen oli kuitenkin lainsäädäntöneuvottelujen lisääntynyt monimut-
kaisuus (Euroopan parlamentin vahvistunut asema, ehdotus koski viittä rahastoa) sekä se, että lainsäätäjät hyväksyivät 
monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen vasta joulukuussa 2013. Alakohtaista lainsäädäntöä ei voitu antaa 
ennen tätä, vaikka komissio oli esittänyt ehdotuksensa aiemmin.

37
Komissio katsoi ensisijaiseksi hyväksyä sekundäärilainsäädäntö ohjelmakauden tarpeiden mukaisesti. Kumppanuus-
sopimusten tai toimenpideohjelmien hyväksymisen ja perustason toteuttamisrakenteiden perustamisen edellyttämä 
sekundaarilainsäädäntö hyväksyttiin maaliskuuhun 2014 mennessä, ja olennaiset täytäntöönpanosäännökset sisältävät 
säädökset tammikuuhun 2015 mennessä. Sillä, että oikeuskehys valmistui vasta tammikuussa 2016, ei ollut vaikutusta 
ohjelmasuunnittelun käynnistymiseen.

Lisäksi jäsenvaltioiden kanssa toteutettiin valmistelu- ja kuulemismenettelyjä samanaikaisesti lainsäädäntöneuvottelujen 
kanssa sekundaarilainsäädännön oikea-aikaisen hyväksymisen helpottamiseksi.

49
Komissio toteaa, että aiempiin ohjelmakausiin verrattuna sen suoriutumista neuvotteluissa ja ohjelmien hyväksymi-
sessä voidaan arvioida myös vertaamalla kahtatoista ensimmäistä kuukautta oikeuskehyksen hyväksymisen jälkeen. 
Asianomaisten lainsäädäntöpakettien hyväksymistä seuraavien kahdentoista kuukauden ajanjakson käyttäminen antaisi 
täsmällisemmän käsityksen. Tämä osoittaisi, että ohjelmakaudella 2014–2020 toimenpideohjelmista hyväksyttiin 40 pro-
senttia ensimmäisten kahdentoista kuukauden aikana asetuksen hyväksymisestä. Ohjelmakaudella 2007–2013 saman 
ajanjakson aikana hyväksyttiin kuusi prosenttia toimenpideohjelmista.

52
Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mainitsemaan 703 päivään sisältyi yhden sellaisen toimenpideohjel-
man epävirallinen toimittaminen, joka ei ollut yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen vaatimusten mukainen.

53
Komissio toteaa, että jotkut viivästykset johtuivat tarvittavien huomautusten laajuudesta. Lisäksi Espanja ei hyväksynyt 
englanniksi toimitettavia huomautuksia, mikä johti niiden Espanjan viranomaisille lähettämisen viivästymiseen. Puolan 
osalta huomautusten lähettämisen viivästyminen johtui käynnissä olevasta kumppanuussopimusta koskevasta neuvot-
teluprosessista. Koska toimenpideohjelmat toimitettiin ennen kumppanuussopimuksen hyväksymistä, huomautukset oli 
yhdenmukaistettava ja niiden oli oltava hyväksytyn kumppanuussopimuksen mukaisia.
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55
Komissio toteaa, että 100 prosenttia kumppanuussopimuksista ja 99 prosenttia toimenpideohjelmista hyväksyttiin sääde-
tyssä määräajassa (toimenpideohjelmilla kuusi kuukautta ja kumppanuussopimuksilla neljä kuukautta). Komissiolta kului 
keskimäärin 107 päivää / 3,6 kuukautta toimenpideohjelman ja keskimäärin 81 päivää kumppanuussopimuksen hyväk-
symiseen (ottaen huomioon yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 3 artiklan mukaisen määräajan keskeyttämisen 
huomautusten lähettämisestä vastausten saamiseen kuluvaksi ajaksi).

Ks. myös komission vastaus 52 kohtaan. 

Kolmas luetelmakohta: Ottaen huomioon koheesiopolitiikan määrärahojen merkityksen komissio suhtautuu hyvin 
vakavasti ohjelmien laatuun ja on ottanut käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan kaikkien asianomaisten yksiköiden 
kuuleminen kaiken saatavilla olevan asiantuntemuksen kohdentamiseksi laadukkaisiin ohjelmiin, joissa EU:n määrärahat 
käytetään tehokkaasti.

