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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan määräysten 
sekä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 

N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) 
N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 

N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 
18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) 2018/1046 258 artiklan ja yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ja asetuksen (EU) 2015/323 kumoamisesta 

26 päivänä marraskuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/1877 43 artiklan 
mukaisesti 

 

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin on 
10. marraskuuta 2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt seuraavan kertomuksen  

 

Kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta –  
tilanne vuoden 2021 lopussa 

 

Kertomus ja toimielinten vastaukset tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin on lähetetty 
vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille. 

 

 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ovat 

Tony MURPHY (presidentti), Ladislav BALKO, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Klaus-Heiner LEHNE, 
Bettina JAKOBSEN, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Juhan PARTS, 

Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, 
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, 

Helga BERGER, Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ, Stef BLOK, 
George Marius HYZLER, Lefteris CHRISTOFOROU 
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Yleinen johdanto 
0.1. Tilintarkastustuomioistuin on jakanut varainhoitovuotta 2021 koskevan 
vuosikertomuksensa kahteen erilliseen osaan, ja tämä kertomus on niistä toinen. 
Kertomuksen aiheena on EU:n talousarviosta rahoitettujen meno-ohjelmien 
tuloksellisuus vuoden 2021 lopussa. Toisessa vuosikertomuksen osassa puolestaan 
käsitellään EU:n tilien luotettavuutta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuutta 
ja sääntöjenmukaisuutta. 

0.2. Tilintarkastustuomioistuin jakoi vuosikertomuksensa näihin kahteen osaan ja 
päätti näin kaksivuotisen pilottihankkeen, joka käynnistyi varainhoitovuotta 2019 
koskevasta vuosikertomuksesta. Tärkein syy pilottihankkeeseen oli se, että 
tilintarkastustuomioistuin halusi antaa vuotuisessa raportoinnissaan enemmän 
painoarvoa EU:n talousarvion avulla saavutetuille tuloksille. Lisäksi vuosikertomuksen 
jakaminen kahteen osaan mahdollisti sen, että tilintarkastustuomioistuin pystyi 
käsittelemään siinä myös vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta, joka on 
komission tärkein EU:n talousarvion tuloksellisuutta koskeva korkean tason kertomus. 
Lakisääteinen määräaika, johon mennessä komission on annettava kyseinen kertomus, 
on kesäkuun loppu vuonna n+1. Tilintarkastustuomioistuin ei ole siksi aiemmin kyennyt 
käsittelemään sitä vuosikertomuksessaan, joka julkaistaan yleensä lokakuun alussa. 
Tilintarkastustuomioistuin päätti jatkaa tuloksellisuusraportointia sen jälkeen kun se oli 
arvioinut pilottihankkeen tuloksia ja ottanut huomioon vaikutukset niihin meneillään 
oleviin tarkastuksiin, jotka koskevat EU:n uusia painopisteitä. Tuloksellisuusraportointi 
toteutetaan vuosikertomuksen kolmannessa luvussa aiemmin noudatettujen 
suuntaviivojen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii kuitenkin edelleen 
selvittämään, millä tavoin se voisi ottaa vuotuiset hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukset huomioon vuotuisessa raportoinnissaan. 

0.3. Tämänvuotisen tuloksellisuuskertomuksen pääaiheena on kysymys siitä, miten 
seuraavat viisi horisontaalista toimintapolitiikan painopistettä on valtavirtaistettu EU:n 
talousarvioon: 

i) ilmastonmuutoksen torjunta 

ii) biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen 

iii) sukupuolten tasa-arvo 

iv) YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

v) digitaalinen siirtymä. 
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0.4. Tilintarkastustuomioistuin on jo saanut päätökseen tai on parhaillaan 
suorittamassa useita tarkastustehtäviä, jotka koskevat näitä horisontaalisia 
painopisteitä. Tämä kertomus perustuu mahdollisuuksien mukaan 
tilintarkastustuomioistuimen aiempaan tarkastustyöhön. 

0.5. Kertomus jakautuu kolmeen osaan: 

o Ensimmäisessä luvussa tilintarkastustuomioistuin tutkii, onko horisontaaliset 
painopisteet sisällytetty valittuihin EU:n meno-ohjelmiin. Vastatakseen tähän 
kysymykseen tilintarkastustuomioistuin on arvioinut komission yleistä 
lähestymistapaa. Lisäksi se on tutkinut komission menetelmiä sekä sellaisia 
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyjä 
tuloksellisuustietoja, jotka liittyvät horisontaalisiin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin. Tilintarkastustuomioistuin perusti arviointinsa otokseen, johon 
kuului 11 kaikkiaan 47:stä ohjelmakauden 2021–2027 meno-ohjelmasta. Otos 
edustaa noin 60:tä prosenttia kauden kokonaistalousarviosta. 

o Toisessa luvussa tilintarkastustuomioistuin tutkii, onko komission 
tuloksellisuuskehys, jolla se on mitannut EU:n talousarvion vaikutusta näihin 
horisontaalisiin painopisteisiin, asiamukainen. Vastatakseen tähän kysymykseen 
tilintarkastustuomioistuin on arvioinut, millaisten menetelmien avulla komissio on 
seurannut niitä ensimmäisessä luvussa mainittujen ohjelmien menoja, joilla on 
ollut vaikutusta kyseisiin painopisteisiin. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on 
käynyt läpi ohjelmaselvityksissä ilmoitettuja relevantteja tuloksellisuustietoja, 
mukaan lukien tuloksellisuuteen liittyviä indikaattoreita. 

o Molempien lukujen johtopäätökset ja suositukset sisältyvät toiseen lukuun. 

o Kertomuksen kolmannessa luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen 
toteuttaman seurannan tulokset niiden tarkastussuositusten osalta, jotka 
tilintarkastustuomioistuin oli antanut vuonna 2018 julkaistuissa 
erityiskertomuksissa. 

0.6. Liitteessä esitetään seurantatulokset niiden suositusten täytäntöönpanosta, 
jotka on esitetty varainhoitovuotta 2018 koskevan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen kolmannessa luvussa. 
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0.7. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii esittämään huomautuksensa selkeästi ja 
ytimekkäästi. Toisinaan on kuitenkin mahdotonta olla käyttämättä erikoisalan termejä, 
jotka liittyvät EU:n toimintapolitiikkoihin ja talousarvioon tai kirjanpitoon ja 
tarkastusalaan. Tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla on sanasto, jossa 
määritellään ja selitetään useimmat vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit. 
Sanastossa määritellyt termit on kirjoitettu kursiivilla, kun ne esiintyvät kertomuksessa 
ensimmäisen kerran. 
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Johdanto 
1.1. EU toteuttaa toimintapolitiikkojaan yhdistämällä muita kuin menoja aiheuttavia 
toimintapolitiikan välineitä (lähinnä asetuksia) ja meno-ohjelmia (kuten aluepolitiikkaa 
ja yhteistä maatalouspolitiikkaa). Menot rahoitetaan pääasiassa EU:n talousarviosta ja 
Next Generation EU -välineestä (NGEU). NGEU on EU:n väliaikainen rahasto, josta 
tuetaan jäsenvaltioita covid-19-pandemian jälkeen. Talousarviossa käsitellään myös 
EU:n yleisiä eli horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä. 

1.2. EU:n tämänhetkinen pitkän aikavälin talousarvio, monivuotinen rahoituskehys 
(MRK), kattaa seitsemän vuotta (vuodet 2021–2027), ja siitä myönnetään rahoitusta 
1,2 biljoonaa euroa. Taulukosta 1.1 käy ilmi, miten monivuotinen rahoituskehys on 
järjestetty kuuteen toiminnallisten menojen otsakkeeseen ja 47 meno-ohjelmaan. 

Taulukko 1.1 – Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 

MRK:n otsake 
Määrärahat 
2021–2027 

(miljardia euroa) 

Ohjelmien 
lukumäärä 

Otsake 1: Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalisuus 169,6 11 

Otsake 2: Koheesio, palautumiskyky ja arvot (*) 450,4 14 

Otsake 3: Luonnonvarat ja ympäristö 419,0 5 

Otsake 4: Muuttoliike ja rajaturvallisuus 16,9 2 

Otsake 5: Turvallisuus ja puolustus 10,4 4 

Otsake 6: Naapurialueet ja muu maailma 110,9 7 

Erityisrahoitusvälineet 14,6 4 

Yhteensä 1 191,8 47 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (lukuun ottamatta 
hallintomenoja). 
(*): Lukuun ottamatta elpymis- ja palautumistukivälinettä, jota rahoitetaan NGEU:sta ja jonka komissio 
sisällyttää otsakkeeseen 2. 

1.3. Komissiolla on kokonaisvastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta. Sen 
vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus on keskeisessä osassa vuotuisessa 
vastuuvapausmenettelyssä. Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus perustuu 
vuotuisiin toimintakertomuksiin, talousarvioesitykseen liitettyihin ohjelmaselvityksiin ja 
muihin asiaankuuluviin tietoihin. Vuoden 2021 hallinto- ja tuloksellisuuskertomus on 
yksityiskohtainen asiakirja, joka koostuu kolmesta osasta ja sisältää tietoa EU:n 
horisontaalisista painopisteistä. 
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1.4. Vuonna 2020 tehdyssä toimielinten sopimuksessa1 lueteltiin 
ilmastonmuutoksen torjuminen, biologinen monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo ja 
kestävän kehityksen tavoitteet aloina, joita tulee käsitellä komission laatimassa EU:n 
yleiseen talousarvioon liitettävässä vuosikertomuksessa. Komissiolla on tällaisia 
horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä monenlaisissa EU:n ohjelmissa ja 
välineissä. Tätä ns. valtavirtaistamiskäytäntöä kuvataan tarkemmin laatikossa 1.1. 

Laatikko 1.1 

Mitä valtavirtaistaminen tarkoittaa? 

Valtavirtaistamisella tarkoitetaan monialaisen kysymyksen järjestelmällistä 
sisällyttämistä toimintapolitiikkojen tai ohjelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. 
Sitä käytetään yleisesti seuraavilla aloilla: hallinto, köyhyyden vähentäminen, 
ympäristön kestävyys, ilmastonmuutos ja sukupuolten tasa-arvo. 

EU:n talousarvion yhteydessä valtavirtaistaminen tarkoittaa tietyn monialaisen 
painopisteen sisällyttämistä kaikkien talousarvio-ohjelmien suunnittelu-, 
täytäntöönpano- ja arviointivaiheisiin. Siihen voi sisältyä erityisen tavoitteen 
asettaminen sille osuudelle ohjelman talousarviosta, joka käytetään monialaisen 
painopisteen tukemiseen Se voi myös käsittää asetetun tavoitteen saavuttamista 
koskevan seurannan. 

Lähde: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD): Mainstreaming cross-cutting issues. 
7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality and 
environmental sustainability, 2014, ja SWD(2022) 225 final, komission yksiköiden valmisteluasiakirja 
ilmastonmuutoksen valtavirtaistamisesta (Climate Mainstreaming Architecture in the 2021–2027 MFF). 

1.5. Komission tavoitteena on sisällyttää laaja-alaiset toimintapoliittiset tavoitteet 
asteittain EU:n talousarvion suunnitteluun ja toteuttamiseen2 ja varmistaa, että 
komission meno-ohjelmissa otetaan huomioon nämä monialaiset toimintapoliittiset 
tavoitteet ohjelman omien tavoitteiden lisäksi. 

                                                      
1 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen 

toimielinten sopimus, tehty 16 päivänä joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, osa II, kohta 16. 

2 COM(2021) 366 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n 
talousarvion tuloksellisuuskehyksestä vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


 

1.6. EU:lla on useita horisontaalisia toimintapolitiikkoja, jotka on määritelty 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa. Horisontaalisiin toimintapolitiikkoihin kuuluvat 
ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen3, 
sukupuolten tasa-arvo4, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet5 ja digitaalinen siirtymä6. 
Horisontaalisia painopisteitä voidaan luonteensa mukaisesti soveltaa vaihtelevassa 
laajuudessa kaikissa meno-ohjelmissa. 

1.7. Kaaviossa 1.1 esitetään yleiskatsaus näihin painopisteisiin liittyviin komission 
toimintapoliittisiin asiakirjoihin. 

  

                                                      
3 SEUT, 11 ja 191 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirja, 37 artikla. 

4 SEUT, 8 artikla. 

5 SEUT, 208 artikla. 

6 SEUT, 179 artikla. 
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Kaavio 1.1 – Valikoituihin painopisteisiin liittyvät komission 
toimintapoliittiset asiakirjat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Strategia: KOM(96) 67 lopull. – Naisten ja 
miesten yhtäläisten mahdollisuuksien 
sisällyttäminen yhteisön politiikkaan ja 
toimintaan kaikilla aloilla 

Strategia: KOM(2000) 335 lopull. – Kohti 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa yhteisön 
puitestrategiaa (2001–2005) 

Strategia: KOM(2010) 491 lopullinen – Naisten 
ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–
2015 

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: 
Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen vuosina 2016–2019 

Strategia: COM(2020) 152 final – Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–
2025 

Valkoinen kirja: KOM(2009) 147 lopullinen – 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti 
eurooppalaista toimintakehystä 

Strategia: COM(2013) 216 final – EU:n strategia 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 

Strategia: COM(2021) 82 final – Ilmastokestävä 
Eurooppa – Uusi EU:n strategia 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 

Strategia: KOM(2011) 244 lopullinen – 
Luonnonpääoma elämämme turvaajana: 
luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n 
strategia vuoteen 2020 

Strategia: COM(2020) 380 final – Vuoteen 2030 
ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia – Luonto 
takaisin osaksi elämäämme 

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: 
SWD(2017) 157 final – Digital4Development: 
mainstreaming digital technologies and services 
into EU Development Policy 

Tiedonanto: COM(2019) 640 final – Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma 

Tiedonanto: COM(2013) 531 final – Tilanne 
vuoden 2015 jälkeen: kokonaisvaltainen ja 
yhdennetty lähestymistapa köyhyyden 
poistamisen ja kestävän kehityksen 
rahoittamiseen 

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: 
SWD(2020) 400 final – Delivering on the UN’s 
Sustainable Development Goals – A 
comprehensive approach 

Ilmasto 

Biologinen 

monimuotoisuus 

Sukupuolten tasa-arvo 

Digitaalinen siirtymä 

  

Suuntaviivat: Poliittiset suuntaviivat seuraavalle 
Euroopan komissiolle 2019–2024 – kohta 3: 
Eurooppa valmiina digiaikaan  

Tiedonanto: COM(2021) 118 final – 2030 
digitaalinen kompassi: eurooppalainen 
lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä 
varten  

Tiedonanto: COM(2016) 739 final – Seuraavat 
toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi – Kestävyyttä edistävät EU:n 
toimet 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
1.8. Tilintarkastustuomioistuin on tänä vuonna raportoinut ensimmäistä kertaa 
kattavasti EU:n horisontaalisista painopisteistä. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, 
sisällyttikö komissio horisontaaliset toimintapoliittiset painopisteet EU:n talousarvioon, 
seurasiko se menoja ja raportoiko se tuloksista tarkasti. Luvussa 1 arvioidaan seuraavia 
seikkoja: 

o onko horisontaaliset toimintapoliittiset painopisteet sisällytetty kaikkiin valittuihin 
EU:n meno-ohjelmiin 

o raportoiko komissio tarkasti horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
valtavirtaistamisesta vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. 

1.9. Tilintarkastustuomioistuin analysoi yleistä menettelytapaa, jota soveltamalla 
horisontaaliset painopisteet on sisällytetty valittuihin meno-ohjelmiin. Lisäksi 
analysoitiin vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyviä 
tuloksellisuustietoja viiden yleisen painopisteen osalta. Tilintarkastustuomioistuin 
valitsi seuraavat horisontaaliset painopisteet sillä perusteella, että niillä on merkitystä 
vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymis- ja 
palautumistukivälineen uusien painopisteiden kannalta: 

 

ilmastonmuutoksen torjunta 

 

biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen 

 

sukupuolten tasa-arvo 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  

 
digitaalinen siirtymä 

1.10. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten nämä painopisteet oli sisällytetty 
valittuihin 11 meno-ohjelmaan, joiden yhteenlaskettu osuus oli 90 prosenttia 
maksuista, jotka suoritettiin vuoden 2021 loppuun mennessä vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen neljässä toiminnallisessa otsakkeessa 
(ks. taulukko 1.2). Tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut, miten horisontaaliset 
painopisteet oli sisällytetty NGEU:sta rahoitettavaan elpymis- ja 
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palautumistukivälineeseen. Tarkastajat totesivat kuitenkin, että ilmastotavoitteiden 
edistämisen ja siihen liittyvien tavoitearvojen lisäksi elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen oli otettu uutena painopisteenä digitaalinen siirtymä, jolla 
oli oma tavoitearvonsa. 

Taulukko 1.2 – Valitut EU:n meno-ohjelmat 

MRK:n otsake 
Ohjelma 

Tässä kertomuksessa 
käytetty nimi/lyhenne Koko nimi 

1 Sisämarkkinat, 
innovointi ja 
digitaalisuus 

 

Verkkojen 
Eurooppa -väline – 

digitaaliosio 
Verkkojen Eurooppa -väline – digitaalitalous 

Digitaalinen EU Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 
Horisontti Eurooppa Horisontti Eurooppa – tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 

2 Koheesio, 
palautumiskyky ja 

arvot 

 

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto plus 

Aluepolitiikka 
(EAKR) Aluepolitiikka (Euroopan aluekehitysrahasto) 

3 Luonnonvarat ja 
ympäristö 

 

YMP 
(Maataloustukirahasto 

ja maaseuturahasto) 

Yhteinen maatalouspolitiikka (Euroopan maatalouden 
tukirahasto ja Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto) 

EMKVR Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 
Oikeudenmukaisen 

siirtymän mekanismi Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 

Life Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma 
6 Naapurialueet ja 

muu maailma 

 

IPA III -väline Liittymistä valmisteleva tukiväline 

Globaali Eurooppa Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline – 
Globaali Eurooppa 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.11. Tilintarkastustuomioistuin käytti tarkastuksensa kriteereinä asiaankuuluvaa 
EU:n lainsäädäntöä sekä komission asiakirjoja, esimerkiksi parempaa sääntelyä 
koskevia suuntaviivoja ja välineistöä koskevia ohjeita. Tilintarkastustuomioistuin käytti 
myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimia yleisesti 
hyväksyttyjä kriteerejä (ks. kohdat 1.14–1.16, 1.18 ja 1.21). 

1.12. Tarkastajat ovat jo saaneet päätökseen laajan tarkastustyön eräistä 
kysymyksistä, jotka liittyvät EU:n talousarvion horisontaalisiin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin (ks. laatikko 1.2 jäljempänä). 