62
Komission tietoteknisten välineiden ansiosta rahoituksen keskittämistä koskevien vaatimusten noudattamisen seuranta 
on vastaisuudessa mahdollista. Tämä koskee myös asianomaisilta jäsenvaltioilta kumppanuussopimusten ja toimenpide-
ohjelmien ulkopuolella pyydettyjä lisätietoja.

66
Komissio tarkisti neuvottelujen aikana, että maakohtaiset suositukset asetettiin etusijalle kumppanuussopimuksissa ja 
toimenpideohjelmien erityistavoitteissa. Lakisääteistä vaatimusta erityisten määrärahojen osoittamisesta maakohtaisiin 
suosituksiin ei kuitenkaan ole.

74
Komissio toteaa, että vaatimuksia sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Tietojen laatu liittyy seurantajärjestelmien tarkkuu-
teen, joka on jäsenvaltioiden vastuulla.

75
Irlannin kumppanuussopimuksesta komissio toteaa, että se on asetuksen vaatimusten mukainen, kun tarkastellaan tavoit-
teena olevia pääasiallisia tuloksia, ja että tarvittavat yksityiskohdat esitetään toimenpideohjelmassa.

76
Vaikka Irlannin kumppanuussopimuksen tavoitteena olevat pääasialliset tulokset eivät sisällä erityistä viittausta 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, kumppanuussopimuksessa viitataan toistuvasti Irlannin tavoitteisiin, myös joh-
dannon sivulla 10. Näillä tavoitteilla oli vaikutusta myös toimenpideohjelmien valmisteluun. Molemmissa toimenpideoh-
jelmissa viitataan toistuvasti sekä Eurooppa 2020 -strategian että Irlannin tavoitteisiin.
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86
Ensimmäinen luetelmakohta: EAKR:n toimenpideohjelman Andalusian temaattisen tavoitteen 8 osalta komissio katsoo, 
että ohjelmaan ja kumppanuussopimukseen sisältyvien tietojen lisäksi Andalusian viranomaiset esittivät toimenpideoh-
jelmaa koskevissa neuvotteluissa riittävät selvennykset infrastruktuuri-investointien ja työvoimapalvelujen laiteinvestoin-
tien tarpeesta.

Toinen luetelmakohta: Romanian osalta komissio toteaa, että valtaosaa tavoitteista ei määritetty liian väljästi. Komissio 
katsoo, että erityistavoitteille on vahvistettu tuotos- ja tulosindikaattorit. Espanjan osalta toimenpideohjelman tavoitteita 
täsmennetään edelleen kansallisissa ja alueellisissa älykkään erikoistumisen strategioissa sekä tutkimusinfrastruktuu-
ri-investointien monivuotisessa budjetointia ja priorisointia koskevassa suunnitelmassa, johon toimenpideohjelmassa 
viitataan.

87
Komissio toteaa Puolan osalta, että toimintalinja IV ’sosiaalinen innovointi ja kansainvälinen yhteistyö’ jakautuu selvästi 
kahden erillisen erityistavoitteen osalta määritettyihin kahdentyyppisiin toimiin – sosiaalisiin mikro- ja makroinnovaatioi-
hin sekä rajatylittävään liikkuvuuteen.

Kaikkien tämän tyyppisten hankkeiden odotetaan edistävän

– uusia ajatuksia ja toimintapoliittisia ratkaisuja kehitettäväksi, testattavaksi ja täytäntöönpantavaksi joko paikallisella/
suppealla tai kansallisella tasolla;

– tietämystä, koulutusta ja kehittämistä koskevassa toimenpideohjelmassa tukikelpoisten henkilöiden 
liikkuvuusohjelmia.

Espanjan osalta komissio toteaa, että toimintalinjojen 6A, 6B, 6C ja 6D määrärahat ovat vähäiset (seitsemän miljoonaa 
euroa, eli 0,33 prosenttia toimenpideohjelman kaikkiaan 2,1 miljardin euron määrärahoista). Lisäksi on todettava, että näi-
den toimintalinjojen toiminnot ovat todellakin temaattisen tavoitteen 8 ”Työllisyys” kattavan toimintalinjan 1 toimintoja 
täydentäviä, koska sillä on oma erityistavoite 8.3.1. Näillä toimintalinjoilla ainoastaan kehitetään keskeisen erityistavoit-
teen osalta rahoitettujen pääasiallisten toimien ”sosiaalista innovointia” koskevaa osatekijää. Niitä ei tämän vuoksi voida 
katsoa yksittäiseksi toimenpiteeksi.

90
Komissio toteaa, että koheesiopolitiikassa olennaisen osatekijän mukaan määrärahat ovat suurempia vähemmän kehitty-
neillä alueilla, joten raportointi toteutetaan tämän mukaisesti, toisin sanoen alueluokkien mukaan.

91
Komissio viittaa 90 kohtaan antamaansa vastaukseen.

Komissio toteaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on raportoitava ESR:n osalta kaikkien yhteisten indikaattorien perusteella, 
koska ne tarjoavat hyvin tärkeää tietoa, mutta tavoitteiden asettaminen ei ole niiden osalta pakollista.

Yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa esitetyt raportointivaatimukset on vahvistettu jäsenvaltioiden kanssa. 
Hallintoviranomaiset ovat jo raportoineet suurimmalta osin näiden indikaattorien osalta vaaditulla tavalla.

Tuloskehyksen indikaattorit (toimenpideohjelman taulukko 6) ovat ohjelman indikaattorien osajoukko (taulukko 4 ja 5). 
Ne eivät muodosta lisärasitetta raportointiin.
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101
Komissio toteaa, että jäsenvaltiot noudattavat eri lähestymistapoja koheesiopolitiikan tukitoimien temaattisen ja alueelli-
sen luonteen vuoksi.

104
Komissio toteaa, että asetuksen mukaan yhteisiä tuotosindikaattoreita on käytettävä tarvittaessa. Tulossuuntautuneisuus 
antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden määrittää käyttämänsä indikaattorit erityistavoitteiden ja suunnittelemiensa toi-
mien perusteella. Indikaattoreita, joita käytettiin 40–90 prosentissa toimenpideohjelmista, ei voida katsoa käytetyn ”vain 
vähän”.

Laatikko 9 – Esimerkki merkityksellisestä yhteisestä tuotosindikaattorista, jota ei 
käytetty (Espanja)
Komissio toteaa, että temaattinen tavoite 1 kattaa suuren määrän investointiprioriteetteja, mikä johtaa enempään kuin 
otsakkeeseen sisältyvät tulosindikaattorit. Komissio haluaa muistuttaa, että nykyisen ohjelmakauden toimintalogiikan 
mukaan toivottuun muutokseen/tulokseen johtava erityistavoite voidaan saavuttaa erilaisin toimin, jotka on muunnet-
tava erilaisiksi asiaankuuluviksi tulosindikaattoreiksi. Espanjaa koskevassa esimerkissä sekä yleinen tuotosindikaattori 1 
että yleinen tuotosindikaattori 29 olivat asiaankuuluvia. Jäsenvaltio päätti – myös indikaattorien määrän kurissa pitämi-
seksi – rajata käytetyt asiaankuuluvat indikaattorit koottuun indikaattoriin, yleiseen tuotosindikaattoriin 1.

110
Komissio toteaa, että tulosindikaattorin käsite on todellakin erilainen ESR- ja EAKR-asetuksen osalta pääasiassa rahastojen 
erilaisten tavoitteiden ja odotettujen tulosten vuoksi. Tämän seurauksena kaikkia indikaattoreita ei voida koota yhteen eri 
rahastoista.

Komissio tutkii parhaillaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa näitä käsitteitä vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevissa 
keskusteluissa.

111
Vastauksissaan tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2015 antaman vuosikertomuksen 3 lukuun, johon 
tilintarkastustuomioistuin viittaa, komissio totesi, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat asetuk-
set hyväksyttiin ennen parempaa säätelyä koskevien suuntaviivojen hyväksymistä (toukokuu 2015). Kyseisten asetusten 
sisältö on myös seurausta lainsäädäntövallan käyttäjien välisistä poliittisista neuvotteluista, mistä on seurannut joitakin 
epäjohdonmukaisuuksia.