18



 

 

Laatikko 1.2 

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset EU:n erityisistä 
monialaisista painopisteistä 
o Erityiskertomus 09/2022 ”Ilmastomenot EU:n talousarviossa vuosina 2014–

2020 – Eivät niin suuria kuin on ilmoitettu”. 

o Erityiskertomus 22/2021 ”Kestävä rahoitus – Johdonmukaisemmat EU:n 
toimet ovat tarpeen, jotta rahoitusta saadaan ohjatuksi kestäviin 
investointeihin”. 

o Erityiskertomus 10/2021 ”Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n 
talousarvioon – Aika siirtyä sanoista tekoihin”. 

o Erityiskertomus 19/2020 ”Euroopan teollisuuden digitalisointi: 
kunnianhimoinen aloite, jonka onnistuminen riippuu EU:n, valtioiden ja 
yritysten sitoutumisen kestävyydestä”. 

o Erityiskertomus 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus – 
laskusuunnassa YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”. 

o Katsaus 01/2020 ”EU:n talousarvion ilmastomenojen seuranta”. 

o Katsaus 07/2019 ”Nopea tilannekatsaus kestävyysraportoinnista: EU:n 
toimielinten ja virastojen tilanteen kartoitus”. 

o Erityiskertomus 31/2016 ”Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta 
ilmastotoimiin – Kunnianhimoisia toimia on käynnissä, mutta niiden riittävyys 
on erittäin epävarmaa”. 

o Erityiskertomus 17/2013 ”Unionin ulkopuolelle suunnatun tuen yhteydessä 
myönnetty EU:n ilmastorahoitus”. 
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Horisontaalisten toimintapoliittisten 
painopisteiden sisällyttäminen 
valittuihin EU:n talousarvio-ohjelmiin 
1.13. Laaja-alaisten toimintapoliittisten painopisteiden sisällyttäminen EU:n 
talousarvion suunnitteluun ja toteuttamiseen on tärkeää, jotta saadaan kattava 
yleiskuva koko talousarvion tuloksellisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten 
komissio sisällytti ilmastonmuutoksen torjuntaa, biologista monimuotoisuutta, 
sukupuolten tasa-arvoa, kestävän kehityksen tavoitteita ja digitaalista siirtymää 
koskevat painopisteet valittuihin EU:n talousarvio-ohjelmiin. 

Vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys tarjoaa 
puitteet useimpien horisontaalisten toimintapoliittisten 
painopisteiden käsittelylle 

1.14. Komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät 
joulukuussa 2020 toimielinten sopimuksen, jossa vahvistettiin vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa koskevat määräykset. 
Sopimuksessa määrättiin, että parantaakseen talousarviomenettelyihin liittyvää 
yhteistyötä ja lisätäkseen talousarvion avoimuutta komissio laatii vuosikertomuksen, 
johon kootaan tiedot EU:n varoista, vastuista ja menoista sekä seuraavista 
horisontaalisista toimintapoliittisista painopisteistä7: 

o Ilmastonmuutoksen torjunta: ilmastotavoitteiden tukemiseen vaadittiin 
vähintään 30 prosenttia EU:n talousarvion kokonaismäärästä ja EU:n 
elpymisvälineen menoista. 

o Biologinen monimuotoisuus: monivuotisen rahoituskehyksen vuotuisista 
menoista vaadittiin biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
tukemiseen 7,5 prosenttia vuonna 2024 ja kymmenen prosenttia vuosina 2026 ja 
2027. 

o Sukupuolten tasa-arvo: vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisällytettäisiin menetelmä, jonka avulla sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
liittyviä menoja voidaan mitata ohjelmatasolla. 

                                                      
7 Toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, II osa, 16 kohta. 
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o Kestävän kehityksen tavoitteet: nämä otettaisiin huomioon kaikissa relevanteissa 
EU:n ohjelmissa, joita toteutetaan vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä. 

1.15. Ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan tavoitteen tapauksessa sopimukseen 
sisältyivät kokonaismenotavoitteen lisäksi seuraavat keskeiset osatekijät: 

o Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva mekanismi, joka mahdollistaa asiaan 
puuttumisen siinä tapauksessa, että ilmastomenoja koskevia ohjelmakohtaisia 
tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta. 

o Vaikuttava menetelmä ilmastoon liittyvien menojen määrän seuraamiseksi. 

o Vahingon välttämisen periaatteen soveltaminen sen varmistamiseksi, että EU:n 
talousarviosta käytetyt varat eivät estä EU:ta saavuttamasta ilmasto- ja 
ympäristötavoitteitaan. 

1.16. Komissio päivitti marraskuussa 2021 paremman sääntelyn suuntaviivojaan ja 
välineistöä koskevia ohjeitaan. Niissä esitetään periaatteet, joita komissio noudattaa 
laatiessaan uusia ehdotuksia. Päivitetty paremman sääntelyn paketti sisältää kestävän 
kehityksen tavoitteet. Paketissa tehostettiin ”ei merkittävää haittaa”-8 ja 
”oletusarvona digitaalisuus” -periaatteiden analysointia sekä eurooppalaisen 
ilmastolain täytäntöönpanoa. Lisäksi siinä lujitettiin vaikutustenarviointeihin sekä 
arviointeihin sisältyvää sukupuolten tasa-arvon analyysiä. Paketissa myös sisällytetään 
strateginen ennakointi poliittiseen päätöksentekoon ja keskitytään tällöin erityisesti 
vihreisiin, digitaalisiin, geopoliittisiin ja sosioekonomisiin politiikanaloihin. 

1.17. Digitaalista siirtymää koskeva painopiste ei ole niiden painopisteiden 
joukossa, jotka toimielinten sopimuksen mukaan olisi valtavirtaistettava 
(ks. kohta 1.38). 

                                                      
8 Kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä annetun asetuksen (EU) 2020/852 

17 artiklassa määritetyn mukaisesti. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat horisontaaliset 
toimintapoliittiset painopisteet sisältyvät valittuihin EU:n 
meno-ohjelmiin 

1.18. OECD:n9 mukaan toimintapolitiikkojen vaikuttava valtavirtaistaminen 
edellyttää, että asetetaan yleistavoitteet ja tulostavoitteet ja seurataan edistymistä 
suhteessa niihin. Valtavirtaistetut toimintapolitiikat olisi otettava huomioon 
talousarviosyklin kaikissa vaiheissa, ja tällöin olisi noudatettava mahdollisimman suurta 
avoimuutta sen suhteen, miten eri horisontaalisten painopisteiden kannalta relevantit 
varat jaetaan10. Lisäksi komissio korosti, että OECD:n ympäristötunnusmerkit ovat 
keskeisessä asemassa, kun ilmastoon liittyviä menoja seurataan, ilmastotehokkuutta 
arvioidaan ja tavoitteita asetetaan11. 

1.19. Tilintarkastustuomioistuin analysoi, miten ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
biologiseen monimuotoisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja digitaaliseen siirtymään liittyvät horisontaaliset painopisteet oli 
sisällytetty 11 valittuun meno-ohjelmaan. Analyysissä tutkittiin kolmea tekijää, joita 
tilintarkastustuomioistuin pitää merkityksellisimpinä: 

o missä määrin komissio oli ottanut vaikutukset huomioon laatiessaan alakohtaisia 
ehdotuksia valituista EU:n rahoitusohjelmista (ks. kohta 1.21) 

o missä määrin painopisteet on sisällytetty hyväksyttyyn lainsäädäntöön 
(ks. kohta 1.23)  

o erityistavoitteiden olemassaolo (ks. kohta 1.24). 

1.20. Kaaviossa 1.2 esitetään tilintarkastustuomioistuimen analyysistä yhteenveto, 
joka perustuu edellä mainittuja kolmea tekijää koskevien tilintarkastustuomioistuimen 
arvioiden kokonaiskeskiarvoon (ks. liite 1.1, liite 1.2 ja liite 1.3). Tarkastajat havaitsivat, 
että painopisteet oli todellakin sisällytetty valittuihin meno-ohjelmiin. Oli kuitenkin 
merkittäviä eroja siinä, missä määrin painopisteet oli sisällytetty ohjelmiin. Heikoimmin 
sisällytetty painopiste oli sukupuolten tasa-arvo. 

                                                      
9 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, ja 

Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 

10 OECD: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, ja Gender and 
the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Kaavio 1.2 – Horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
sisällyttäminen valittuihin EU:n rahoitusohjelmiin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.21. Komission paremman sääntelyn agendan mukaisesti rahoitusohjelmia 
koskevista komission ehdotuksista tehdään vaikutustenarvioinnit. Tarkastajat arvioivat, 
analysoitiinko valittuja EU:n rahoitusohjelmia koskevissa vaikutustenarvioinneissa 
horisontaalisia painopisteitä. Tarkastajat havaitsivat, että ympäristöpainopisteet 
otettiin asianmukaisesti huomioon ja digitaalinen siirtymä ja kestävän kehityksen 
tavoitteet otettiin huomioon osittain. Sukupuolten tasa-arvoa koskeva painopiste sai 
vähiten huomiota (ks. liite 1.1). 

Yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen analyysista, joka koskee 
horisontaalisten painopisteiden sisällyttämistä kolmella tarkastetulla osa-alueella 
(vaikutustenarvioinnit, lainsäädäntö ja menotavoitteet)

Sisällytetty (1,5–2)

Sisällytetty osittain (0,5–1,5)

Sisällytetty vähäisessä määrin (0–0,5)

Ilmastonmuutos

Biologinen monimuotoisuus

Sukupuolten tasa-arvo

Kestävän kehityksen tavoitteet

Digitaalinen siirtymä

Horisontti Eurooppa

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio

Digitaalinen EU

Aluepolitiikka (EAKR)

ESR+

Annettujen pistemäärien yhteenlaskettu 
keskiarvo

Yhteinen maatalouspolitiikka 
(maataloustukirahasto ja maaseuturahasto)

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa

IPA III -väline
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1.22. Kukin lainsäädäntöehdotus sisältää yleiset toimintapoliittiset tavoitteet, 
erityistavoitteet ja indikaattorit. Erityistavoitteissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä 
toimintapolitiikalla on tarkoitus saavuttaa12. Indikaattorit osoittavat määrällisesti tai 
laadullisesti, miten lähellä aloite on sille asetetun tavoitteen saavuttamista. 
Indikaattorit voivat liittyä aloitteen eri vaiheisiin (panokset, tuotokset, tulokset ja 
vaikutukset)13. 

1.23. Tarkastajat tutkivat, miten valitut horisontaaliset painopisteet otettiin 
huomioon valittuja rahoitusohjelmia koskevassa lainsäädännössä vahvistetuissa 
yleisissä toimintapoliittisissa tavoitteissa, erityistavoitteissa ja indikaattoreissa. 
Tarkastajat havaitsivat, että vaikka horisontaaliset painopisteet oli sisällytetty 
ohjelmalainsäädäntöön, sukupuolten tasa-arvo oli sisällytetty alle puoleen 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista ohjelmista (ks. liite 1.2). 
Ilmastotavoitteeseen viitattiin kaikkein useimmiten. Kaaviossa 1.3 luetellaan niiden 
viittausten lukumäärä, jotka valittuja rahoitusohjelmia koskevassa lainsäädännössä on 
tehty valittuihin painopisteisiin. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteisiin viitattiin 
kaikissa ohjelmissa, se oli vähiten mainittu tavoite. 

                                                      
12 Tool #11: Format of the impact assessment report in European Commission: Better 

Regulation Toolbox, marraskuu 2021. 

13 Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, Tool #43: Monitoring arrangements and indicators. 

24

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf


 

Kaavio 1.3 – Viittä painopistettä koskevat maininnat lainsäädännössä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin valittujen asetusehdotusten perusteella. 

1.24. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti myös, oliko tavoitearvot asetettu 
lainsäädännössä. Ainoastaan ilmastotavoitteella oli erityisiä tavoitteita 
talousarviomäärille ja sen seurannalle, miten kyseessä olevan menotavoitteen 
saavuttamisessa edistytään (ks. liite 1.3). Biologista monimuotoisuutta koskevan 
tavoitteen osalta on asetettu EU:n koko talousarvioon kohdistuva tavoitearvo. 
Taulukossa 1.3 esitetään valittujen painopisteiden menotavoitteet. 

439
275471

139

1 017

Digitaalinen 
siirtymä

Sukupuolten 
tasa-arvo

Ilmastonmuutos

Kestävän kehityksen 
tavoitteet 

Biologinen 
monimuotoisuus
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Taulukko 1.3 – Valittujen painopisteiden menotavoitteet 

Horisontaalinen 
toimintapoliittinen 

painopiste 

Monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevat 
menotavoitteet 

Ilmastonmuutoksen 
torjunta 

 
Biologinen 

monimuotoisuus 

Kyllä 
Ilmaston osalta EU:n talousarviossa on asetettu yleinen tavoite, 
jonka mukaan ilmastomenot ovat 30 prosenttia kaudella 2021–
2027. Biologisen monimuotoisuuden yhteydessä 
menotavoitteena on 7,5 prosenttia EU:n koko talousarviosta 
vuonna 2024 ja kymmenen prosenttia vuosina 2026 ja 2027. 

Sukupuolten tasa-
arvo 

Digitaalinen 
siirtymä 
Kestävän 

kehityksen 
tavoitteet 

Ei 
EU:n talousarviossa ei ole kokonaistavoitetta sukupuolten tasa-
arvoon, digitaaliseen siirtymään tai kestävän kehityksen 
tavoitteisiin liittyville menoille kaudella 2021–2027. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

Komissio on kehittänyt menetelmiä, joilla seurataan menoja 
joidenkin horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
osalta 

1.25. Komissio seuraa useiden ohjelmien menoja määrittääkseen ja 
raportoidakseen, kuinka paljon se käyttää varoja horisontaalisiin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin (ks. laatikko 1.3). 

Laatikko 1.3 

Mitä on menojen seuranta? 

Menojen seuranta on järjestelmä, jonka avulla mitataan, millaisilla määrillä EU:n 
eri meno-ohjelmista on edistetty tiettyä yleistä toimintapoliittista painopistettä. 
Seuranta edellyttää tarkkaa käsitystä siitä, miten tietyt toimet edistävät yksittäistä 
toimintapolitiikan painopistettä. Nämä toimet on yksilöitävä siten, että niihin 
liittyvät taloudelliset resurssit kyetään laskemaan tai jäljittämään ja sen jälkeen 
kokoamaan yhteen koko EU:n talousarvion tasolla edistymisen seurantaa varten. 

Lähde: COM(2021) 366 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n 
talousarvion tuloksellisuuskehyksestä vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
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1.26. Taulukossa 1.4 esitetään, miten komissio seuraa horisontaalisiin 
toimintapoliittisiin tavoitteisiin liittyviä menoja. 

Taulukko 1.4 – Valittuja painopisteitä koskevien menojen 
seurantamenetelmä 

Horisontaalinen 
toimintapoliittinen 

painopiste 
Menojen seurantamenetelmä kehitetty 

Ilmastonmuutoksen 
torjunta 

Kyllä 
Ilmastorahoituksen määrä saadaan suoraan komission 
kirjanpitojärjestelmästä, ja kyseiset tiedot toimittaa 
budjettipääosasto. Komissio valmistelee parhaillaan 
kirjanpitojärjestelmänsä vaihtamista. 

Biologinen 
monimuotoisuus 

 
Sukupuolten tasa-

arvo 

Kyllä 
Kukin pääosasto suorittaa laskelmansa, ja budjettipääosasto 
tarkistaa kaikkien ohjelmien osalta toimitettujen tietojen 
johdonmukaisuuden. 

Digitaalinen 
siirtymä 

 
Kestävän 

kehityksen 
tavoitteet 

Ei 
EU:n talousarviossa ei ole vaatimuksia eikä keskitettyjä ohjeita, 
jotka koskisivat digitaalista siirtymää tai kestävän kehityksen 
tavoitteita koskeviin painopisteisiin liittyvien menojen 
seurantaa. Jotkin pääosastot kuitenkin seuraavat menoja 
sellaisten erityisohjelmien osalta, jotka edistävät tavoitteiden 
saavuttamista. Näin toimivat esimerkiksi tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosasto (digitaalista siirtymää koskevan 
tavoitteen osalta) sekä kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosasto (kestävän kehityksen tavoitteiden osalta).  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Huom. Komissio seuraa myös puhdasta ilmaa ja muuttoliikettä koskevien horisontaalisten 
painopisteiden menoja. 

Ilmastonmuutoksen torjunta 

1.27. Komissio sovelsi monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 aikana 
ilmastotavoitteita edistävien menojen kvantifiointiin erityisiä kertoimia, jotka 
perustuivat OECD:n menetelmään (ns. Rion tunnusmerkit) (ks. kohdat 1.28 ja 1.31): 

o 100 prosenttia: toimen odotetaan edistävän merkittävästi (suoraa tai välillistä) 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai siihen sopeutumista koskevia tavoitteita EU:n 
ilmastotavoitteiden mukaisesti. 
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o 40 prosenttia: toimella odotetaan olevan (suora tai välillinen) ei-marginaalinen 
myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai siihen sopeutumista 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. 

o 0 prosenttia: toimella odotetaan olevan neutraali vaikutus ilmastotavoitteisiin. 

1.28. Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen osalta komissio päivitti 
menetelmiä, joilla se seuraa ilmastoon liittyviä menoja14. EU:n ilmastokertoimien 
yhteydessä on säilytetty OECD:n Rion tunnusmerkkien käyttämä järjestelmä, mutta ne 
sisältävät myös odotetut ilmastovaikutukset. Menetelmiin on tehty on muun muassa 
seuraavat muutokset: 

o edellytetään, että toimilla ei aiheuteta merkittävää haittaa EU:n 
ympäristötavoitteille 

o siirrytään niin sanottuun vaikutusperusteiseen menojen seurantaan, joka 
perustuu erityistoimien luetteloon (toimintoperusteinen seuranta) 

o vähennetään riskiä siitä, että samankaltaiset hankkeet luokitellaan eri tavoin 
kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden mukaan 

o otetaan käyttöön ilmastomerkinnät komission virallisissa kirjanpito- ja 
raportointijärjestelmissä 

o luodaan yhteys EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan (esim. EU:n 
luokitusjärjestelmä). 

1.29. Vaikka tilintarkastustuomioistuin oli tyytyväinen tähän kehitykseen, se ilmaisi 
aiemmin vuonna 2022 huolensa15 vuosien 2021–2027 ilmastoraportoinnin 
luotettavuudesta ja totesi, että useimmat tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2014–
2020 osalta yksilöimistä ongelmista ovat edelleen ratkaisematta. Tarkastajat 
havaitsivat, että ilmoitetut menot eivät aina olleet merkityksellisiä ilmastotoimien 
kannalta. Tilintarkastustuomioistuimen kokonaisarvio oli, että komissio yliarvioi 
maatalousrahoituksen keskeisten osatekijöiden ilmastovaikutuksen. Komissio aikoo 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021–2027 MFF. 

15 Erityiskertomus 09/2022 ”Ilmastomenot EU:n talousarviossa vuosina 2014–2020 – Eivät niin 
suuria kuin on ilmoitettu”. 
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päivittää ilmastoseurantamenetelmäänsä yhteisen maatalouspolitiikan osalta vuonna 
202616. 

Biologinen monimuotoisuus 

1.30. Komissio totesi kertomuksessaan, jonka se antoi vastuuvapauden 
myöntämistä koskevasta seurannasta varainhoitovuoden 2020 osalta17, että se oli 
edistynyt tavoitteessaan luoda menetelmä biologisen monimuotoisuuden kannalta 
merkityksellisten menojen seuraamiseksi. Komissio aikoo seurata menetelmän avulla 
vuosien 2024, 2026 ja 2027 talousarvioita koskevien sitoumustensa noudattamista. 