Parempaa sääntelyä koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä lähtien kaikkien ohjelmien seurannassa ja arvioinnissa 
pitäisi käyttää johdonmukaisesti parempaa sääntelyä koskevaa terminologiaa. Termien johdonmukainen käyttö ei välttä-
mättä ole kuitenkaan mahdollista kaikessa lainsäädännössä lyhyellä aikavälillä.

112
Komissio toteaa, että EAKR:n ja ESR:n ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ei ole tarkoitettu koottavaksi yhteen EU:n 
tasolla. Ohjelmakohtaiset indikaattorit soveltuvat tavoitteiden asettamiseen ja tulosraportointiin tavoitteisiin nähden. 
Sen sijaan yhteiset indikaattorit mahdollistavat saavutuksista raportoinnin ennalta määritettyjen luokkien perusteella.

EAKR ei sisällä yhteisiä tulosindikaattoreita, koska tulos on ”se, mitä pyritään muuttamaan suunniteltujen tukitoimien 
avulla”. Erilaiset tekijät voivat ohjata suunniteltua tulosta joko toivottua muutosta kohti tai pois siitä. Jäsenvaltiot vahvis-
tavat erityisen tulosindikaattorin, jossa otetaan huomioon kaikki nämä parametrit, esittääkseen paremmin tukitoimien 
toteuttamisen erityisen kontekstin.
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115
Komissio toteaa, että toimenpideohjelmassa ei tarvitse välttämättä määrittää tavoitteita kaikkien yhteisten indikaattorien 
osalta. Tämän vuoksi niitä kaikkia ei esitetä toimenpideohjelmassa. Niistä on kuitenkin raportoitava kaikkien investointi-
prioriteettien osalta.

124
Kuten EAKR:n seurantaa ja arviointia koskevassa ohjeasiakirjassa todetaan, EAKR:n osalta tulosindikaattorit viittaavat 
kansalaisten hyvinvoinnin ja edistyksen erityiseen ulottuvuuteen, joka motivoi toimintapolitiikkaa ja joka koskee kaik-
kia mahdollisia edunsaajia. Toisin kuin tuotosindikaattorit tulosindikaattorit eivät näin ollen liity tiukasti ja yksinomaan 
EAKR-investointeihin. Vaikka EAKR-investoinneilla todennäköisesti edistetään merkittävästi edistymistä kohti tavoiteltua 
muutosta, vaikutusta on myös muilla ulkoisilla tekijöillä – jotka eivät ole hallintoviranomaisen eivätkä toisinaan edes kan-
sallisten ja/tai alueellisten viranomaisten valvonnassa.

127
Komissio toteaa, että pidemmän aikavälin tulosindikaattoreita koskevat tiedot on kerättävä edustavan otoksen perus-
teella eikä siis kaikkien osallistujien osalta (ks. ESR-asetuksen liite I).

128
Komissio painottaa, että nettovaikutusten arviointi ylittää seurannan soveltamisalan ja kuuluu hallintoviranomaisten 
arviointiin. Hallintoviranomaisten on arvioitava vaikutus vähintään kerran kunkin erityistavoitteen osalta. Komissio on 
pyrkinyt tehokkaasti edistämään vaihtoehtoisten vaikutustenarviointien toteuttamista ESR:n nettovaikutusten arvioimi-
seksi. Tätä helpottaa tietojen kerääminen ja varastointi yksittäisistä osallistujista.

130
Komissio toteaa, että tietovaatimukset poikkeavat toisistaan, mutta tämä ei välttämättä johda täysin erilaisiin tulokselli-
suuden seurantajärjestelmiin.

131
Komissio toteaa, että EAKR-ohjelmat kattavat suuren määrän investointiteemoja ja niitä toteutetaan monenlaisissa 
sosiaalisissa, taloudellisissa ja maantieteellisissä yhteyksissä. Uudessa ohjelmakautta 2014–2020 koskevassa tulossuuntau-
tuneessa lähestymistavassa painotetaan rahastokohtaisissa asetuksissa esitettyjen poliittisten tavoitteiden selkeämpää 
niveltämistä. Tuloksellisuustietojen osalta EAKR:n yhteiset tuotosindikaattorit kattavat useimmin käytetyt tukitoimet mer-
kityksellisen EU:n tason kokoamisen varmistamiseksi. Ne eivät kuitenkaan riitä kattamaan jäsenvaltioiden kaikkialla EU:ssa 
toteuttamia kaikkia moninaisia ja monimutkaisia tukitoimia. Tämän vuoksi jäsenvaltiot ovat nimenomaisesti valinneet 
yhteisten indikaattorien lisäksi ohjelmakohtaiset indikaattorit (joko tuotos- tai tulosindikaattorit) kuvastamaan erityistä 
kontekstia, jossa ohjelmia toteutetaan. Monissa tapauksissa saatavilla on relevanttia tietoa ja se kerätään pääasiassa 
alhaalta ylöspäin.
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132
Ks. komission vastaus 131 kohtaan.

134
Komissio katsoo, että yhdenmukainen lähestymistapa tulosbudjetointiin ei ole toteuttamis- tai käyttökelpoista. Asiantun-
tijoiden tekemän tutkimuksen mukaan parasta tapaa tulosbudjetointiin ei ole. Käytäntö on osoittanut, että pyrkimykset 
soveltaa tiukkaa lähestymistapaa johtavat byrokraattiseen tarkistuslistan rastittamiseen sen sijaan, että toimisivat aitoina 
talousarvion hallintatyökaluina.

Ks. myös komission vastaus laatikkoon 13.

Mahdollisista syistä yksikkökustannusten vaihteluun moottoriteiden rakentamisessa eri jäsenvaltioiden välillä, mihin 
tilintarkastustuomioistuin viittaa, komissio totesi vastauksissaan aiempaan kertomukseen1, että �tavallisesti kysyntää 
koskevissa ennusteissa ja siten käyttökustannuksissa otetaan huomioon alueiden erityinen toimintaympäristö. (...) Teknisesti 
monimutkaisempien teiden kustannukset tiekilometriä kohden ovat korkeammat kuin muiden teiden. Tämä analyysi on myös 
paljolti riippuvainen niistä maantieteellisistä olosuhteista, joissa tarkastetut tiet rakennettiin.�

Komissio suostui tämän osalta jatkamaan yksikkökustannuksia koskevia tutkimuksia.

Laatikko 13 – Tulosbudjetointi
OECD[*] on määrittänyt tulosbudjetoinnin budjetoinniksi, jossa myönnetyt varat liittyvät mitattavissa oleviin tuloksiin. Se 
käsittää kolme laaja-alaista tyyppiä: esittelevän tulosbudjetoinnin, tuloksiin perustuvan budjetoinnin ja välittömän tulos-
budjetoinnin. [*Ks. OECD:n verkkosivut osoitteessa http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetwor-
konperformanceandresults.htm. ] Komissio tekee tiivistä yhteistyötä OECD:n kanssa osana tuloksiin keskittyvää EU:n 
talousarviota koskevia toimenpiteitä ottaakseen käyttöön käytännön parannuksia monivuotisessa rahoituskehyksessä 
2014-2020 perustettujen ohjelmien nykyisessä tuloskehyksessä.

Tuloksellisuustiedot eivät ole eikä niiden tule olla ainoa budjettipäätöksiä ohjaava tekijä, joten on normaalia tarkastella 
myös muita tietoja.

EU:n talousarviossa sovelletaan tulosbudjetointia, mikä antaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisuuden ottaa huomioon 
tuloksellisuustiedot budjettimenettelyssä, kun talousarvioesityksen liitteenä olevissa ohjelmaselvityksissä esitetään 
tietoja ohjelmien tavoitteista sekä edistymisestä niiden saavuttamisessa (esimerkiksi mitä kuhunkin ohjelmaan osoite-
tuilla varoilla tehdään tai odotetaan tehtävän). Kunkin lisäyksen varoissa yhdistämistä lisäyksiin tuotoksissa tai muissa 
tuloksissa talousarvion tasolla tehdään käytännössä harvoin, pikemminkin vain erityistapauksissa (Maailmanpankki, 
OECD). Välittömän budjetointimenetelmän, jossa kukin lisäys/vähennys varoissa yhdistetään lisäykseen/vähennykseen 
tuotoksissa tai muissa tuloksissa, noudattamista ei katsota toteutuskelpoiseksi tai tarpeelliseksi EU:n talousarvion tasolla, 
ohjelmissa ja hallinnointitavoissa.