1.31. Biologisen monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä menoja koskeva 
laskelma, jonka komissio esitti vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessaan 2021 meneillään olevan monivuotisen 
rahoituskehyskauden osalta, perustui suurelta osin laskelmaan, jota komissio käytti 
kauden 2014–2020 aikana. Komissio soveltaa nollan prosentin, 40 prosentin ja 
100 prosentin kertoimia, jotka on mukautettu OECD:n määrittämistä Rion 
tunnusmerkeistä. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuonna 202018, että näitä 
kertoimia koskevat komission kriteerit eivät olleet yhtä varovaisia kuin OECD:n 
kriteerit. Komissio esimerkiksi soveltaa 40 prosentin painotusta, jos EU:n tuella 
edistetään biologisen monimuotoisuutta kohtalaisesti, kun taas OECD soveltaa samaa 
kerrointa menoihin sellaisten toimien kohdalla, joissa biologinen monimuotoisuus on 
merkittävä mutta ei tärkein tavoite. 

1.32. Komissio julkaisi kesäkuussa 2022 uuden biologista monimuotoisuutta 
koskevan seurantamenetelmänsä. Tätä uutta menetelmää ei sovelleta YMP:hen, 
jonka osalta uusi menetelmä on vielä kehitteillä19. 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021–2027 MFF. 

17 COM(2022) 331 final: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vastuuvapauden myöntämistä koskevasta seurannasta varainhoitovuoden 2020 osalta. 

18 Erityiskertomus 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus – Laskusuunnassa 
YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”. 

19 Euroopan komissio: ’Biodiversity tracking methodology for each programme 2021–2027’.  
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Sukupuolten tasa-arvo 

1.33. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen seurantaa varten on olemassa 
standardeja. OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on kehittänyt tasa-arvopolitiikan 
indikaattoreita. Niiden avulla voidaan seurata alaan liittyviä menoja ja 
vähimmäiskriteerejä, joiden perusteella voidaan tehdä pisteytys (0, 1 tai 2 pistettä). 
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on kehittänyt välineen, jolla seurataan 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien resurssien kohdentamista EU:n rahastoissa. EIGEn 
kehittämän välineen yhteydessä määritettiin kolme mahdollista painotusta 
(100 prosenttia, 40 prosenttia ja nolla prosenttia), jotka vastaavat ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden yhteydessä käytettyjä menetelmiä. EIGE viittaa myös 
nollaan prosenttiin*, jota käytetään hankkeissa, joita on analysoitava tarkemmin 
ennen painotuksen määrittämistä. Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa20 
määritetään tasa-arvonäkökohtien arviointia varten kolme koodia, joiden yhteydessä 
käytetään samoja painotuksia kuin EIGEn välineessä. 

1.34. Komissio on laatinut sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen mittaamista 
varten pilottimenetelmän, jossa hyödynnetään edellä mainittuja OECD:n ja EIGEn 
välineitä. Pilottimenetelmän yhteydessä määritetään talousarviosta rahoitettuihin 
toimiin sovellettavat pisteytykset. Nämä pisteet kuvastavat sitä, missä määrin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdennetaan toimia EU:n talousarvion avulla. Kyseinen 
lähestymistapa vastaa vanhaa ilmastoseurantamenetelmää, eikä kyseessä siis ole 
odotettuihin vaikutuksiin perustuva parannettu lähestymistapa (ks. kohta 1.28). 

1.35. Komission määrittää pisteet seuraavasti: 

o Kaksi pistettä: toimille, joiden päätavoitteena on parantaa sukupuolten tasa-
arvoa. 

o Yksi piste: toimille, joissa sukupuolten tasa-arvo on tärkeä ja tarkoituksellinen 
tavoite mutta ei tärkein syy toimen toteuttamiseen. 

o Nolla pistettä: kohdentamattomille toimille, jotka eivät edistä merkittävästi 
sukupuolten tasa-arvoa. 

                                                      
20 Asetus (EU) 2021/1060, liite I, taulukko 7: 01, päätavoitteena sukupuolten tasa-arvo 

(painotus 100 prosenttia); 02, yhtenä tavoitteena sukupuolten tasa-arvo (painotus 
40 prosenttia); 03, sukupuolineutraali (painotus nolla prosenttia). 
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o Nolla pistettä*: toimille, joilla voi olla vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon, mutta 
joiden kohdalla komissio ei tällä hetkellä pysty arvioimaan kyseistä vaikutusta. 
Komissio päivittää nolla pistettä* saaneen tukitoimen pistemäärän ja muuttaa sen 
arvoksi nolla, yksi tai kaksi, kun saatavilla on riittävästi tietoa. 

1.36. Arviointiperusteet, joita komissio käyttää näiden pisteytysten antamiseen, 
eivät vastaa OECD:n tasa-arvoindikaattoreissa käytettyjä vähimmäiskriteereitä21 tai 
EIGEn kehittämän välineen vähimmäisvaatimuksia, joilla seurataan sukupuolten tasa-
arvoa koskevaan tavoitteeseen osoitettuja EU:n varoja22. OECD ja EIGE edellyttäisivät 
vähimmäiskriteerinä sukupuolikohtaisia tavoitteita tai sukupuolen mukaan eriteltyjä 
indikaattoreita, mutta ne eivät sisälly komission pilottimenetelmään. 

1.37. Toisin kuin EIGEn väline ja yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, komission 
pilottimenetelmä ei sisällä painotuksia. Menetelmässä ei myöskään oteta huomioon 
mahdollisia kielteisiä vaikutuksia: siinä arvioidaan, vähentävätkö toimet sukupuolten 
epätasa-arvoa, mutta ei oteta huomioon sitä riskiä, että toimet voisivat lisätä epätasa-
arvoa. 

Digitaalinen siirtymä 

1.38. Toimielinten sopimuksessa ei edellytetä digitaalista siirtymää koskevaan 
painopisteeseen liittyvien kokonaismenojen seurantaa (ks. kohta 1.14). Komissio ei 
seuraa kyseisiä menoja. OECD:n23 mukaan olisi seurattava, miten horisontaalisten 
painopisteiden sisällyttäminen vertikaalisiin politiikkatoimiin edistyy. Lisäksi OECD 
katsoo, että asiaan liittyvät tulostavoitteet olisi asetettava (ks. kohta 1.18). 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, ja 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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Kestävän kehityksen tavoitteet 

1.39. Budjettipääosasto pyysi vuosien 2022 ja 2023 talousarvioesityksissään muita 
pääosastoja yksilöimään, miten kestävän kehityksen tavoitteet liittyivät meno-
ohjelmiin. Pääosastojen oli kuvattava vähintään yhden havainnollistavan esimerkin 
avulla, miten ohjelman toimilla edistettiin kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista (ks. kohta 2.52). Pääosastojen oli myös määritettävä, mitkä 
ohjelmaindikaattorit olivat merkityksellisiä kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta 
(ks. kohta 1.47). 

1.40. Vuonna 2020 komissio ilmoitti24 tutkivansa mahdollisuutta kehittää EU:n 
talousarviota varten menetelmä, jolla seurattaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin 
liittyviä menoja. Tällaista menetelmää ei ole vielä otettu käyttöön. Monialaisia 
indikaattoreita koskeva komission pilottihanke ei sisällä kestävän kehityksen tavoitteita 
(ks. kohta 1.50). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Delivering on the UN’s 

Sustainable Development Goals – A comprehensive approach. 
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Raportointi horisontaalisten 
toimintapoliittisten painopisteiden 
saavuttamisesta 
1.41. Horisontaalisten painopisteiden kannalta relevanttien meno-ohjelmien 
menojen seuranta on tärkeä osa tuloksellisuusraportointijärjestelmää (kohta 1.18). 
Tällaisilla menoilla saavutettujen tuotosten ja tulosten määrittäminen on toinen, 
monimutkaisempi vaihe. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten komissio yksilöi 
tällaiset tulokset ja raportoi niistä. 

Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetään 
liian myönteiset johtopäätökset edistymisestä 
valtavirtaistamistavoitteiden saavuttamisessa 

1.42. Komissio raportoi EU:n talousarvion hallinnoinnista vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa (ks. kohta 1.3). Vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa, joka sisältää ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen ja 
ohjelmaselvitykset, raportoidaan alakohtaisessa lainsäädännössä säädetyistä meno-
ohjelmien tavoitteista. Kyseisissä asiakirjoissa käsitellään myös useita monialaisia 
tavoitteita erillisissä osioissa. Niihin sisältyy myös liite, jossa esitetään yhteenveto 
vuoden 2021 horisontaalisista painopisteistä. 

1.43. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen niteessä I tapauksia, joissa esitetyt johtopäätökset olivat 
liian myönteisiä: 

o Komissio ilmoitti, että EU:n keskeiset yleiset toimintapoliittiset tavoitteet oli 
sisällytetty täysimääräisesti EU:n talousarvio-ohjelmiin. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin merkittäviä eroja Ilmastonmuutoksen torjunnan ja biologisen 
monimuotoisuuden sisällyttämisessä verrattuna tasa-arvotavoitteeseen 
(ks. kaavio 1.2). 

o Komissio ilmoitti, että ilmastomenojen seurantamenetelmä oli päivitetty ja 
vahvistettu johdonmukaisesti kaikissa keskeisissä perussäädöksissä. Komissio 
esitti kuitenkin merkittäviä summittaisia arvioita, joita se ei selittänyt kattavasti 
(ks. kohta 2.24). 
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o Komissio ilmoitti, että biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
seurannassa käytettyä menetelmää oli päivitetty pitkälti samalla tavalla kuin 
ilmastomenojen seurantamenetelmää. Uusi menetelmä ei kuitenkaan ollut vielä 
käytettävissä YMP:tä varten (ks. kohta 1.32). 

o Komissio raportoi, että suurimmalla osalla EU:n talousarviosta on mahdollista 
edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että 
47 ohjelmasta vain 11:ssä ilmoitettiin pisteytysten kaksi tai yksi alaisuuteen 
kuuluvia, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyviä rahamääriä. Nämä määrät 
olivat kaikkiaan 12 miljardia euroa eli viisi prosenttia vuoden 2021 loppuun 
mennessä tehdyistä sitoumuksista (ks. kohdat 2.39–2.43). 

1.44. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi horisontaalisia painopisteitä koskevassa 
vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen liitteessä seuraavaa: 

o Ilmaston osalta komissio laski, että EU:n talousarviosta oli rahoitettu ilmastoon 
liittyviä tukitoimia vuonna 2021 noin 138 miljardilla eurolla eli 32 prosentilla 
talousarvion kokonaismäärästä. Komissio päivitti edellisen monivuotisen 
rahoituskehyksen ilmastorahoitusosuuksia koskevia laskelmiaan ja ilmoitti, että 
vuosina 2014–2020 EU oli käyttänyt 221 miljardia euroa eli 20,6 prosenttia 
monivuotisesta talousarviostaan ilmastoon liittyviin toimenpiteisiin. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi hiljattain tekemässään tarkastuksessa, että 
komissio oli arvioinut ilmastomenot ainakin 72 miljardia euroa liian suuriksi25. 
Aiemmissa kertomuksissa esittämiensä havaintojen tapaan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi liian suuria arvioita myös vuoden 2021 
laskelmissa (ks. kohta 2.15). 

o Komissio selitti sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen mittaamiseen 
käyttämäänsä pilottimenetelmää ja esitti, miten menot jakautuivat ohjelmien 
kesken tukitoimille annetun enimmäispistemäärän perusteella. Vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa komissio antoi ESR+ ohjelmalle yhden 
pisteen, vaikka sen raportoitu myötävaikutus sukupuolten tasa-arvoon oli nolla 
euroa. Tämän ohjelman saama pistemäärä oli nolla* myös ohjelmaselvityksen 
mukaan. 

                                                      
25 Erityiskertomus 09/2022 ”Ilmastomenot EU:n talousarviossa vuosina 2014–2020 – Eivät niin 

suuria kuin on ilmoitettu”. 
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Saatavilla on vain vähän tietoa siitä, edistääkö rahoitus 
mielekkäällä tavalla useita painopisteitä samanaikaisesti 

1.45. Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksissa on osio, jossa esitetään laskelmat 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, biologiseen monimuotoisuuteen ja sukupuolten tasa-
arvoon ohjatuista rahamääristä. Tilintarkastustuomioistuin kokosi nämä tiedot 
kustakin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta. Se, että ohjelmat edistävät 
samanaikaisesti useita painopisteitä, on olennainen osa valtavirtaistamista. Komissio 
toteaa26, että jotta vältyttäisiin toimintapolitiikan monialaisiin painopisteisiin liittyvien 
menojen kaksinkertaiselta laskennalta, käytettyjä varoja koskevia tietoja ei voida vain 
yksinkertaisesti koota eri tavoitteiden osalta. Vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa ei selitetty ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 
sukupuolten tasa-arvon välisiä synergioita. Luvussa 2 annetaan esimerkkejä 
painopisteiden välisistä synergioista. Kaaviossa 1.4 verrataan potentiaalisia määriä, 
joilla EU:n vuoden 2021 talousarviosta on edistetty horisontaalisia toimintapolitiikkoja, 
niihin varojen kokonaismääriin, jotka ovat käytettävissä kussakin monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeessa. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021–2027 MFF. 
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Kaavio 1.4 – Ilmoitetut potentiaaliset määrät, joilla EU:n vuoden 2021 
talousarviosta on edistetty horisontaalisia painopisteitä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
* Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen käytetyt määrät otsakkeessa 2 sisältävät NGEU-lainat 
(154 miljardia euroa). 
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5. Turvallisuus ja puolustus (neljä ohjelmaa)

6. Naapurialueet ja muu maailma (seitsemän ohjelmaa)

Käytettävissä olevat varat monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeittain
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Ohjelmien nykyiset tulosindikaattorit voivat tarjota 
merkityksellistä tietoa horisontaalisista painopisteistä 

1.46. Komissio totesi EU:n talousarvion tuloksellisuuskehyksestä vuonna 2021 
antamassaan tiedonannossa27, että sen tavoitteena on yhdistää tuloksellisuustiedot 
koko EU:n talousarviosta ja saada näin saadaan kattava yleiskuva komission 
tuloksellisuudesta kokonaisuudessaan. Lisäksi komissio ilmoitti pyrkivänsä saamaan 
paremman käsityksen siitä, miten EU:n ohjelmilla voidaan kaikkein vaikuttavimmin 
edistää monialaisia toimintapoliittisia tavoitteita. 

1.47. Budjettipääosasto antoi muille komission yksiköille vuosien 2022 ja 2023 
talousarvioesitysten valmistelua varten ohjeet, joissa selitettiin, miten ohjelman 
tulosindikaattorit kytketään horisontaalisiin painopisteisiin: ilmastonmuutoksen 
torjunta; biologinen monimuotoisuus; puhdas ilma; sukupuolten tasa-arvo; 
muuttoliike; digitaalinen siirtymä; nuoriso; pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset). 
Yksiköillä oli myös mahdollisuus kuvailla, miten kyseiset indikaattorit edistävät jotakin 
17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta. 

1.48. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti nämä indikaattoreiden luokitukset 
valittujen meno-ohjelmien osalta vuosilta 2022 ja 2023 (ks. kaavio 1.5). Tarkastajat 
havaitsivat, että komission yksiköt luokittelivat indikaattorit kaiken kaikkiaan 
johdonmukaisesti ja täsmällisesti. Kaikkiin ohjelmiin sisältyi joitakin valittuihin 
horisontaalisiin painopisteisiin liittyviä indikaattoreita. Tarkastajat analysoivat, kuinka 
monta indikaattoria sen valitsemien ohjelmien tuloksellisuuskatsauksissa liittyi 
horisontaalisiin painopisteisiin. Tarkastajat havaitsivat, että näin oli lähes puolessa 
indikaattoreista (47 prosenttia, 35 indikaattoria 75:stä). Komissio valmistelee 
pilottihanketta sellaisen menetelmän kehittämiseksi, jossa horisontaalisiin 
painopisteisiin liittyvät indikaattorit lasketaan yhteen ja niitä käytetään tulosten 
mittaamisessa ja niistä raportoimisessa (ks. kohdat 1.50 ja 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n 

talousarvion tuloksellisuuskehyksestä vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. 
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Kaavio 1.5 – Horisontaalisiin painopisteisiin liittyvät indikaattorit 
valituissa EU:n ohjelmissa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

Komission tuloksellisuuskehys ei vielä mittaa tuloksia  

1.49. Komission Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) laati vuosina 2016 ja 2017 useita 
raportteja, jotka koskivat tulosindikaattoreiden kehittämistä horisontaalisia 
toimintapoliittisia painopisteitä varten. Raporteissa käsiteltiin muun muassa 
yhdistettyjä ja monialaisia ohjelmaindikaattoreita. 

Tarkastetut ohjelmat 

Digitaalinen EU: 14

Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto: 12

ESR+: 25

Horisontti Eurooppa: 27

IPA III -väline: 34

Ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma: 28

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa: 21

Aluepolitiikka: 44

Oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismi: 74

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio: 16

Indikaattorit painopisteittäin

Ilmastonmuutos: 37

Biologinen 
monimuotoisuus: 24

Digitaalinen 
siirtymä: 31

Sukupuolten tasa-
arvo: 31
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1.50. Komissio käynnisti vuonna 2019 pilottihankkeen28 kehittääkseen 
käsitteellisen kehyksen, jolla mitataan eri ohjelmien yhdistettyjä tuloksia työllisyyden, 
ilmaston ja digitalisaation alalla. Komissio otti kehittämistoimiin avuksi asiantuntijoita 
vuonna 2021. Vuoden 2023 talousarvioesitystä valmistellessaan komissio29 ilmoitti 
pyrkivänsä kehittämään ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevan monialaisen 
indikaattorin. Tarkoituksena oli arvioida EU:n talousarviosta rahoitettujen erilaisten 
toimien kokonaisvaikutusta. Komissio viittasi tähän pilottihankkeeseen myös 
kertomuksessaan, joka käsitteli varainhoitovuotta 2020 koskevien vastuuvapauden 
myöntämistä koskevaa seurantaa30. 

1.51. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tuloksellisuuskehyksen kehittäminen 
horisontaalisia painopisteitä varten on monimutkaista, mutta se katsoo kuitenkin, että 
nykyinen edistys on riittämätöntä. Komissio ei vielä arvioi seurannan kohteena olevien 
menojen tuloksia. Tarkastajat havaitsivat yhden esimerkin, jossa OECD31 oli kiinnittänyt 
huomiota Suomen ulkoministeriön32 antamiin suuntaviivoihin siitä, miten ministeriön 
monialaisten kehityspolitiikkatavoitteiden tuloksia mitataan (ks. laatikko 1.4). 

Laatikko 1.4 

Yhdistettyjen indikaattoreiden käyttö monialaisten tavoitteiden 
seurannassa 

Suomen ulkoministeriö julkaisi vuonna 2020 ohjeet Suomen kehityspolitiikan 
ja -yhteistyön monialaisille tavoitteille.  