1 Komission yhteinen vastaus erityiskertomuksen nro 5/2013 ”Onko EU:n koheesiopolitiikan varat käytetty asianmukaisesti tiehankkeisiin?” 32 ja 33 
kohtaan.

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Johtopäätökset ja suositukset

136
Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot kaikista yhteisistä tuotosindikaattoreista ja ESR:n osalta myös 
yhteisistä tulosindikaattoreista voidaan koota ja kootaan rahastoittain EU:n tasolla, ja komissio toimittaa vuosittain 
yhteenvetokertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, ETSK:lle ja AK:lle. Ensimmäinen kertomus annettiin 
20.12.2016, (COM(2016) 812). Lisäksi yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavilla julkisesti ja niitä voi tarkastella avoimen datan 
alustalla2.

Komissio katsoo, että – kuten lainsäätäjät ovat rahastokohtaisissa asetuksissa säätäneet – yhteiset indikaattorit tuottavat 
tietoja, joita tarvitaan sen osoittamiseksi sekä budjettivallan käyttäjälle että Euroopan kansalaisille, mitä ERI-rahastoilla 
saavutetaan ja että EU:n talousarvio on kohdennettu ja tuottaa tuloksia.

137
Komissio toteaa, että lainsäätäjät antoivat monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen vasta joulukuussa 2013. Ala-
kohtaista lainsäädäntöä ei voitu antaa ennen tätä, vaikka komissio olisi esittänyt ehdotuksensa aiemmin.

Komissio painottaa, että on myös otettava huomioon se, että sekä neuvoston että Euroopan parlamentin oli nyt hyväk-
syttävä rahastoja koskevat yleiset säännöt (esimerkiksi yhteisistä säännöksistä annettu asetus).

Komissio katsoi ensisijaiseksi hyväksyä sekundäärilainsäädäntö ohjelmakauden tarpeiden mukaisesti. Kumppanuus-
sopimusten tai toimenpideohjelmien hyväksymisen ja perustason toteuttamisrakenteiden perustamisen edellyttämä 
sekundaarilainsäädäntö hyväksyttiin maaliskuuhun 2014 mennessä (varhaisia luonnoksia käsiteltiin jäsenvaltioiden kanssa 
vuonna 2013), ja olennaiset täytäntöönpanosäännökset sisältävät säädökset tammikuuhun 2015 mennessä. Sillä, että 
oikeuskehys valmistui vasta tammikuussa 2016, ei ollut vaikutusta ohjelmasuunnittelun käynnistymiseen.

138
Ohjeiden osalta komissio muistuttaa, että niistä keskusteltiin delegoituja säännöksiä ja täytäntöönpanosäännöksiä 
käsittelevässä asiantuntijaryhmässä jo ennen perussäädösten antamista ja voimaantuloa. Komissio voi lähtökohtaisesti 
finalisoida ohjeasiakirjoja vasta kun lainsäätäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen sääntelykehyksestä ja hyväksyneet 
sen. Ks. myös komission vastaus 37 kohtaan.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komissio toteaa, että ohjelmasuunnittelun kokonaiskesto oli huomattavasti lyhyempi kuin ohjelmakaudella 2007–2013. 
Ks. yksityiskohtaisempia tilastotietoja 49, 52, 53 ja 55 kohdassa.

141
Komissio viittaa 55 kohtaan antamaansa vastaukseen.

Suositus 1
Komissio hyväksyy suosituksen. Oikea-aikaisten koheesiopolitiikkaa koskevien lainsäädäntöehdotusten esittäminen on 
komission ensisijainen tavoite. Ajoitus on kuitenkin riippuvainen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen anta-
misesta. Monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen3 25 artiklan mukaan komission on esitettävä ehdotus uudeksi 
vuoden 2020 jälkeiseksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ennen vuoden 2018 tammikuun 1 päivää. Tämän jälkeen 
komissio esittää ehdotuksen vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevasta lainsäädäntöpaketista.

Komissio tekee lainsäätäjien kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta lainsäädäntökehys voidaan hyväksyä ja saattaa voimaan 
oikea-aikaisesti.