Suomen kehityspolitiikan kokonaistuloksia seurataan kehitysyhteistyövälineiden 
yhteisten aggregoitujen indikaattorien avulla. Tämä mahdollistaa kattavan 
tulosraportoinnin, jossa yhdistyvät eri puolilta maailmaa peräisin olevat 
ohjelmatiedot ja erilaiset yhteistyömuodot. 

                                                      
28 6th Workshop on performance indicators. Preparing for the next MFF performance – core 

performance indicators for annual reporting, 25. syyskuuta 2019. 

29 COM(2022) 400: ESITYS – Unionin vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

30 COM(2022) 331 final: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vastuuvapauden myöntämistä koskevasta seurannasta varainhoitovuoden 2020 osalta. 

31 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High Level meeting Commitments, 2021. 

32 Suomen ulkoministeriö: Suomen kehityspolitiikan tuloskartat ja indikaattorit 2020. 
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Komissiolla on haasteita raportoitujen tietojen arvioinnissa 

1.52. Budjettipääosastossa on erityinen horisontaalisia painopisteitä käsittelevä 
tiimi, joka arvioi kattavasti komission yksiköiden toimittamien tietojen 
johdonmukaisuutta. Tilintarkastustuomioistuimen työ vahvisti, että arviointiprosessi oli 
parantanut pääosastojen toimittamien tietojen laatua. Tästä arvioinnista huolimatta 
komissio havaitsi 7. kesäkuuta 2022 julkaistussa vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa useita kirjausvirheitä ja teki myöhemmin oikaisuja 
(ks. kohta 2.14). 
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Liitteet 

Liite 1.1 – Horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
sisällyttäminen vaikutustenarviointeihin 

Kriteeri Pisteytys 
Vaikutustenarvioinnissa ei yksilöidä meno-ohjelman 
horisontaalista painopistettä eikä siihen liittyviä 
vaikutuksia ja riskejä/mahdollisuuksia arvioida. 

0 – Sisällytetty rajoitetusti 

Vaikutustenarvioinnissa yksilöidään horisontaalinen 
painopiste, mutta siihen liittyvien vaikutusten ja 
riskien/mahdollisuuksien arviointi on epämääräistä tai 
puuttuu. 

1 – Sisällytetty osittain 

Vaikutustenarvioinnissa yksilöidään horisontaalinen 
painopiste ja siihen liittyvät vaikutukset ja 
riskit/mahdollisuudet arvioidaan yksityiskohtaisesti 
(laadullinen/määrällinen arviointi). 

2 – Sisällytetty täysin 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Ilmastonmuutos

Biologinen monimuotoisuus
Sukupuolten tasa-arvo

Kestävän kehityksen tavoitteet

Digitaalinen siirtymä

Sisällytetty

Sisällytetty osittain

Sisällytetty vähäisessä määrin

Horisontti Eurooppa

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio

Digitaalinen EU

Aluepolitiikka (EAKR)

ESR+

Yhteinen maatalouspolitiikka 
(maataloustukirahasto ja maaseuturahasto)

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa

IPA III -väline
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Liite 1.2 – Horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
sisällyttäminen lainsäädäntöön 

Kriteeri Pisteytys 
Horisontaaliseen painopisteeseen ei viitata 
lainsäädännössä 

0 – Sisällytetty rajoitetusti 

Horisontaaliseen painopisteeseen viitataan 
lainsäädännössä joko johdanto-osan kappaleissa tai 
ohjelman tavoitteiden tai periaatteiden yhteydessä. 

1 – Sisällytetty osittain 

Horisontaaliseen painopisteeseen viitataan 
lainsäädännössä joko johdanto-osan kappaleissa tai 
ohjelman tavoitteiden tai periaatteiden yhteydessä, ja 
siihen liittyy indikaattoreita. 

2 – Sisällytetty täysin 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

Sisällytetty

Sisällytetty osittain

Sisällytetty vähäisessä määrin

Ilmastonmuutos

Biologinen monimuotoisuus
Sukupuolten tasa-arvo

Kestävän kehityksen tavoitteet

Digitaalinen siirtymä

Horisontti Eurooppa

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio

Digitaalinen EU

Aluepolitiikka (EAKR)

ESR+

Yhteinen maatalouspolitiikka 
(maataloustukirahasto ja maaseuturahasto)

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa

IPA III -väline
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Liite 1.3 – Horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä 
varten määritellyt menotavoitteet 

Kriteeri Pisteytys 
Meno-ohjelmalla ei ole menotavoitteita eikä erityisiä 
rahoituspuitteita horisontaaliselle painopisteelle. 

0 – Sisällytetty rajoitetusti 

Meno-ohjelmalla ei ole menotavoitteita, mutta 
horisontaaliselle toimintapoliittiselle painopisteelle on 
omat rahoituspuitteet. 

1 – Sisällytetty osittain 

Meno-ohjelmalla on horisontaaliseen painopisteeseen 
liittyviä menotavoitteita tai koko ohjelma edistää 
erityisten rahoituspuitteiden avulla horisontaalisia 
toimintapoliittisia painopisteitä. 

2 – Sisällytetty täysin 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Sisällytetty

Sisällytetty osittain

Sisällytetty vähäisessä määrin

Ilmastonmuutos

Biologinen monimuotoisuus
Sukupuolten tasa-arvo

Kestävän kehityksen tavoitteet

Digitaalinen siirtymä

Horisontti Eurooppa

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio

Digitaalinen EU

Aluepolitiikka (EAKR)

ESR+

Yhteinen maatalouspolitiikka 
(maataloustukirahasto ja maaseuturahasto)

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa

IPA III -väline

43



  

 

 

 

 

 

 

2. luku 

Komission horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 
tuloksellisuuskehys 

44



 

 

Sisällys 
Kohta 

Johdanto 2.1.–2.3. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 2.4.–2.6. 

Ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevat 
painopisteet on sisällytetty tuloksellisuuskehykseen 2.7.–2.28. 
Tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaisissa tarkastuksissa 
on havaittu, että EU:n talousarvion vaikutus 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja biologiseen 
monimuotoisuuteen on ilmoitettu liian suurena 2.9.–2.12. 

Ilmoitetuissa luvuissa on puutteita, joita komission uudella 
menetelmällä ei ole vielä korjattu 2.13.–2.20. 

Komissio seuraa menoja, mutta edistymisestä raportointi 
perustuu pitkälti arvioihin 2.21.–2.28. 

Sukupuolten tasa-arvon sisällyttämisessä 
tuloksellisuuskehykseen on edistytty 2.29.–2.46. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista ilmeni, että 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa on puutteita 2.31.–2.32. 

Komission ensimmäisessä arviossa EU:n talousarvion 
kokonaisvaikutuksesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
ilmeni puutteita 2.33.–2.43. 

Sukupuolten tasa-arvolle ei ole lainkaan menotavoitteita 
eikä juurikaan indikaattoreita 2.44.–2.46. 

EU:n ohjelmien edistymisestä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisessa on saatavilla vain 
vähän tietoa 2.47.–2.55. 
Tilintarkastustuomioistuimen aiemmassa tarkastustyössä on 
havaittu, että komissio ei raportoi talousarvion 
vaikutuksesta kestävän kehityksen tavoitteisiin 2.49.–2.51. 
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Komissio on alkanut raportoida EU:n meno-ohjelmien ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden välisistä yhteyksistä 2.52.–2.55. 

Digitaalinen siirtymä on uusi painopiste 2.56.–2.61. 
Komissio on antanut tietoja erityisohjelmien vaikutuksesta 
digitaaliseen siirtymään 2.58.–2.61. 

Johtopäätökset ja suositukset 2.62.–2.68. 

Liitteet 
Liite 2.1 – Tarkastuskriteerit, joilla arvioitiin 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja digitaaliseen siirtymään liittyvää 
tuloksellisuuskehystä 

Liite 2.2 – Ilmastovaikutus vuonna 2021, edellisen vuoden 
arvio ja perussäädöksissä asetetut tavoitteet 

Liite 2.3 – Ilmastovaikutus vuonna 2021 prosenttiosuutena 
kokonaissitoumuksista 

Liite 2.4 – Määrät, joilla edistettiin biologista 
monimuotoisuutta vuonna 2021, sekä arviot tulevista 
määristä (miljardia euroa) 

Liite 2.5 – Määrät, joilla edistettiin sukupuolten tasa-arvoa 
vuonna 2021, jaoteltuna annettujen pisteiden mukaan 
(miljardia euroa) 
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Johdanto 
2.1. Komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus perustuu useisiin 
kertomuksiin, muun muassa ohjelmaselvityksiin, jotka on liitetty EU:n 47 meno-
ohjelmaa koskevaan talousarvioesitykseen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 
yhteydessä. Ohjelmaselvityksessä annetaan kunkin ohjelman osalta kattavat tiedot 
sidotuista ja käytetyistä määristä sekä edistymisestä ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa. Niissä annetaan tietoa myös ohjelmien vaikutuksesta EU:n 
horisontaalisiin painopisteisiin. 

2.2. Pääosastoille talousarvion valmistelusta annetuissa sisäisissä ohjeissa 
(niin sanottu talousarviota käsittelevä yleiskirje1) edellytettiin, että pääosastot 
toimittavat arviot ilmastonmuutoksen torjuntaa, biologista monimuotoisuutta ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin tavoitteisiin liittyvistä menoista kaudella 2021–2027 
sekä esimerkkejä keskeisistä saavutuksista. 

2.3. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuonna 2020, että ohjelmaselvityksissä ja 
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa annettiin tietoa EU:n meno-
ohjelmien panoksesta monialaisiin tavoitteisiin (jotka koskevat mm. 
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta). Se huomautti 
kuitenkin, että asiakirjoissa on vain vähän tietoa siitä, miten EU:n meno-ohjelmilla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kestävän kehityksen tavoitteita2. 

  

                                                      
1 Vuoden 2023 talousarviota käsittelevä yleiskirje. Pysyväisohjeet 15.12.2021. 

2 Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
2.4. Tässä luvussa tilintarkastustuomioistuin arvioi, käyttikö komissio asianmukaista 
tuloksellisuuskehystä mittaamaan tukea, jota EU:n talousarviosta annetaan 
monialaisille painopisteille3 luvussa 1 käsiteltävissä ohjelmissa4 (ks. kohdat 1.9–1.10). 

2.5. Tilintarkastustuomioistuin hyödynsi aiemmin tekemäänsä tarkastustyötä ja 
arvioi myös, oliko komissio soveltanut moitteettomasti asianmukaisia menetelmiä 
tarkastukseen valittujen painopisteiden menojen seuraamiseksi kaudella 2021–2027. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi lisäksi, raportoiko komissio ohjelmaselvityksissä 
täsmällisesti siitä, miten tarkastukseen valittujen meno-ohjelmien horisontaalisia 
toimintapoliittisia painopisteitä edistettiin. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi vuosien 
2020 ja 2021 vuotuisiin hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksiin. 

2.6. Kuten luvussa 1, tilintarkastustuomioistuin johti tarkastuskriteerit 
asiaankuuluvasta EU:n lainsäädännöstä ja sitoumuksista sekä komission antamista 
suuntaviivoista ja ohjeista. Tilintarkastustuomioistuin käytti myös yleisesti hyväksyttyjä 
OECD:n laatimia kriteerejä (ks. kohta 1.11 ja liite 2.1). 

  

                                                      
3 Ilmasto, biologinen monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo, kestävän kehityksen tavoitteet 

ja digitaalinen siirtymä. 

4 Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio, Digitaalinen Eurooppa, Horisontti Eurooppa, 
ESR+, aluepolitiikka, YMP, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto, 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, Life, IPA III, NDICI – Globaali Eurooppa. 
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Ilmastoa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevat 
painopisteet on sisällytetty 
tuloksellisuuskehykseen 
2.7. Tässä osiossa keskitytään siihen, käyttikö komissio asianmukaista 
tuloksellisuuskehystä mitatakseen EU:n talousarvion vaikutusta ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin. Kaaviossa 2.1 
esitetään tilintarkastustuomioistuimen käyttämät kriteerit ja sen tekemä 
kokonaisarviointi. 

Kaavio 2.1 – Ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskeva 
tuloksellisuuskehys 

Ilmasto Kokonaisarviointi: 
Biologinen 

monimuotoisuus 

 
 

 
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ilmasto ja 
biologinen monimuotoisuus on yleisesti ottaen 

sisällytetty tuloksellisuuskehykseen 
  

Osa-alue Arviointi Kriteerit 

Korkeimman tason 
poliittinen 
sitoutuminen 

 Painopiste kuuluu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja 
edellyttää toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. 

Mitattavissa olevat 
tavoitteet ja 
indikaattorit 

 Monilla ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja 
indikaattoreita. 

Korkean tason 
tulostavoitteet  Menotavoitteet asetetaan asetuksessa tai tavoitteena on 

prosenttiosuus vuotuisista menoista. 
Seurantamenetelmä  Komissio kehitti menetelmän asiaankuuluvien menojen 

mittaamiseksi ohjelmatasolla. 
Raportointiin 
perustuva 
tilivelvollisuus 

 Komissio antoi täsmälliset ja luotettavat tiedot vuotuisissa hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksissa ja ohjelmaselvityksissä. 

 

 Pantu täytäntöön 

 Pantu osittain täytäntöön 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Huom. Tarkastuksen arviointiperusteita selitetään tarkemmin liitteessä 2.1. 
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2.8. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa toimielinten 
välisessä sopimuksessa käsitellään ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevia 
painopisteitä, jotka on sisällytetty moniin ohjelmiin tavoitteina, indikaattoreina ja 
menotavoitteina. Komissio on kehittänyt menetelmiä asiaankuuluvien menojen 
mittaamiseksi ohjelmatasolla. Tilintarkastustuomioistuin arvioi näitä menetelmiä. 
Seuraavista kohdista käy ilmi, että ilmoitetuissa menoissa on joitakin epätarkkuuksia. 

Tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaisissa tarkastuksissa on 
havaittu, että EU:n talousarvion vaikutus ilmastonmuutoksen 
torjuntaan ja biologiseen monimuotoisuuteen on ilmoitettu 
liian suurena 

2.9. Viimeisimmässä ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevassa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa5 ilmeni, että komission vuosien 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ilmoittamat menot olivat liian suuret, 
koska kaikki ilmoitetut menot eivät olleet merkityksellisiä ilmastonmuutoksen 
torjunnan kannalta. Tilintarkastustuomioistuin raportoi, että ilmastomenojen 
seurantaan käytetyt kertoimet eivät aina olleet realistisia eikä mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia otettu huomioon. 

2.10. Komissio ilmoitti kesäkuussa 2021, että EU oli käyttänyt 20,1 prosenttia 
(216 miljardia euroa) vuosien 2014–2020 talousarviostaan ilmastonmuutoksen 
torjuntaan ja näin ollen saavuttanut 20 prosentin tavoitteensa6. Toukokuussa 2022 
tilintarkastustuomioistuin toi esiin, että joissakin tapauksissa EU:n varainkäytön 
ilmastovaikutuksista ei ollut näyttöä ja eräissä toisissa tapauksissa ilmastovaikutus oli 
ilmoitettu liian suurena. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti, että komissio oli 
kirjannut aiheettomasti ilmastomenoiksi noin 72 miljardia euroa. Komissio totesi 
kesäkuussa 2022, että tuoreimmat saatavilla olevat tiedot osoittavat, että vuosina 

                                                      
5 Erityiskertomus 09/2022 ”Ilmastomenot EU:n talousarviossa vuosina 2014–2020 – Eivät niin 

suuria kuin on ilmoitettu”. 

6 Euroopan komission budjettipääosasto: EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja 
tuloksellisuus-kertomus – varainhoitovuosi 2020, osa I, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
2021. 

50

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_FI.pdf
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-fi
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-fi


 

 

2014–2020 EU käytti ilmastoon liittyviin toimiin 221 miljardia euroa eli 20,6 prosenttia 
monivuotisesta talousarviostaan7. 

2.11. Komissio perustaa yleensä raportointinsa suunniteltuihin tai sidottuihin 
määriin. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2019, että ilmoitettuja määriä 
kasvattavat tällaisissa tapauksissa vielä käyttämättömät tai maksamattomat varat. 
Käyttämättömyys tai maksamattomuus taas johtuu esimerkiksi hankkeiden 
viivästymisistä, maksuviivästyksistä tai riittämättömästä kypsyysasteesta8. 
Tilintarkastustuomioistuin pani vuoden 2018 kertomuksessa merkille vaikutuksen, joka 
tällä oli ollut kaudella 2007–20139, jolloin talousarvion joka neljättä euroa ei 
investoitu. 

2.12. Biologisen monimuotoisuuden valtavirtaistamisen10 osalta 
tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2020, että komissio on yliarvioinut biologiseen 
monimuotoisuuteen käyttämänsä varat. Kuten ilmastomenojen kohdalla, komissio ei 
seuraa eikä ota vähennyksenä huomioon sellaisten järjestelmien menoja, joilla voi olla 
kielteinen vaikutus viljelyalueiden biologiseen monimuotoisuuteen. 

Ilmoitetuissa luvuissa on puutteita, joita komission uudella 
menetelmällä ei ole vielä korjattu 

2.13. Komissio raportoi, että EU:n talousarviosta tuettiin vuonna 2021 ilmastoon 
liittyviä toimenpiteitä noin 138 miljardilla eurolla ja biologiseen monimuotoisuuteen 
liittyviä toimenpiteitä noin 18 miljardilla eurolla. Kaaviossa 2.2 esitetään 
rahoitusosuudet, jotka tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen valitsemilla EU:n 
meno-ohjelmilla oli molemmissa painopisteissä (ks. liite 2.2 ja liite 2.4). Niiden osuus 

                                                      
7 Euroopan komission budjettipääosasto: EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja 

tuloksellisuus-kertomus – varainhoitovuosi 2021, osa I, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 
2022. 

8 Erityiskertomus 19/2019 ”Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto – Hyötyjä on saatu 
aikaan mutta Verkkojen Eurooppa -välineen puutteet on korjattava”, kohta IV. 

9 Erityiskertomus 17/2018 ”Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 
viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei 
keskitytty riittävästi tuloksiin”. 

10 Erityiskertomus 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus – Laskusuunnassa 
YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, kohdat 33, 34 ja 35. 
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oli ilmastotavoitteiden kohdalla oli yhteensä 29,2 miljardia euroa ja 
biodiversideettitavoitteiden kohdalla 11,9 miljardia euroa. 

Kaavio 2.2 – Tarkastettujen ohjelmien osuudet ilmasto- ja 
biodiversideettitavoitteissa vuonna 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

2.14. EU:n talousarviosta saadaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että 
biologista monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin eniten rahoitusta YMP:n kautta. 
Julkaistuaan vuoden 2021 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksensa 
7. kesäkuuta 2022 komissio havaitsi horisontaalisia painopisteitä varten ilmoitetuissa 
määrissä virheitä. YMP:n rahoitusosuus ilmastotavoitteissa oli muun muassa esitetty 
8,8 miljardia euroa liian suurena kirjoitusvirheen vuoksi. Komissio julkaisi 
11. heinäkuuta 2022 oikaistun vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen11, jossa 
ilmoitettiin, että vuonna 2021 YMP:n rahoitusosuus ilmastotavoitteissa oli 
17,2 miljardia euroa ja biodiversideettitavoitteissa 9,9 miljardia euroa. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, osa II, liitteet 

oikaisun hyväksymisen jälkeen 11. heinäkuuta 2022 ja luettelo oikaisuista, jotka tehtiin 
11. heinäkuuta 2022 ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen verkkosivustolle sen jälkeen, kun 
vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus oli hyväksytty 7. kesäkuuta 2022.  

Vuoden 2021 sitoumukset
Vuoden 2021 
sitoumukset,

jotka liittyvät kahteen 
painopisteeseen

Ilmastonmuutos 
29,2

(miljardia euroa)

Biologinen 
monimuotoisuus 

11,9

Verkkojen Eurooppa -väline – digitaaliosio: 4,5

Digitaalinen EU: 1,2

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto: 0,1

ESR+: 0,1

Horisontti Eurooppa: 13,6

IPA III -väline: 1,6

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma: 0,7

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa: 10,8

Aluepolitiikka: 0,3

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi: 0,01

Yhteinen maatalouspolitiikka: 57,4

52

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ampr_2021_-_volume_2_2022_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/ppo_website_corrections.pdf


 

 

2.15. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 09/2022 todettiin, että 
vuosien 2014–2020 ilmastomenot eivät olleet niin suuret kuin komissio ilmoitti12. 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio on saattanut ilmastoon 
liittyvien menojen seurantamenetelmänsä (ks. kohta 1.28) ajan tasalle nykyistä 
monivuotista rahoituskehystä varten. Koska vuosien 2014–2020 YMP:n sääntöjä 
jatkettiin vuoteen 2022 asti13, komissio ei soveltanut tätä uutta menetelmää YMP:hen 
vuonna 2021 vaan käytti aiempaa menetelmää. Tilintarkastustuomioistuin käytti 
samaa menetelmää kuin erityiskertomuksessa 09/2022 ja laski, että komission 
ilmoittama määrä (17,2 miljardia euroa) on ilmoitettu 8,9 miljardia euroa liian suurena. 

2.16. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuonna 2020, että seuranta, jonka avulla 
komissio määrittää, kuinka suuri osuus YMP-menoista liittyy biologiseen 
monimuotoisuuteen, on epäluotettavaa14. Taustatietojen puutteen vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin ei pysty laskemaan yliarvioitua osuutta siten kuin se laski 
ilmastomenojen osalta. 

2.17. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta edistävien 
toimien välillä on selviä yhteisvaikutuksia (ks. kohta 1.45). Tämä on ominaista 
valtavirtaistamiselle. Komissio kuitenkin raportoi erikseen YMP:n vaikutuksesta näihin 
kahteen painopisteeseen, eikä se erityisesti tuo esiin useampaa kuin yhtä painopistettä 
edistäviä ohjelmamenoja. Kaaviosta 2.3 käy ilmi, että ilmastoa ja biologista 
monimuotoisuutta edistävästä YMP:n yhteensä 27,1 miljardista eurosta 5,6 miljardia 
euroa edistää molempia painopisteitä. 

                                                      
12 Erityiskertomus 09/2022 ”Ilmastomenot EU:n talousarviossa vuosina 2014–2020 – Eivät niin 

suuria kuin on ilmoitettu”, kohdat 26–28. 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/2220, annettu 23 päivänä joulukuuta 
2020, tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 2022. 

14 Erityiskertomus 13/2020 ”Viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus – Laskusuunnassa 
YMP:stä saadusta rahoituksesta huolimatta”, kohta 76. 
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Kaavio 2.3 – Ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien painopisteiden päällekkäisyydet* YMP:ssä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston tietojen perusteella. 
* Ohjelman menot edistävät sataprosenttisesti yhtä painopistettä ja samalla 40-prosenttisesti tai 
sataprosenttisesti toista painopistettä. 

2.18. Toimielinten välisessä sopimuksessa15 edellytetään, että komissio ottaa 
huomioon ”ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
väliset olemassa olevat päällekkäisyydet”, kun se laskee monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisten vuotuisten menojen osuutta luonnon monimuotoisuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Vastaavia säännöksiä on Life16- ja NDICI – 
Globaali Eurooppa17 -ohjelmissa sekä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen18 piiriin 
kuuluvissa ohjelmissa. Komissio ei raportoinut ilmastonmuutoksen torjuntaa ja 
biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden nykyisistä päällekkäisyyksistä 

                                                      
15 Toimielinten välinen sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, II osa, 16 kohdan e alakohta. 

16 Asetus (EU) 2021/783. 

17 Asetus (EU) 2021/947. 

18 Asetus (EU) 2021/1060. 

1,0

4,6

Maataloustukirahasto

Maaseuturahasto

Ilmastonmuutos
17,2

Biologinen monimuotoisuus
9,9

Määrät, joilla yhteinen maatalouspolitiikka 
edisti vuonna 2021 ilmastonmuutoksen 

torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta

21,5

(miljardia euroa)

Yksityiskohtaiset tiedot määristä, joilla yhteinen maatalouspolitiikka 
edisti vuonna 2021 ilmastonmuutoksen torjuntaa

ja biologista monimuotoisuutta

5,6 mrd. eurolla 
edistettiin molempia 

painopisteitä

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3
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ohjelmaselvityksissä eikä vuoden 2021 vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa. 

2.19. Ohjelmaselvitysten mukaan NDICI – Globaali Eurooppa -ohjelmasta 
osoitettiin biologiseen monimuotoisuuteen 529 miljoonaa euroa ja IPA III -ohjelmasta 
33 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin määritti, että näistä määristä myös 
ilmastoon vaikutti NDICI-ohjelmassa 294 miljoonaa euroa (56 prosenttia) ja IPA 
III -ohjelmassa 9,6 miljoonaa euroa (29 prosenttia). Monet Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman toimet vaikuttavat useisiin painopisteisiin. Kaksi toimea19 
esimerkiksi vaikutti 100-prosenttisesti ilmastoon ja samalla myös biologiseen 
monimuotoisuuteen ja muihin painopisteisiin. Komissio ei ole erityisesti raportoinut 
näistä päällekkäisyyksistä. 

2.20. NDICI – Globaali Eurooppa -ohjelma on hyvä esimerkki ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyvien monialaisten vaikutusten seurannasta ja raportoinnista. Sen 
vuoden 2021 talousarvioesityksiä koskevassa ohjelmaselvityksessä raportoidaan 
määristä, jotka vaikuttavat sopeutumiseen, lieventämiseen ja molempiin näkökohtiin. 
Komissio on ilmoittanut tilintarkastustuomioistuimelle, että yhteisen 
tutkimuskeskuksen tarkoituksena on arvioida päällekkäisyyttä ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta koskevien menojen välillä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Arviointi on osa EU:n biodiversiteettistrategian täytäntöönpanon 
seurantaan tarkoitettujen indikaattoreiden kehittämistä. 

Komissio seuraa menoja, mutta edistymisestä raportointi 
perustuu pitkälti arvioihin  

2.21. Toimintapolitiikan aloilla, joilla ilmastotavoitteiden saavuttaminen on 
ensisijainen tavoite, tiettyjä meno-ohjelmia koskevissa perussäädöksissä asetetaan 
erityisiä tavoitteita näiden tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi (ks. kohta 1.24). 
Komissio seuraa yksityiskohtaisesti kunkin ohjelman vuotuista vaikutusta (myös 

                                                      
19 (1) Klusteri 5. Kohde 1 – Ilmastotieteet ja -toimenpiteet: 100 prosenttia ilmasto, 

36,40 prosenttia biologinen monimuotoisuus, 5,10 prosenttia puhdas ilma, 8,03 prosenttia 
digitaalisuus. (2) Klusteri 6. Kohde 5 – Maa, valtameret ja vesi ilmastotoimien kannalta: 
100 prosenttia ilmasto, 38,40 prosenttia biologinen monimuotoisuus, 25,50 prosenttia 
puhdas ilma, 11,40 prosenttia digitaalisuus. 
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ohjelmien, joilla ei ole tällaisia erityistavoitteita) ohjelmaselvityksissä20 ja ilmoittaa 
yhteenlasketut luvut talousarvioesityksen ennakkoarviossa21. 

2.22. Komissio ilmoitti kesäkuussa 2022, että EU:n talousarviolla oltiin 
saavuttamassa kokonaistavoite, joka koski ilmastotoimia vuosina 2021–2027 tukevien 
EU:n talousarvion ja Next Generation EU -välineen yhdistettyjen menojen osuutta 
(30 prosenttia). Myös meno-ohjelmien erityistavoitteet oltiin saavuttamassa.  

2.23. Komissio ei anna ohjelmaselvityksissä eikä vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa tietoja todellisista ilmastomenoista. Sen ilmastotoimien 
seurantamenetelmät perustuvat ennakkoarvioihin, joissa talousarviositoumuksille 
osoitetaan niin sanotut EU:n ilmastokertoimet. Jotta komissio voi arvioida edistymistä 
kautta 2021–2027 koskevan 30 prosentin kokonaistavoitteen saavuttamisessa, se 
arvioi kunkin meno-ohjelman vaikutusta ilmastotoimiin vuoteen 2027 asti. Komissio 
arvioi tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien ohjelmien osalta, että vuosien 2021–
2027 osalta vaikutus olisi 32 prosenttia ohjelmien yhteenlasketusta talousarviosta (ks. 
liite 2.2). Vuonna 2021 eli nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen käynnistyessä 
näiden ohjelmien ilmastotavoitteita edistävien sitoumusten osuus oli sekin 
32 prosenttia, mikä tarkoittaa, että näissä ohjelmissa ollaan yleisesti ottaen 
saavuttamassa kaudelle 2021–2027 asetettu 30 prosentin tavoitearvo (ks. liite 2.3). 

2.24. Kesäkuussa 2021 komissio arvioi vuoden 2022 talousarvioesityksessä kunkin 
ohjelman ilmastovaikutusta vuonna 2021. Tarkastukseen valittujen ohjelmien osuus 
arvioitiin yhteensä 48,2 miljardiksi euroksi. Kesäkuussa 2022 komissio tarkisti 
vuoden 2023 talousarvioesityksessä vuoden 2021 arvioitaan, minkä jälkeen valittujen 
ohjelmien yhteenlaskettu osuus laski 29,2 miljardiin euroon (ks. liite 2.2). Näiden 
kahden vuoden ero (39 prosentin vähennys) osoittaa, että komission arviot ovat hyvin 
likimääräisiä. Komissio totesi, että se saattaa toistaiseksi saadut menoja koskevat 
lukunsa ajan tasalle ja arvioi tulevia menoja, kun tiedot ovat saatavilla22. 

                                                      
20 COM(2022) 400: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2023. 

Valmisteluasiakirjan osa I. Programme Statements of operational expenditure. 

21 SEC(2022) 250 julkaisussa COM(2022) 400: Statement of estimates of the European 
Commission for the financial year 2023, kesäkuu 2022. 

22 Ks. edellinen alaviite. 
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2.25. Komissio perustaa arvionsa EU:n talousarvion tulevien vuosien 
ilmastovaikutuksesta kunkin ohjelman osalta saatavilla oleviin ajantasaisimpiin 
tietoihin. Tämän ansiosta arviot ovat tarkentuneet komission suoraan hallinnoimissa 
ohjelmissa, kuten Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa ja NDICI – Globaali 
Eurooppa -ohjelmassa, jotka perustuvat hyväksyttyihin työohjelmiin. 
Tilintarkastustuomioistuin löysi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta hyvän esimerkin 
tällaisesta arviosta. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto arvioi ohjelman 
ilmastovaikutusta vuosina 2023–2024 työohjelmansa ilmastovaikutusta koskevien 
ennakkoarvioiden ja huhtikuun 2022 lopussa saatavilla olleiden menoseurannan 
metatietojen perusteella. Tämän perusteella se havaitsi riskin siitä, että Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelma ei saavuttaisi ilmastomenoja koskevaa 35 prosentin 
tavoitettaan vuosina 2023–2024. 

Ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeät indikaattorit 

2.26. Vuoden 2023 talousarvioesitykseen liitetyissä ohjelmaselvityksissä kerrottiin 
vuosien 2021–2027 ohjelmien rahoituksen toteutuksesta ja tuloksellisuudesta. Monien 
ohjelmien toteutus on vasta alkamassa, eikä tuloksia ole vielä saatavilla. Vuosien 
2021–2027 ohjelmia koskevissa perussäädöksissä määritellään ohjelmien tavoitteet 
sekä indikaattorit, joilla mitataan ja seurataan tavoitteiden saavuttamisessa 
saavutettua edistystä. Komissio on havainnut indikaattoritietojen käyttöön ja 
tulkintaan liittyviä riskejä ja rajoitteita. 

2.27. Kuten luvussa 1 tuotiin esiin (ks. kohta 1.48), tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamat ohjelmat sisälsivät joitakin indikaattoreita, jotka koskivat tarkastukseen 
valittuja horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä. Komissio on lisäksi 
valmistelemassa pilottihanketta sellaisen menetelmän kehittämiseksi, jossa lasketaan 
yhteen horisontaalisiin painopisteisiin liittyviä indikaattoreita. Taulukossa 2.1 esitetään 
esimerkkejä sellaisista eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on merkitystä 
ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Taulukossa 2.2 puolestaan esitetään 
esimerkkejä sellaisista eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on merkitystä biologisen 
monimuotoisuuden kannalta. 

2.28. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että aluepolitiikkaa koskevassa 
ohjelmaselvityksessä selitettiin selkeästi, miten ohjelman tuloksellisuus ja sen vaikutus 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseen liittyvät toisiinsa. Siinä mainitaan nimenomaisesti 
kymmenen sellaista ohjelman indikaattoria, jotka ovat merkityksellisiä 
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ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta23. Siinä todetaan, että yleisesti ottaen 
ilmastoon liittyvien indikaattoreiden tuloksellisuutta voidaan kuvata tyydyttäväksi. 
Tämä arvio perustuu siihen, että niiden vuoden 2023 tavoitteita ollaan saavuttamassa 
kohtalaisen hyvin tai erittäin hyvin. 

Taulukko 2.1 – Esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on 
merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta 

EU:n 
rahoitusohjelma Indikaattorin nimi Indikaattorin 

tyyppi 
Tietoja 

saadaan 

Oikeudenmukaisen 
siirtymän 
mekanismi 

Tuetut yritykset, jotka pyrkivät 
vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 

Tuotos Vuosittain 

Aluepolitiikka 
(EAKR) Uusiutuvan energian lisätuotanto Tulos 

Ensimmäiset 
tiedot 

vuonna 
2026 

Life 
Väestö, jota ilmastonmuutoksen 
haittavaikutuksille altistumisen 
väheneminen hyödyttää 

Vaikutus Vuosittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten perusteella. 

Taulukko 2.2 – Esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on 
merkitystä biologisen monimuotoisuuden kannalta  

EU:n 
rahoitusohjelma Indikaattorin nimi Indikaattorin 

tyyppi Tietoja saadaan 

Life 

Hankkeiden lukumäärä, mukaan 
lukien strategiset luontohankkeet, 
toteutussuunnitelma, strategiat 
tai toimintaohjelmat luontoa ja 
biologista monimuotoisuutta 
koskevien toimien 
valtavirtaistamiseksi 

Tuotos Vuosittain 

Euroopan meri-, 
kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto 

Toimet, joilla edistetään 
ympäristön hyvää tilaa, mukaan 
lukien luonnon ennallistaminen, 
suojelu, ekosysteemien suojelu, 
biologinen monimuotoisuus ja 
eläinten terveys ja hyvinvointi 

Tulos Vuosittain 

NDICI – Globaali 
Eurooppa 

EU:n tuella suojeltujen ja/tai 
kestävästi hoidettujen meren, 
maan ja makean veden 
ekosysteemien kattama ala 

Tulos Vuosittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten perusteella.  

                                                      
23 Erityistavoitteiden 4, 5 ja 7 indikaattorit. 
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Sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttämisessä 
tuloksellisuuskehykseen on edistytty 
2.29. Tässä osiossa keskitytään siihen, käyttikö komissio asianmukaista 
tuloksellisuuskehystä mittaamaan EU:n talousarvion vaikutusta sukupuolten tasa-
arvoon. Kaaviossa 2.4 esitetään tilintarkastustuomioistuimen käyttämät kriteerit ja 
sen tekemä kokonaisarviointi. 

Kaavio 2.4 – Sukupuolten tasa-arvoa koskeva tuloksellisuuskehys 

Sukupuolten tasa-arvo Kokonaisarviointi: 

 
 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti ottaen 
sukupuolten tasa-arvon sisällyttäminen on vähäistä ja 

tuloksellisuuskehys on toteutunut vain osittain. 

Tuloksellisuuden osa-alueiden arviointi  

Osa-alue Arviointi Kriteerit 

Korkeimman tason 
poliittinen 
sitoutuminen 

 Painopiste kuuluu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja edellyttää 
toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. 

Mitattavissa olevat 
tavoitteet ja 
indikaattorit 

 Monilla ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja 
indikaattoreita. 

Korkean tason 
tulostavoitteet  Menotavoitteet asetetaan asetuksessa tai tavoitteena on prosenttiosuus 

vuotuisista menoista. 
Seurantamenetelmä  Komissio on kehittänyt menetelmän asiaankuuluvien menojen 

mittaamiseksi ohjelmatasolla. 
Raportointiin 
perustuva 
tilivelvollisuus 

 Komissio antoi täsmälliset ja luotettavat tiedot vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien tuloksellisuuskatsauksissa ja 
ohjelmaselvityksissä. 

 

 Pantu täytäntöön 

 Pantu osittain täytäntöön 

 Ei ole pantu täytäntöön 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Huom. Tarkastuksen arviointiperusteita selitetään tarkemmin liitteessä 2.1. 
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2.30. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa toimielinten 
välisessä sopimuksessa käsitellään sukupuolten tasa-arvoa, ja komissio laati 
kokeilumenetelmiä siihen liittyvien menojen mittaamiseksi. Menotavoitetta ei ole, eikä 
komissio ole vielä selvittänyt, onko monilla ohjelmista vaikutusta sukupuolten tasa-
arvoon. Seuraavista kohdista käy ilmi, että menetelmien suunnittelussa ja ilmoitettujen 
tietojen paikkansapitävyydessä on puutteita. Ne osoittavat myös, että vaikka joissakin 
ohjelmissa on sukupuolen mukaan eriteltyjä (jaoteltuja) indikaattoreita, näitä ei 
käytetä raportointiin tai seurantaan. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista ilmeni, että 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa on puutteita 

2.31. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevassa tarkastuksessa24, että sukupuolten tasa-arvoa ei ollut otettu riittävästi 
huomioon EU:n talousarviosyklissä. Komissio kiinnitti vain vähän huomiota EU:n 
toimintapolitiikkojen ja ohjelmien tasa-arvoanalyysiin, eikä se ole juurikaan 
hyödyntänyt sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja tai indikaattoreita. Komissio antoi 
ohjelmaselvityksissä ja vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa myös 
niukasti tietoa siitä, miten EU:n talousarvio kaiken kaikkiaan vaikutti sukupuolten tasa-
arvoon. 