143
Komissio on ottanut käyttöön temaattista keskittämistä koskevan seurantajärjestelmän toimenpideohjelmissa toimitet-
tujen tietojen ja asianomaisen jäsenvaltion toimittamien lisätietojen avulla ja uskoo, että tämä riittää sen tarkistamiseen, 
onko temaattisen keskittämisen vaatimuksia noudatettu.

Ks. lisätietoja komission 62 kohtaan antamassa vastauksessa.

Suositus 2

a)
Komissio ottaa tämän jäsenvaltioille osoitetun suosituksen huomioon.

b)
Komissio hyväksyy suosituksen. Komissio painottaa, että temaattisen keskittämisen vaatimusten noudattaminen tarkiste-
taan toimenpideohjelman hyväksymisen tai sen tarkistamisen yhteydessä. Täytäntöönpanoaikana vaatimusten noudatta-
mista seurataan jäsenvaltioiden vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa esittämien tietojen perusteella.

144
Komissio viittaa 75 ja 76 kohtaan antamiinsa vastauksiin.

145
Komissio viittaa 86 ja 87 kohtaan antamiinsa vastauksiin.

3 Asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013.



Komission vastaus 102

146
Komissio toteaa, että koheesiopolitiikka on paikkaan sidottu väline, jolla tuotetaan räätälöityjä ratkaisuja jäsenvaltioiden 
ja alueiden erityistarpeisiin ja haasteisiin. Raportointivaatimukset on tämän vuoksi vahvistettu yhteistyössä jäsenvaltioi-
den kanssa, jotta raportointi kuvastaisi riittävällä tavalla kunkin toimenpideohjelman erityistä kontekstia ja jotta mielekäs 
raportointi ja arviointi olisivat mahdollisia. Ks. lisätietoja komission 90 ja 91 kohtaan antamassa vastauksessa.

147
Komissio toteaa, että vaikka rahoitustiedot EAKR:n osalta eivät ole suoraan yhdistettävissä tuloksellisuustietoihin, jäsen-
valtioilla on nämä tiedot ja ne voivat tapauskohtaisesti jakaa niitä.

Komissio painottaa, että nämä tiedot tulevat lähes varmasti olemaan ohjelmien saatavilla ajanjakson ohjelmien vaikutus-
tenarviointia varten, myös tukitoimien kustannustehokkuuden arvioimista varten.

148
Komissio viittaa 104 kohtaan antamaansa vastaukseen.

149
Komissio tutkii parhaillaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa näitä käsitteitä vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevissa keskus-
teluissa. Ks. lisätietoja myös komission 110–112 kohtaan antamassa vastauksessa.

150
Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden vastuulla oli määrittää oma lähestymistapansa jakoon alueluokkien mukaan, joten 
menetelmät voivat poiketa toisistaan. Jaon täytäntöönpanon helpottamiseksi toimitettiin ohjeet. Ks. komission vastaus 
101 kohtaan.

Suositus 3
Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio suostuu tutkimaan johdonmukaisen tuloksellisuutta koskevan terminologian mahdollisuutta varainhoitoase-
tuksessa ja alakohtaisissa oikeusperustoissa vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien ehdotusten yhteydessä. Komissio ei 
kuitenkaan tässä vaiheessa voi tehdä erityisiä sitoumuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevien lainsäädäntöehdotusten 
osalta.

Suositus 4
Komissio hyväksyy suosituksen, ja se pannaan täytäntöön vuoden 2020 jälkeisten ehdotusten valmistelussa seuraavalla 
tavalla:

Komissio tutkii ohjelmakauden 2014–2020 tietojen perusteella mahdollisuutta käyttää laajemmin yhteisiä tulos- ja tuoto-
sindikaattoreita. Vaikutuksen määrittäminen edellyttää kuitenkin arviointeja (kuten aiemminkin).

Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.
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151
Komissio viittaa 124 kohtaan antamaansa vastaukseen.

Suositus 5
Komissio hyväksyy suosituksen, ja sen täytäntöönpano jatkuu seuraavalla tavalla:

Komissio jatkaa hyvien käytäntöjen arviointien levittämistä.

ESR:n arviointeja koskevien kumppanuuksien ja muiden toimien yhteydessä, esimerkiksi vaikutustenarvioinnin tutkimus-
keskuksen tuella siten, että edistetään vaihtoehtoisten vaikutustenarviointien käyttöä.

Lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston arviointiverkoston ja jäsenvaltioiden kokouksissa 2-3 kertaa vuodessa pyri-
tään levittämään jäsenille hyviä käytäntöjä.

Komissio auttaa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston arvi-
ointineuvontapalvelun tuella jäsenvaltioita päivittämään arviointisuunnitelmiaan ja tarkistaa jäsenvaltioiden tuottamia 
arviointeja (vertaisarviointi).

Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

152
Komissio viittaa 130 ja 131 kohtaan antamiinsa vastauksiin.

153
Komissio viittaa 130 ja 131 kohtaan antamiinsa vastauksiin.

Suositus 6
Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio hyväksyy suosituksen. Ohjelmakaudella 2014–2020 komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteenvedot vuotuisista täytäntöönpanokertomuksista. Politiikkaoppimista helpotetaan 
myös asettamalla indikaattoreita, tavoitteita ja niiden täyttymistä koskevat tiedot ERI-rahastoja koskevalle avoimen datan 
alustalle. Komissio hyödyntää myös arviointiverkostoa jäsenvaltioiden kanssa edistääkseen hyvien käytäntöjen jakamista 
ja politiikkaoppimista arviointien pohjalta.

Toinen luetelmakohta: Komissio ei hyväksy tuomioistuimen suositusta. EU:n talousarviossa sovelletaan tulosbudjetointia, 
mikä antaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisuuden ottaa huomioon tuloksellisuustiedot budjettimenettelyssä, kun 
talousarvioesityksen liitteenä olevissa ohjelmaselvityksissä esitetään tietoja ohjelmien tavoitteista sekä edistymisestä 
niiden saavuttamisessa (esimerkiksi mitä kuhunkin ohjelmaan osoitetuilla varoilla tehdään tai odotetaan tehtävän). Kun-
kin lisäyksen varoissa yhdistämistä lisäyksiin tuotoksissa tai muissa tuloksissa talousarvion tasolla tehdään käytännössä 
harvoin, pikemminkin vain erityistapauksissa (Maailmanpankki, OECD). Välittömän budjetointimenetelmän, jossa kukin 
lisäys/vähennys varoissa yhdistetään lisäykseen/vähennykseen tuotoksissa tai muissa tuloksissa, noudattamista ei katsota 
toteutuskelpoiseksi tai tarpeelliseksi EU:n talousarvion tasolla, ohjelmissa ja hallinnointitavoissa.





MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

•  yksi kappale: 
EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)

•  enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat:  
Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_�.htm),
muissa kuin EU-maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_�.htm), 
ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_�.htm)  
tai soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).
(*)  Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit  

tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut:

• EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)

Tapahtuma Päivämäärä

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 11.11.2015

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle tarkastuskohteelle) 15.12.2016

Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 8.2.2017

Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu kaikilla kielillä 30.3.2017



Kumppanuussopimukset ovat EU:n jäsenvaltioita koskevia 
strategisia investointisuunnitelmia, joista käyvät ilmi 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varainkäytön 
maakohtaiset prioriteetit ohjelmakaudeksi 2014–2020.
Tässä kertomuksessa arvioidaan, auttavatko Euroopan 
komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdyt 
kumppanuussopimukset kohdentamaan vaikuttavammin 
rahastojen 350 miljardin euron kokonaisvarat.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että alkuvaikeuksista 
huolimatta komissio ja jäsenvaltiot ovat kyenneet 
kohdentamaan varat paremmin kasvuun ja työllisyyteen, 
yksilöimään investointitarpeita ja muuntamaan ne 
onnistuneesti tavoitteiksi ja odotetuiksi tuloksiksi. 
Komissio ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin 
vastatakseen tarpeisiin ja yksilöineet tuotoksia 
sopimusten kattamille ohjelmille. 
Tuloksellisuusindikaattoreita on kuitenkin asetettu 
tarpeettoman suuri määrä, eikä tuloksellisuutta mitata eri 
rahastoissa yhdenmukaistetulla tavalla. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle ja 
jäsenvaltioille joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on 
parantaa kumppanuussopimusten toimivuutta.

1977 - 2017

EUROOPAN 
TILINTARKASTUS
TUOMIOISTUIN
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