2.32. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa EU:n talousarviossa sukupuolten tasa-arvoon osoitettujen 
ja käytettyjen varojen seurantaa varten ei ollut yhteistä järjestelmää. Pääosastot 
käyttivät eri menetelmiä arvioidessaan ohjelmiensa vaikutusta sukupuolten tasa-
arvoon. Tämän vuoksi oli mahdotonta laskea koko EU:n talousarvion 
kokonaisvaikutusta. Budjettipääosasto ei näin ollen pystynyt laatimaan mielekästä 
kokonaisarviota siitä, missä määrin EU:n talousarvio on vaikuttanut sukupuolten tasa-
arvoon. 

                                                      
24 Erityiskertomus 10/2021 ”Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n talousarvioon – 

Aika siirtyä sanoista tekoihin”. 
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Komission ensimmäisessä arviossa EU:n talousarvion 
kokonaisvaikutuksesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
ilmeni puutteita 

2.33. Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassa vuosille 2020–202525 
komissio kertoi harkitsevansa sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen mittaamista 
ohjelmatasolla vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Komissio, 
neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat marraskuussa 2020, että komissio kehittää 
menetelmän kyseisten menojen mittaamiseksi jokaisessa vuosien 2021–2027 
monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvassa ohjelmassa26. 

2.34. Neuvosto kehotti lokakuussa 202127 komissiota kehittämään vankan 
järjestelmän, jonka avulla seurataan sukupuolten tasa-arvon tukemiseen osoitettuja ja 
käytettyjä varoja, ja raportoimaan vuosittain niihin liittyvistä tuloksista 
tilivelvollisuuden ja talousarvion läpinäkyvyyden parantamiseksi. Se kehotti komissiota 
varmistamaan, että käytettävissä on luotettavaa tietoa siitä, kuinka paljon varoja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen on osoitettu ja käytetty ohjelmatasolla vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana. 

2.35. Komissio on kehittänyt kokeilumenetelmiä sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
menojen seuraamiseksi vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Komissio kokeili näitä menetelmiä kaikissa EU:n rahoitusohjelmissa laatiessaan 
vuoden 2023 talousarvioesitystä. Komissio laati vuoden 2023 talousarvioesitykseen 
liitetyissä ohjelmaselvityksissä kullekin ohjelmalle taulukon, josta käy ilmi ohjelman 
vaikutus sukupuolten tasa-arvoon vuonna 2021. Kaikissa ohjelmissa luokiteltiin 
kyseisen vuoden ajalta vuotuiset kokonaissitoumukset pisteytysjärjestelmän 
mukaisesti (ks. kohta 1.35). Aluepolitiikkaa koskevassa ohjelmaselvityksessä vaikutus 
perustui vuotuisiin toteutettuihin sitoumuksiin. ESR+:n ohjelmaselvityksen perustana 
olivat puolestaan ohjelmakaudella 2021–2027 hyväksytyt, arvioidut tai ohjelmoidut 
vuotuiset menot. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ohjelmaselvityksessä todettiin, 

                                                      
25 COM(2020) 152 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-
arvoa koskeva strategia vuosille 2020–2025. 

26 Toimielinten välinen sopimus, tehty 16.12.2020. 

27 Neuvoston päätelmät 12829/21. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n 
talousarvioon (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2021), 
15.10.2021. 

61

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=FI
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12829-2021-INIT/fi/pdf


 

 

että sukupuolten tasa-arvoa edistäville toimille oli vielä kehitettävä 
seurantamenetelmät.  

2.36. Tilintarkastustuomioistuin pystyi täsmäyttämään vuodelta 2021 ilmoitetun 
tasa-arvovaikutuksen ilmoitettuihin sitoumuksiin vain kolmen ohjelman28 kohdalla, kun 
ohjelmia tarkastettiin yhteensä 11. Lisäksi komissio teki vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen julkaisemisen jälkeen oikaisuja, myös sukupuolten tasa-
arvon kannalta merkityksellisiin lukuihin29. 

2.37. Kaaviossa 2.5 esitetään yleiskatsaus vuoden 2021 kokonaistalousarvion 
ilmoitetusta vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon sekä komission käyttämät 
kriteerit. 

                                                      
28 Verkkojen Eurooppa -väline, aluepolitiikka ja Euroopan meri-, kalatalous- ja 

vesiviljelyrahasto. 

29 Luettelo 20. heinäkuuta 2022 ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen verkkosivustolle tehdyistä 
oikaisuista sen jälkeen, kun vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus oli hyväksytty 
11. heinäkuuta 2022. 
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Kaavio 2.5 – Sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavat ohjelmat ja EU:n 
talousarvio 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2023 talousarvioesityksessä esitettyjen komission 
tietojen perusteella. 

2.38. Vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen ei sisältynyt konsolidoituja tietoja sukupuolten tasa-
arvoon vaikuttavista määristä. Tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt täsmäyttämään 
komission ilmoittamia pisteitä30 kunkin ohjelman yksilöllisiin tietoihin. 

2.39. Komissio totesi vuoden 2023 talousarvioesityksessä, että 95 prosenttia 
meno-ohjelmista on joko edistänyt sukupuolten tasa-arvoa (pistemäärä 1 tai 2) tai 
mahdollisesti edistänyt sitä (pistemäärä 0*). Komissio päätteli, että tällä hetkellä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella voitiin katsoa, että alle viisi prosenttia ei ole 
vaikuttanut sukupuolten tasa-arvoon. 

                                                      
30 Pistemäärä 2: viisi ohjelmaa; pistemäärä 1: kuusi ohjelmaa, pistemäärä 0: seitsemän 

ohjelmaa, pistemäärä 0*: 30 ohjelmaa. 

0,3 11,7
8,8

331,6

0

100

200

300

Pisteitä 2 Pisteitä 1 Pisteitä 0 Pisteitä 0*

Sukupuolten tasa-
arvo on päätavoite

Sukupuolten tasa-
arvo on merkittävä 

tavoite

Vaikutus sukupuolten 
tasa-arvoon on 

todennäköinen, mutta 
epäselvä

Ei merkittävää 
vaikutusta 

sukupuolten tasa-
arvoon

Miljardia euroa 

Komission menetelmän mukaisesti perusteena se, että 
ohjelman tukitoimet (tai jotkin niistä) ovat saaneet 
maksimipistemäärän

5 10 22 33

Pisteitä 2 Pisteitä 1 Pisteitä 0 Pisteitä 0*

Ohjelmien lukumäärä (sekä niiden ohjelmien lukumäärä, jotka saivat tulokseksi 
useampia pistemääriä)

(kaikki viisi saivat 
useampia 
pistemääriä) (5) (14) (11)
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2.40. Komissio aggregoi pistemäärän 2, 1 ja 0* saaneiden ohjelmien budjetoidut 
määrät. Komission menetelmissä pistemäärä 0* kuitenkin tarkoittaa, että ohjelman 
vaikutus sukupuolten tasa-arvoon on epäselvä ja sitä on arvioitava uudelleen. 

2.41. OECD31 suosittelee, että ohjelmat jätetään pisteyttämättä, jos niiden vaikutus 
sukupuolten tasa-arvoon on epäselvä. Näin vältetään sekaannus niiden toimien, jotka 
eivät edistä sukupuolten tasa-arvoa (pistemäärä 0), ja niiden toimien, joiden vaikutusta 
ei tiedetä, välillä(pistemäärä 0*). Tilintarkastustuomioistuimen mielestä tiedot eivät 
ole selkeitä, koska komissio käyttää niin monesti pistemäärää 0* (3332 ohjelmaa). 

2.42. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuoden 2023 talousarvioesityksen 
ohjelmaselvitysten kohdassa 6.4 (vaikutus sukupuolten tasa-arvoon) esitetyt tiedot. 
Tarkastajat havaitsivat, että 47 ohjelmasta 23:ssa ei ollut esitetty riittäviä perusteluja 
annetuille pisteille. Kolmessa ohjelmassa ei ollut esitetty minkäänlaisia perusteluja. 
Lopuissa 20 ohjelmassa perustelut olivat heikkoja ja luonteeltaan yleisiä. Näistä 
23 ohjelmasta 15:ssä ei ollut tietoa siitä, oliko ohjelmilla minkäänlaista vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan kestävän kehityksen tavoitteeseen 5. 

2.43. Liitteessä 2.5 esitetään 11:n tarkastukseen valitun ohjelman vaikutus 
sukupuolten tasa-arvoon pistemäärän mukaan jaoteltuna. Näistä ohjelmista kahdeksan 
sai vuoden 2021 kaikista sitoumuksistaan pistemäärän 0*, ja loput saivat useita 
pistemääriä (2, 1, 0 tai 0*). Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot: 

o kahdeksasta ohjelmasta, jotka saivat vain pistemäärän 0*, kolmessa33 selitettiin, 
miksi kyseinen pistemäärä oli annettu, ja vain yhdessä34 tuotiin esiin vaikutukset 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan kestävän kehityksen tavoitteeseen 5. 

o kahdessa ulkoisia toimia koskevassa ohjelmassa noudatettiin OECD:n 
menetelmää, eikä annettu pistemäärää 0*. 

                                                      
31 OECD: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, joulukuu 2016. 

32 Ohjelmista 11:ssä käytettiin myös muita pistemääriä ja 22:ssa käytettiin vain 
pistemäärää 0*. 

33 Digitaalinen Eurooppa, aluepolitiikka ja ESR+. 

34 Life. 
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Sukupuolten tasa-arvolle ei ole lainkaan menotavoitteita eikä 
juurikaan indikaattoreita 

2.44. Vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä on erityisiä 
menotavoitteita ilmastonmuutoksen torjuntaa ja biologista monimuotoisuutta 
koskeville toimille, mutta ei vastaavaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa tavoitetta. 

Sukupuolten tasa-arvon kannalta merkityksellisiä indikaattoreita 

2.45. Kuten luvussa 1 (ks. kohta 1.48) tuotiin esiin, tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamat ohjelmat sisälsivät joitakin tarkastukseen valittuihin horisontaalisiin 
toimintapoliittisiin painopisteisiin liittyviä indikaattoreita. Taulukossa 2.3 esitetään 
esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on merkitystä sukupuolten tasa-arvon 
kannalta. 

Taulukko 2.3 – Esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on 
merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta 

EU:n 
rahoitusohjelma Indikaattorin nimi Indikaattorin 

tyyppi 
Tietoja 

saadaan 

Aluepolitiikka 
(EAKR) 

Lastenhoito- ja koulutuspalvelujen uusi 
tai uudistettu kapasiteetti Tuotos Vuosittain 

ESR+ 
Työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät, osallistujat 
tavoitettu 

Tuotos Vuosittain 

NDICI – Globaali 
Eurooppa 

EU:n rahoittaman sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten voimaantumista 
edistävän yhteistyön osuus 

Panos Vuosittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten perusteella. 

2.46. Sukupuoli-indikaattorit voivat olla määrällisiä indikaattoreita, jotka 
perustuvat sukupuolen mukaan eriteltyihin tilastotietoihin35. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka joissakin ohjelmissa on lakisääteisiä 
vaatimuksia, joiden mukaan henkilöitä koskevat tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan36, ohjelmaselvityksissä ei esitetty sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja 
indikaattoreista ja niiden tavoitearvoista.  

                                                      
35 OECD: DAC Network on Gender Equality. 

36 Esimerkiksi ESR+:n indikaattorit, myös ”Työttömät, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät, 
osallistujat tavoitettu”, on eriteltävä naisiin, miehiin ja muunsukupuolisiin henkilöihin 
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EU:n ohjelmien edistymisestä kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa on saatavilla vain 
vähän tietoa 
2.47. Tässä osiossa keskitytään siihen, käyttikö komissio asianmukaista 
tuloksellisuuskehystä mittaamaan EU:n talousarvion vaikutusta kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Kaaviossa 2.6 esitetään tilintarkastustuomioistuimen 
käyttämät kriteerit ja sen tekemä kokonaisarviointi. 

  

                                                      
Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR +) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1296/2013 
kumoamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2021/1057 liitteen I mukaisesti. 
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Kaavio 2.4 – Kestävän kehityksen tavoitteita koskeva tuloksellisuuskehys 

Kestävän kehityksen tavoitteet Kokonaisarviointi: 

 
 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti ottaen kestävän 
kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen on vähäistä ja 

tuloksellisuuskehys on toteutunut vain osittain. 

Tuloksellisuuden osa-alueiden arviointi  

Osa-alue Arviointi Kriteerit 

Korkeimman tason 
poliittinen 
sitoutuminen 

 Painopiste kuuluu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja edellyttää 
toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. 

Mitattavissa olevat 
tavoitteet ja 
indikaattorit 

 Monilla ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja 
indikaattoreita. 

Korkean tason 
tulostavoitteet  Menotavoitteet asetetaan asetuksessa tai tavoitteena on prosenttiosuus 

vuotuisista menoista. 
Seurantamenetelmä  Komissio on kehittänyt menetelmän asiaankuuluvien menojen 

mittaamiseksi ohjelmatasolla. 
Raportointiin 
perustuva 
tilivelvollisuus 

 Komissio antoi täsmälliset ja luotettavat tiedot vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien tuloksellisuuskatsauksissa ja 
ohjelmaselvityksissä. 

 

 Pantu täytäntöön 

 Pantu osittain täytäntöön 

 Ei ole pantu täytäntöön 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Huom. Tarkastuksen arviointiperusteita selitetään tarkemmin liitteessä 2.1. 

2.48. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa toimielinten 
välisessä sopimuksessa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita, ja tähän 
painopisteeseen liittyy useita ohjelmia, joilla on tavoitteita ja indikaattoreita. Sopimus 
ei sisältänyt menotavoitetta, eikä komissio ole kehittänyt menetelmää kunkin 
ohjelman asiaankuuluvien menojen mittaamiseksi. Seuraavista kohdista käy ilmi, että 
ilmoitetuissa tiedoissa on epätarkkuuksia. 
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Tilintarkastustuomioistuimen aiemmassa tarkastustyössä on 
havaittu, että komissio ei raportoi talousarvion vaikutuksesta 
kestävän kehityksen tavoitteisiin 

2.49. Kestävyysraportointia koskevassa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 
katsauksessa37 todettiin, että vuodesta 2017 lähtien ohjelmaselvityksiin oli kuulunut 
yleisiä kuvauksia (joissa ei eritellä rahallisia arvoja) siitä, miten kyseessä oleva ohjelma 
vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2018 komissio totesi, että lähes 
jokainen ohjelma vaikuttaa yhteen tai useampaan kestävän kehityksen tavoitteeseen. 

2.50. Tilintarkastustuomioistuin totesi katsauksessaan, että haasteena on 
kestävyysraportoinnin sisällyttäminen komission tuloksellisuusraportointiin. 
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin huomautti, että sisällyttäminen voisi auttaa 
komissiota valtavirtaistamaan tuloksellisuusindikaattorit ja lähentämään 
erityisohjelmien ja toimintapolitiikan tavoitteita entistä paremmin korkean tason 
yleisiin tavoitteisiin. 

2.51. Katsauksessa huomautettiin, että tarvitaan kattava raportointitapa, jossa 
ilmastonmuutoksen torjuntaan koskevia tosiasiallisia menoja ja niihin liittyviä tuloksia 
seurataan indikaattoreiden avulla. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että näillä 
indikaattoreilla voisi olla merkitystä mitattaessa, kuinka ilmastonmuutoksen torjuntaa 
koskevan kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa on edistytty. 

Komissio on alkanut raportoida EU:n meno-ohjelmien ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden välisistä yhteyksistä 

2.52. Komission vuoden 2023 talousarviota koskevassa yleiskirjeessä kehotettiin 
pääosastoja laatimaan luettelo kestävän kehityksen tavoitteista, joihin niiden ohjelmat 
vaikuttavat, ja antamaan havainnollistavia esimerkkejä. Komissio totesi vuoden 2023 
talousarvioesityksessä, että 41 ohjelmaa vaikutti vähintään yhteen kestävän kehityksen 
tavoitteeseen vuonna 2021. Komissio yksilöi kestävän kehityksen tavoitteet, joihin 
kukin EU:n ohjelma vaikuttaa, ja antoi vaikutuksesta esimerkkejä. 

                                                      
37 Nopea tilannekatsaus 07/2019 kestävyysraportoinnista: EU:n toimielinten ja virastojen 

tilanteen kartoitus. 
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2.53. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ohjelmaselvitysten kohdassa 6.5 (vaikutus 
kestävän kehityksen tavoitteisiin) olevat yleiset tiedot ja totesi, useimmat ohjelmat 
vaikuttivat vähintään yhteen kestävän kehityksen tavoitteeseen vuonna 2021. 
Yksittäisistä kestävän kehityksen tavoitteista annetaan tietoa keskimäärin joka 
kolmannessa meno-ohjelmassa (ks. kaavio 2.7). 

Kaavio 2.7 – Kestävän kehityksen tavoitteita koskevat tiedot 
ohjelmaselvityksissä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
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2.54. Ohjelmaselvityksissä annettiin kestävän kehityksen tavoitteita koskevia 
tuloksellisuustietoja erittäin vaihtelevasti. Tarkastukseen valituista 11 ohjelmasta 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että (ks. kaavio 2.8) 

o kahdeksassa ohjelmassa annettiin taloudellisia tietoja vähintään yhdestä kestävän 
kehityksen tavoitteesta, joita on kaikkiaan 17 

o ESR+, NDICI – Globaali Eurooppa ja aluepolitiikka olivat ne kolme ohjelmaa, joista 
saatiin yksityiskohtaisinta taloudellista tietoa. 

o NDICI – Globaali Eurooppa ja Horisontti Eurooppa olivat ainoat ohjelmat, joissa 
käsiteltiin kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. 
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Kaavio 2.8 – Harvoissa ohjelmissa annetaan yksityiskohtaisia 
taloudellisia tietoja kestävän kehityksen tavoitteista 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
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Kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta merkitykselliset indikaattorit 

2.55. Kuten luvussa 1 (ks. kohta 1.48) tuotiin esiin, tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamat ohjelmat sisälsivät joitakin tarkastukseen valittuihin horisontaalisiin 
toimintapoliittisiin painopisteisiin liittyviä indikaattoreita. Taulukossa 2.4 esitetään 
esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on merkitystä kestävän kehityksen 
tavoitteiden kannalta. 

Taulukko 2.4 – Esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on 
merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta  

EU:n 
rahoitusohjelma Indikaattorin nimi Indikaattorin 

tyyppi 
Tietoja 

saadaan 
NDICI – Globaali 
Eurooppa 

Koulutuksessa olevien oppilaiden määrä: 
a) alemman perusasteen koulutus 
b) ylemmän perusasteen koulutus; ja 
unionin tukemasta institutionaalisesta tai 
työssä tapahtuvasta ammatillisesta 
koulutuksesta / osaamisen 
kehittämistoimista hyötyneiden ihmisten 
määrä 

Tuotos Vuosittain 

IPA III Energiaintensiteetti primäärienergian ja 
BKT:n perusteella mitattuna Tulos Vuosittain 

IPA III 20–64-vuotiaiden työllisyysaste Vaikutus Vuosittain 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten perusteella. 
Huom. Nämä kolme indikaattoria ovat merkityksellisiä kestävän kehityksen tavoitteen 4 ”hyvä koulutus”, 
tavoitteen 7 ”edullista ja puhdasta energiaa” ja tavoitteen 8 ”ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” 
kannalta. 
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Digitaalinen siirtymä on uusi 
painopiste 
2.56. Tässä osiossa keskitytään siihen, käyttikö komissio asianmukaista 
tuloksellisuuskehystä mittaamaan EU:n talousarvion vaikutusta digitaaliseen 
siirtymään. Kaaviossa 2.9 esitetään tilintarkastustuomioistuimen käyttämät kriteerit ja 
sen tekemä kokonaisarviointi. 

Kaavio 2.9 – Digitaalista siirtymää koskeva tuloksellisuuskehys 

Digitaalinen siirtymä Kokonaisarviointi: 

 
 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti ottaen 
digitaalisen siirtymän sisällyttäminen on vähäistä ja 

tuloksellisuuskehys on toteutunut vain osittain. 

Tuloksellisuuden osa-alueiden arviointi  

Osa-alue Arviointi Kriteerit 

Korkeimman tason 
poliittinen 
sitoutuminen 

 Painopiste kuuluu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja edellyttää 
toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. 

Mitattavissa olevat 
tavoitteet ja 
indikaattorit 

 Monilla ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja 
indikaattoreita. 

Korkean tason 
tulostavoitteet  Menotavoitteet asetetaan asetuksessa tai tavoitteena on prosenttiosuus 

vuotuisista menoista. 
Seurantamenetelmä  Komissio on kehittänyt menetelmän asiaankuuluvien menojen 

mittaamiseksi ohjelmatasolla. 
Raportointiin 
perustuva 
tilivelvollisuus 

 Komissio antoi täsmälliset ja luotettavat tiedot vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien tuloksellisuuskatsauksissa ja 
ohjelmaselvityksissä. 

 

 Pantu täytäntöön 

 Pantu osittain täytäntöön 

 Ei ole pantu täytäntöön 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
Huom. Tarkastuksen arviointiperusteita selitetään tarkemmin liitteessä 2.1. 
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2.57. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa toimielinten 
välisessä sopimuksessa ei käsitellä digitaalista siirtymää. Monivuotista rahoituskehystä 
koskevassa lainsäädännössä ja toimielinten välisessä sopimuksessa ei aseteta 
menotavoitteita eikä velvoiteta komissiota seuraamaan menoja. Next Generation 
EU -välineessä otetaan digitaalinen siirtymä elpymis- ja palautumistukivälineen uudeksi 
painopisteeksi. Se sisältää erityisesti kriteerin, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion 
arvioiduista elpymis- ja palautumistukivälineen kokonaiskustannuksista vähintään 
20 prosentin olisi edistettävä digitaalista muutosta38. 

Komissio on antanut tietoja erityisohjelmien vaikutuksesta 
digitaaliseen siirtymään 

2.58. Koska digitaalinen siirtymä ei ollut toimielinten välisen sopimuksen mukaan 
valtavirtaistettava painopiste, komissio ei raportoinut siitä kunkin ohjelmaselvityksen 
osiossa, jossa esitetään ohjelman vaikutus horisontaalisiin painopisteisiin. 

2.59. Digitaalista siirtymää koskevia tietoja annettiin kuitenkin ohjelmista, joilla on 
asiaankuuluvia yleisiä tai erityisiä tavoitteita. Esimerkiksi Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman saavutuksista raportoitiin sekä ohjelmaselvityksessä että 
vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen osassa II. 

Digitaalisen siirtymän kannalta merkitykselliset indikaattorit 

2.60. Kuten luvussa 1 (ks. kohta 1.48) tuotiin esiin, tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamat ohjelmat sisälsivät joitakin tarkastukseen valittuihin horisontaalisiin 
toimintapoliittisiin painopisteisiin liittyviä indikaattoreita. Taulukossa 2.5 esitetään 
esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on merkitystä digitaalisen siirtymän 
kannalta. 

                                                      
38 Erityiskertomus 21/2022 ”Komission toimet kansallisten elpymis- ja 

palautumissuunnitelmien arvioimiseksi – Yleisesti ottaen asianmukaisia, mutta 
täytäntöönpanoon jää edelleen riskejä”. 
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Taulukko 2.5 – Esimerkkejä eri ohjelmien indikaattoreista, joilla on 
merkitystä digitaalisen siirtymän kannalta 

EU:n 
rahoitusohjelma Indikaattorin nimi Indikaattorin 

tyyppi 
Tietoja 

saadaan 

Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
digitaaliosio 

Uudet yhteydet erittäin suuren 
kapasiteetin verkkoihin 
sosioekonomisille vaikuttajille ja 
erittäin korkealaatuiset yhteydet 
paikallisyhteisöille 

Tulos Vuosittain 

Aluepolitiikka 
(EAKR) 

Niiden kotitalouksien ja yritysten 
lisämäärä, joilla on laajakaistatilaus 
erittäin suuren kapasiteetin verkkoon 

Tulos 

Ensimmäiset 
tiedot 

vuonna 
2026 

DIGITAALINEN 
EUROOPPA 

Yritykset, joilla on korkeat 
digitalisaation intensiteettipisteet Vaikutus Vuosittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin ohjelmaselvitysten perusteella. 

2.61. Globaali Eurooppa -ohjelman tuloskehyksessä (aiemmin EU:n tuloskehys) on 
useita tähän painopisteeseen liittyviä indikaattoreita. Niitä ei kuitenkaan otettu 
mukaan NDICI – Globaali Eurooppa -ohjelman tuloksellisuuskehykseen, sillä tämä 
kehys otettiin käyttöön vasta myöhemmin.  
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Johtopäätökset ja suositukset 
2.62. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi luvussa 1 esitetyn analyysin perusteella, 
että ilmastoon, biologiseen monimuotoisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja digitaaliseen siirtymään liittyvät painopisteet oli todellakin 
sisällytetty tarkastukseen valittuihin meno-ohjelmiin. Tämän sisällyttämisen laajuus 
vaihtelee kuitenkin merkittävästi painopisteittäin. Sukupuolten tasa-arvo on 
heikoimmin sisällytetty painopiste (ks. kohta 1.20). 

2.63. Komissio seuraa ilmastoon, biologiseen monimuotoisuuteen ja sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä menoja. Komissio laati sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen 
mittaamista varten kokeilumenetelmiä, joita ei ole kehitetty yhtä pitkälle kuin 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä menoja 
koskevat menetelmät (ks. kohdat 1.25-1.37). 

2.64. Vain ilmastotavoitteessa on tällä hetkellä erityisiä tavoitteita, jotka koskevat 
siihen käytettävää osuutta talousarviosta sekä menotavoitteen saavuttamisen 
seurantaa (ks. kohta 1.24). 

2.65. Komissio käynnisti vuonna 2019 kokeiluhankkeen, jossa kehitettiin 
käsitteellinen kehys, jolla mitataan eri ohjelmien yhteenlaskettuja tuotoksia 
työpaikkojen, ilmaston ja digitalisaation osalta. Tilintarkastustuomioistuin tiedostaa, 
että tuloksellisuuskehyksen kehittäminen horisontaalisia painopisteitä varten on 
monimutkaista, mutta pitää nykyistä edistystä riittämättömänä (ks. kohdat 1.50-1.51). 

Suositus 1 – Parannetaan horisontaalisten toimintapoliittisten 
painopisteiden sisällyttämistä tuloksellisuuskehykseen 

Komission olisi lähestymistapansa kulut ja toteutettavuus huomioon ottaen 
parannettava horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden sisällyttämistä 
tuloksellisuuskehykseen seuraavasti: 

a) Komission pilottihankkeessa on määrä tutkia tuloksellisuusindikaattoreita, jotka 
koskevat talousarviomenojen vaikutuksia horisontaalisiin painopisteisiin. Tämän 
hankkeen tuloksia olisi seurattava, ja sen päätelmien perusteella olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä. 
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b) Tasa-arvomenojen seurantamenetelmää olisi parannettava, vähimmäiskriteerit, 
jotka koskevat EU:n tasa-arvopolitiikan indikaattoreina käytettävien pisteiden 
antamista, olisi saatava vankemmalle pohjalle, ja sukupuolten tasa-arvo olisi 
tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa sisällytettävä ohjelmiin. 

c) Olisi analysoitava, seurataanko digitaalisen siirtymän ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden tukemiseen liittyviä menoja, ja päätettävä, miten seuranta 
toteutetaan. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2027 jälkeisen monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelun yhteydessä 

2.66. Budjettipääosasto antaa joka vuosi muille pääosastoille ohjeita, niin sanotun 
talousarviota koskevan yleiskirjeen, jossa annetaan tietoa talousarvioesityksen 
valmistelusta. Komissio havaitsi 7. kesäkuuta 2022 julkaistussa vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa useita kirjausvirheitä. Osa näistä virheistä oli merkittäviä, 
ja komissio teki myöhemmin oikaisuja (ks. kohdat 1.52 ja 2.14). 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että siinä tehtiin myös merkittäviä likimääräisiä 
arvioita (ks. kohta 2.24), joita komissio ei selittänyt riittävästi. 

2.67. Valtavirtaistamiselle on ominaista, että ohjelmat vaikuttavat useaan 
painopisteeseen samanaikaisesti. Eri painopisteiden välillä voi olla yhteisvaikutuksia. 
Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ei selitetty tällaisia 
yhteisvaikutuksia, etenkään ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden välisiä 
yhteisvaikutuksia (ks. kohta 1.45 ja kohdat 2.17–2.19). 

2.68. Komissio käytti kaiken kaikkiaan asianmukaista tuloksellisuuskehystä 
mittaamaan EU:n talousarvion vaikutusta ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Tuloksellisuuskehys, jolla mitataan 
talousarvion vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon, on parantunut, mutta siinä on eräitä 
rajoitteita. Kehyksiä, joilla mitataan talousarvion vaikutusta kestävän kehityksen 
tavoitteisiin ja digitaaliseen siirtymään, on puolestaan vielä kehitettävä (ks. kohdat 2.8, 
2.30, 2.48 ja 2.57). 
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Suositus 2 – Parannetaan horisontaalisiin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin liittyvää raportointia, joka sisältyy vuotuiseen 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sekä 
ohjelmaselvityksiin 

Jotta integroidussa talous- ja vastuuvelvollisuusraportointipaketissa ilmoitettujen 
horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä koskevien tietojen luotettavuutta 
voidaan parantaa sekä yksittäisten ohjelmien että koko EU:n talousarvion osalta, 
komission olisi 

a) esitettävä mahdollisuuksien mukaisesti vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa sellaisia horisontaalisiin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin liittyviä taloudellisia ja muita tietoja, jotka ovat täsmällisiä 

b) raportoitava sekä vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa että 
ohjelmaselvityksissä sellaisten varojen käytöstä, jotka vaikuttavat samanaikaisesti 
useisiin horisontaalisiin toimintapoliittisiin painopisteisiin, jolloin tällaisten 
politiikkojen väliset yhteisvaikutukset tulevat aiempaa paremmin esiin; 
kehitettävä tulevaa kirjanpitojärjestelmäänsä siten, että sen avulla voidaan 
seurata painopisteisiin liittyviä menoja 

c) raportoitava vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa kaikista 
talousarvion menoista, joiden on todettu vaikuttavan myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvoon. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen 2023 valmisteluun mennessä, paitsi tulevan 
kirjanpitojärjestelmä osalta, joka olisi toteutettava seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä silmällä pitäen 
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Liitteet 

Liite 2.1 – Tarkastuskriteerit, joilla arvioitiin ilmastonmuutoksen torjuntaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja digitaaliseen 
siirtymään liittyvää tuloksellisuuskehystä 

Tuloksellisuuden osa-alue Kriteerit Tuloksellisuuden osa-alueen arviointi 

Korkeimman tason poliittinen 
sitoutuminen 

Painopiste ei kuulu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja edellyttää 
toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. Ei ole pantu täytäntöön 

Painopiste kuuluu toimielinten välisen sopimuksen piiriin ja edellyttää 
toimielinten välistä yhteistyötä talousarvioasioissa. Pantu täytäntöön 

Mitattavissa olevat tavoitteet ja 
indikaattorit 

Harvoilla ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja 
indikaattoreita. Ei ole pantu täytäntöön 

Joillakin ohjelmilla on tähän painopisteeseen liittyviä tavoitteita ja indikaattoreita. 
Pantu osittain täytäntöön 

Useilla ohjelmilla on näihin painopisteisiin liittyviä tavoitteita ja indikaattoreita. 
Pantu täytäntöön 

Korkean tason tulostavoitteet 

Menotavoitteita ei ole asetettu asetuksessa eikä prosenttiosuus vuotuisista 
menoista ole tavoitteena. Ei ole pantu täytäntöön 

Menotavoitteet asetetaan asetuksessa tai tavoitteena on prosenttiosuus 
vuotuisista menoista. Pantu täytäntöön 

Seurantamenetelmä 

Komissio ei ole kehittänyt menetelmää asiaankuuluvien menojen mittaamiseksi 
ohjelmatasolla. Ei ole pantu täytäntöön 

Komissio on kehittänyt menetelmän asiaankuuluvien menojen mittaamiseksi 
ohjelmatasolla. Pantu täytäntöön 
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Tuloksellisuuden osa-alue Kriteerit Tuloksellisuuden osa-alueen arviointi 

Raportointiin perustuva 
tilivelvollisuus 

Komissio antoi vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksissa ja ohjelmaselvityksissä täsmälliset ja luotettavat tiedot 
horisontaalisesta painopisteestä harvojen ohjelmien osalta. 

Ei ole pantu täytäntöön 

Komissio antoi vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksissa ja ohjelmaselvityksissä täsmälliset ja luotettavat tiedot 
horisontaalisesta painopisteestä joidenkin ohjelmien osalta. 

Pantu osittain täytäntöön 

Komissio antoi vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa, ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksissa ja ohjelmaselvityksissä täsmälliset ja luotettavat tiedot 
horisontaalisesta painopisteestä kaikkien ohjelmien osalta. 

 

Pantu täytäntöön 

Kokonaisarviointi 

Alle puolet tuloksellisuuden osa-alueista on pantu täytäntöön. 0 – Ei ole pantu täytäntöön 

Noin puolet tuloksellisuuden osa-alueista on pantu täytäntöön.  1 – Pantu osittain täytäntöön 

Yli puolet tuloksellisuuden osa-alueista on pantu täytäntöön. 2 – Pantu täytäntöön 
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Liite 2.2 – Ilmastovaikutus vuonna 2021, edellisen vuoden arvio ja perussäädöksissä asetetut tavoitteet 

Ohjelma  

Ilmastovaikutus 2021 
(talousarvioesitys 2022) 

(miljardia euroa) 

Ilmastovaikutus 2021 
(talousarvioesitys 2023) 

(miljardia euroa) 

Arvioitu 
ilmastovaikutus 

yhteensä vuosina 
2021–2027 

(miljardia euroa) 

Talousarvio 
yhteensä  

2021–2027 
(miljardia euroa) 

Arvioitu 
prosenttiosuus  

2021–2027 
Perussäädösten 

tavoitteet 
Horisontti Eurooppa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
digitaaliosio 

4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 

Digitaalinen 
Eurooppa 0 36 36 6 608 1 % Ei sovelleta 

Aluepolitiikka 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ESR+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % Ei sovelleta 
YMP 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
Euroopan meri-, 
kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto 

109 48 1 025 6 073 17 % Ei sovelleta 

Life 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 

NDICI – Globaali 
Eurooppa 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 

IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
YHTEENSÄ 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.  
(1): 30 prosenttia EAKR:stä ja 37 prosenttia koheesiorahastosta. 
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Liite 2.3 – Ilmastovaikutus vuonna 2021 prosenttiosuutena kokonaissitoumuksista  

Ohjelma 

Ilmastositoumukset 
yhteensä – talousarvio ja 

Next Generation EU -väline 
(miljardia euroa) 

Sitoumukset yhteensä 
vuonna 2021 

(miljardia euroa) 

Vuonna 2021 saavutettu 
ilmastovaikutuksen 

prosenttiosuus 
Perussäädöksessä asetettu 

tavoite 
Horisontti Eurooppa 4 750 13 586 35 % 35 % 
Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
digitaaliosio 

4 194 4 510 93 % 60 % 

Digitaalinen Eurooppa 36 1 160 3 % Ei sovelleta 
Aluepolitiikka 37 261 14 % (1) 
ESR+ 0 146 0 % Ei sovelleta 
YMP 17 212 57 389 30 % 40 % 
Euroopan meri-, kalatalous- 
ja vesiviljelyrahasto 48 107 45 % Ei sovelleta 

Life 375 740 51 % 61 % 
Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi 9 10 97 % 100 % 

NDICI – Globaali Eurooppa 2 037 10 834 19 % 30 % 
IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
YHTEENSÄ 29 208 90 313 32 %  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.  
(1): EAKR 30 prosenttia ja koheesiorahasto 37 prosenttia 
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Liite 2.4 – Määrät, joilla edistettiin biologista monimuotoisuutta vuonna 2021, sekä arviot tulevista 
määristä (miljardia euroa) 

Ohjelma 

Biologinen 
monimuotoisuus 

vuonna 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Yhteensä  

2021–2027 
Horisontti Eurooppa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
digitaaliosio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Digitaalinen Eurooppa 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aluepolitiikka 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESR+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
YMP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
Euroopan meri-, 
kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto 

17 129 129 129 129 129 129 791 

Life 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi 0 0 0 0 0 0 0 0 

NDICI – Globaali 
Eurooppa 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 

IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
YHTEENSÄ 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
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Liite 2.5 – Määrät, joilla edistettiin sukupuolten tasa-arvoa vuonna 2021, jaoteltuna annettujen pisteiden 
mukaan (miljardia euroa) 

Ohjelma 
Sukupuolten tasa-

arvon pistemäärä 2 
Sukupuolten tasa-

arvon pistemäärä 1 
Sukupuolten tasa-

arvon pistemäärä 0 
Sukupuolten tasa-

arvon pistemäärä 0* 
Sukupuolten tasa-arvo 
yhteensä vuonna 2021 

Horisontti Eurooppa 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
Verkkojen 
Eurooppa -välineen 
digitaaliosio 

0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 

Digitaalinen Eurooppa 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
Aluepolitiikka 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESR+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
YMP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
Euroopan meri-, 
kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto 

0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 

Life 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
Oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismi 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 

NDICI – Globaali 
Eurooppa 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 

IPA III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
YHTEENSÄ 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 
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3. luku 

Suositusten täytäntöönpanon seuranta 
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Sisällys 
Kohta 

Johdanto 3.1.–3.4. 

Huomautukset 3.5.–3.21. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskohteiden kokonaan 
hyväksymien suositusten osuus kasvoi 3.5.–3.6. 

Niiden suositusten osuus, jotka oli pantu täytäntöön 
kokonaan tai suurimmaksi osaksi, pieneni kaiken kaikkiaan 
hieman 3.7.–3.8. 

Euroopan komissio on pannut 75 prosenttia sille osoitetuista 
suosituksista täytäntöön joko kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi 3.9.–3.15. 

Muut tarkastuskohteet ovat panneet 70 prosenttia niille 
osoitetuista suosituksista täytäntöön joko kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi 3.16.–3.18. 

Ajoissa täytäntöön pantujen suositusten osuus on 
pienentynyt 3.19.–3.20. 

Täytäntöönpanoaste korreloi sen kanssa, missä määrin 
tarkastuskohteet ovat hyväksyneet tarkastussuositukset 3.21. 

Johtopäätös 3.22. 

Liitteet 
Liite 3.1 – Vuonna 2018 annettujen suositusten tarkempi 
täytäntöönpanotilanne kertomuksittain – Euroopan komissio 

Liite 3.2 – Vuonna 2018 annettujen suositusten tarkempi 
täytäntöönpanotilanne kertomuksittain – muut 
tarkastuskohteet 

Liite 3.3 – Erityiskertomukset, joiden osalta komissio on 
pannut kaikki sille osoitetut suositukset täytäntöön joko 
kokonaan tai suurimmaksi osaksi 
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Johdanto 
3.1. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa joka vuosi, missä määrin tarkastuskohteet 
ovat ryhtyneet toimenpiteisiin sen suositusten perusteella. Seuranta toimitetaan 
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun suositukset on annettu. Suositusten 
täytäntöönpanon seuranta on tarkastussyklin tärkeä osa. Seurannan avulla saadaan 
palautetta siitä, ovatko tarkastuskohteet toteuttaneet tilintarkastustuomioistuimen 
suosittamat toimet ja onko sen esiin tuomat ongelmat ratkaistu. Seuranta myös 
kannustaa tarkastuskohteita panemaan tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
täytäntöön. Seuranta on tärkeää myös siksi, että sen avulla tilintarkastustuomioistuin 
pystyy suunnittelemaan tulevaa tarkastustyötään ja pysyy selvillä riskeistä. 

3.2. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi 35 erityiskertomusta vuonna 2018. Tänä 
vuonna se analysoi 30 kertomuksessa annettuja suosituksia. Viidessä 
erityiskertomuksessa1 esitetyt suositukset eivät kuulu tämän arvioinnin piiriin, koska 
tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tai aikoo toimittaa niiden osalta erillisiä 
seurantatarkastuksia. 

3.3. Tilintarkastustuomioistuin kohdisti seurantaa kaikkiaan 325 suositukseen. 
Näistä 255 oli osoitettu Euroopan komissiolle. Loput 70 suositusta oli osoitettu 
Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan unionin 
tuomioistuimelle, Euroopan keskuspankille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja 
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Kuten aiemminkin, pelkästään 
jäsenvaltioille osoitetut suositukset jäivät seurannan ulkopuolelle. 

                                                      
1 Erityiskertomus 22/2018, ”Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa – Miljoonia osallistujia ja 

monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen 
parannettava”; erityiskertomus 27/2018, ”Turkin-pakolaisavun koordinointiväline – Tuki on 
hyödyllistä, mutta parannuksia tarvitaan, jotta rahoille saadaan enemmän vastinetta”; 
erityiskertomus 28/2018, ”Suurin osa Horisontti 2020 puiteohjelmaan tehdyistä 
yksinkertaistamistoimista on helpottanut edunsaajien elämää, mutta parantamisen varaa 
on yhä”; erityiskertomus 30/2018, ”EU:n matkustajien oikeudet ovat kattavia, mutta 
matkustajat joutuvat yhä aktiivisesti ajamaan oikeuksiaan”; erityiskertomus 32/2018, 
”Euroopan unionin Afrikka-hätärahasto – Joustava mutta painopiste puuttuu.” 
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3.4. Tilintarkastustuomioistuin suoritti seurantatyönsä tekemällä 
asiakirjatarkastuksia ja haastattelemalla tarkastuskohteita. Arvioinnin 
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus varmistettiin lähettämällä 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot tarkastuskohteille ja ottamalla näiden 
vastaukset huomioon lopullisessa analyysissä. Jotta suosituksia ei laskettaisi moneen 
kertaan, suositukset merkitään sille tarkastuskohteelle, jolle suositus on pääasiassa 
osoitettu. Poikkeuksena tästä on erityiskertomus 34/2018, jonka suositukset osoitettiin 
kaikille viidelle tarkastetulle toimielimelle. Tilintarkastustuomioistuimen työn tulokset 
kuvastavat toukokuun 2022 alussa vallinnutta tilannetta. 
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Huomautukset 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskohteiden kokonaan 
hyväksymien suositusten osuus kasvoi 

3.5. Niistä 325 suosituksesta, joihin tilintarkastustuomioistuin kohdisti seurantaa, 
tarkastuskohteet olivat hyväksyneet kokonaan tai osittain 300 suositusta 
(92 prosenttia). Tarkastuskohteet eivät olleet hyväksyneet 25:tä suositusta (kahdeksan 
prosenttia). Tarkempia tietoja esitetään kaaviossa 3.1. 

3.6. Edellisvuoteen verrattuna kokonaan hyväksyttyjen suositusten osuus kasvoi 
77 prosentista 83 prosenttiin, kun taas kokonaan tai osittain hyväksyttyjen suositusten 
yhteenlaskettu osuus pysyi suhteellisen vakaana. 

Kaavio 3.1 – Tarkastuskohteiden hyväksymien suositusten osuus 
(vuosien 2017 ja 2018 erityiskertomukset) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Niiden suositusten osuus, jotka oli pantu täytäntöön kokonaan 
tai suurimmaksi osaksi, pieneni kaiken kaikkiaan hieman 

3.7. Niistä 325 suosituksesta, joihin tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastus 
kohdistui, 16 suosituksessa täytäntöönpanon määräaika ei ollut vielä tarkastukseen 
mennessä päättynyt. Jäljelle jääneistä 309 suosituksesta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskohteet ovat panneet kokonaan täytäntöön 184 (60 prosenttia). Lisäksi 
tarkastuskohteet ovat panneet suurimmaksi osaksi täytäntöön vielä 45 suositusta 
(15 prosenttia) (ks. kaavio 3.2). 
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3.8. Edellisvuoteen verrattuna kokonaan täytäntöön pantujen suositusten osuus 
laski 70 prosentista 60 prosenttiin, kun taas suurimmaksi osaksi täytäntöön pantujen 
suositusten osuus kasvoi kymmenestä prosentista 15 prosenttiin. Niiden suositusten 
osuus, jotka pantiin täytäntöön vain joiltakin osin tai ei lainkaan, pysyi kaiken kaikkiaan 
suhteellisen vakaana. Liitteissä 3.1 ja 3.2 esitetään yksityiskohtaisemmin suositusten 
täytäntöönpanotilanne. 

Kaavio 3.2 – Tarkastuskohteiden täytäntöönpanemien suositusten osuus 
(vuosien 2017 ja 2018 erityiskertomukset) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Euroopan komissio on pannut 75 prosenttia sille osoitetuista 
suosituksista täytäntöön joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi 

3.9. Komissiolle osoitettujen suositusten kokonaismäärä oli 321. Näistä 66 oli 
peräisin viidestä erityiskertomuksesta (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 ja 
32/2018), jotka kuuluvat erillisen seurannan piiriin ja joita ei näin ollen ole sisällytetty 
tähän kertomukseen (ks. kohta 3.2). 

3.10. Niistä 255 suosituksesta, jotka tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastus kattoi, 16 suosituksessa täytäntöönpanon määräaika ei ollut vielä 
tarkastukseen mennessä päättynyt. Jäljellä olevista 239 suosituksesta komissio on 
pannut kokonaisuudessaan täytäntöön 148 suositusta (62 prosenttia) ja 
suurimmaksi osaksi vielä 32 suositusta (13 prosenttia). Lisäksi komissio on pannut 
joiltakin osin täytäntöön 28 suositusta (12 prosenttia). Se ei ole pannut lainkaan 
täytäntöön 27:ää suositusta (11 prosenttia) (ks. kaavio 3.3). Silloin kun 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskohteet eivät olleet panneet 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia täytäntöön, syynä oli useimmiten se, että ne 
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eivät olleet hyväksyneet niitä (ks. kohta 3.21). Neljässä tapauksessa (kaksi prosenttia) 
täytäntöönpanotilannetta ei ollut tarpeen arvioida, koska tilintarkastustuomioistuin 
katsoi, ettei suositus enää ollut relevantti. 

Kaavio 3.3 – Komissiolle vuoden 2018 erityiskertomuksissa annettujen 
suositusten täytäntöönpano 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3.11. Liitteessä 3.1 esitetään suositusten täytäntöönpanotilanne 
yksityiskohtaisemmin. Siinä esitetään myös lyhyt kuvaus tehdyistä parannuksista ja 
jäljellä olevista puutteista niiden suositusten osalta, jotka on pantu täytäntöön joiltakin 
osin. 

3.12. Komissiolle osoitettiin suosituksia 28 erityiskertomuksessa. Komissio pani 
13 kertomuksen suositukset täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi (ks. liite 3.3). 

3.13. Komission näkemys siitä, onko suositukset pantu täytäntöön ja missä määrin, 
poikkeaa toisinaan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksestä. Jos komissio katsoo, 
että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, se yleensä lopettaa jatkotoimet 
suosituksen osalta, vaikka tilintarkastustuomioistuin arvioisi täytäntöönpanoastetta eri 
tavoin. 
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3.14. Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosien 2019 ja 2020 seurantatoimien 
perusteella, että vuoden 2016 erityiskertomusten suosituksista oli täytäntöön 
panematta 101 ja vuoden 2017 erityiskertomusten suosituksista 472. Tänä vuonna 
havaittiin, että mainituista 148 suosituksesta 132 oli yhä panematta täytäntöön eikä 
komissio enää toteuttanut jatkotoimia niiden osalta (ks. kaavio 3.4). Näistä 
132 suosituksesta komissio oli 36 suosituksen osalta todennut jo erityiskertomuksessa, 
että se ei hyväksy suosituksia. Se katsoi, että loput 96 suositusta oli pantu kokonaan 
täytäntöön siihen mennessä kun kahden viimeisimmän vuoden seurantakierrokset oli 
järjestetty. Tilintarkastustuomioistuin oli tästä eri mieltä. 

Kaavio 3.4 – Seurantatoimet niiden suositusten osalta, joita komissio ei 
ollut pannut kokonaisuudessaan täytäntöön 
tilintarkastustuomioistuimen kahden edellisen vuoden seurantatoimiin 
mennessä (vuosien 2016 ja 2017 erityiskertomukset) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
2 Ks. tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta 

varainhoitovuodelta 2019 , kohdat 7.11 ja 7.12, sekä varainhoitovuodelta 2020, 
kohdat 7.11–7.13. 

Komissio ei toteuta jatkotoimia Komissio toteuttanut jatkotoimia

Komissio katsoo kokonaan 
täytäntöönpannuiksi

Komissio katsoo osittain 
täytäntöönpannuiksi

Komissio katsoo kokonaan 
täytäntöönpannuiksi, mutta 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
on eri mieltä

Komissio ei ole hyväksynyt 
suosituksia

96 36

9

7
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3.15. Edellä mainituista 148 suosituksesta, joita ei ollut pantu kokonaan 
täytäntöön, komissio on edelleen toteuttanut jatkotoimia 16 suosituksen osalta. 
Komissio katsoo, että se on sittemmin pannut kokonaan täytäntöön yhdeksän näistä 
16 suosituksesta. Tilintarkastustuomioistuin soveltaa seurantalähestymistapaansa 
niihin vuosien 2016 ja 2017 erityiskertomusten suosituksiin, jotka ovat edelleen 
täytäntöönpanematta. Näin ollen se jatkaa kyseisten tapausten seuraamista 
analysoimalla komission tietoja, mutta se ei ole tutkinut tapauksia yksityiskohtaisesti. 

Muut tarkastuskohteet ovat panneet 70 prosenttia niille 
osoitetuista suosituksista täytäntöön joko kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi 

3.16. Erityiskertomuksissa 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 and 34/2018 
annettiin yhteensä 70 suositusta, jotka osoitettiin muille tarkastuskohteille kuin 
Euroopan komissiolle. Muita tarkastuskohteita olivat Euroopan parlamentti, Euroopan 
unionin neuvosto, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan keskuspankki, Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen. 

3.17. Nämä tarkastuskohteet ovat panneet saamistaan suosituksista kokonaan 
täytäntöön 36 (51 prosenttia). Lisäksi ne ovat panneet suurimmaksi osaksi täytäntöön 
vielä 13 suositusta (19 prosenttia) (ks. kaavio 3.5). Jäljellä olevista suosituksista ne 
ovat panneet seitsemän suositusta (kymmenen prosenttia) täytäntöön joiltakin osin. 
Ne ei ole panneet lainkaan täytäntöön kahta suositusta (kolme prosenttia). 
Kummassakin näistä kahdesta tapauksesta tarkastuskohde ei ollut hyväksynyt 
tilintarkastustuomioistuimen suositusta. Kolmessa tapauksessa (neljässä prosentissa) 
tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt tekemään johtopäätöstä 
täytäntöönpanoasteesta esim. siitä syystä, että ei ollut uusia hankkeita, joita olisi voitu 
arvioida. Yhdeksässä tapauksessa (13 prosentissa) täytäntöönpanotilannetta ei 
tarvinnut arvioida, koska tilintarkastustuomioistuin katsoi, että suositus ei enää ollut 
relevantti. 
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Kaavio 3.5 – Muille tarkastuskohteille kuin komissiolle vuoden 2018 
erityiskertomuksissa annettujen suositusten täytäntöönpano 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3.18. Liitteessä 3.2 esitetään yksityiskohtainen katsaus muille tarkastuskohteille 
kuin komissiolle osoitettujen suositusten täytäntöönpanotilanteesta. Liitteessä 
esitetään myös lyhyt kuvaus tehdyistä parannuksista ja jäljellä olevista puutteista 
niiden suositusten osalta, jotka on pantu täytäntöön joiltakin osin. 

Ajoissa täytäntöön pantujen suositusten osuus on pienentynyt 

3.19. Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina johdonmukaisesti ilmoittanut 
erityiskertomuksissaan tavoiteajankohdan suositusten täytäntöönpanolle. 
Tavoiteajankohdista keskustellaan, ja ne sovitaan tarkastuskohteiden kanssa. Lisäksi ne 
mainitaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa sen varmistamiseksi, että 
asia olisi selvä kaikille osapuolille. 

3.20. Edellisvuoteen verrattuna oikea-aikaisesti täytäntöönpantujen suositusten 
osuus laski 68 prosentista 60 prosenttiin, kun taas viivästyneiden ja toteuttamatta 
jääneiden toimien osuus kasvoi (ks. kaavio 3.6). Muutos selittyy sillä, että 
edellisvuoteen verrattuna niiden suositusten osuus, joita ei ollut pantu kokonaan 
täytäntöön, kasvoi. 

51 %

19 %

10 %

3 %

13 %

4 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Pantu täytäntöön kokonaan

Pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi

Pantu täytäntöön joiltakin osin

Ei ole pantu täytäntöön

Ei enää relevantti

Ei voida tehdä johtopäätöstä

94



 

 

Kaavio 3.6 – Niiden toimien oikea-aikaisuus, joilla tarkastuskohteet 
panneet täytäntöön vuosien 2018 ja 2017 erityiskertomusten suosituksia 

 
Huom. Suositukset on jätetty laskelman ulkopuolelle seuraavissa tapauksissa: täytäntöönpanoaikataulua 
ei ollut asetettu (17 tapausta vuonna 2017); täytäntöönpanon määräaika ei ollut vielä ohi (viisi tapausta 
vuonna 2017 ja 16 tapausta vuonna 2018); tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt tekemään 
johtopäätöstä täytäntöönpanoasteesta (kolme tapausta vuonna 2018); suositukset eivät enää olleet 
relevantteja (kaksi tapausta vuonna 2017 ja 13 tapausta vuonna 2018). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Täytäntöönpanoaste korreloi sen kanssa, missä määrin 
tarkastuskohteet ovat hyväksyneet tarkastussuositukset 

3.21. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että 84 prosenttia 
vuoden 2018 erityiskertomuksissa esitetyistä suosituksista, jotka tarkastuskohteet 
olivat hyväksyneet kokonaan tai osittain, pantiin täytäntöön kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi. Sitä vastoin vain viisi (20 prosenttia) niistä vuoden 2018 
erityiskertomuksissa esitetyistä 25 suosituksesta, joita tarkastuskohteet eivät olleet 
hyväksyneet, pantiin täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Kaaviossa 3.7 
täytäntöönpanoaste jaotellaan eri hyväksymisasteiden mukaisesti. Kaavio osoittaa, 
että täytäntöönpanoaste korreloi sen kanssa, missä määrin tarkastuskohteet ovat 
hyväksyneet tarkastussuositukset. 

60 %

68 %

29 %

23 %

11 %

9 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2018

2017

Ei toimia 
Toimet 

viivästyneet 
Jatkotoimet toteutettu 

tavoiteajankohtaan mennessä
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Kaavio 3.7 – Täytäntöönpanoaste eriteltynä sen mukaan, missä määrin 
tarkastuskohteet ovat hyväksyneet tarkastussuositukset  

 
Huom. Täytäntöönpanoasteen kohdalla esitetyt prosenttiluvut viittaavat suositusten 
hyväksymisasteeseen. Laskelmasta on jätetty pois 16 tapausta, joissa täytäntöönpanon määräaika ei 
ollut vielä ohi, kolme tapausta, joissa tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt tekemään johtopäätöstä 
täytäntöönpanoasteesta, ja 13 tapausta, joissa suositukset eivät enää olleet relevantteja. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Hyväksytty Osittain hyväksytty Ei hyväksytty

Pantu täytäntöön 
kokonaan

70 % 44 % 12 %

Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

15 % 24 % 8 %

Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

11 % 24 % 8 %

Ei ole pantu täytäntöön 4 % 8 % 72 %

Hyväksymisaste 

Täytäntöönpanoaste
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Johtopäätös 
3.22. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että vaikka hyväksymisaste, 
joka koski tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten suosituksia vuonna 2018, 
suureni edellisvuoden 77 prosentista 83 prosenttiin, niiden suositusten osuus, jotka oli 
pantu täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi, pieneni edellisvuoden 
80 prosentista 75 prosenttiin. Vastaavasti oikea-aikaisesti täytäntöönpantujen 
suositusten osuus laski viime vuoden 68 prosentista tämän vuoden 60 prosenttiin. 
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Liitteet 

Liite 3.1 – Vuonna 2018 annettujen suositusten tarkempi täytäntöönpanotilanne kertomuksittain – 
Euroopan komissio 

Hyväksymisaste:  hyväksytty;  hyväksytty osittain;  ei hyväksytty.  

Oikea-aikaisuuden aste:  tavoiteajankohtaan mennessä;  viivästynyt;  määräaika ei ole vielä umpeutunut;  ei jatkotoimia;  oikea-aikaisuutta ei arvioida. 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

Erityiskertomus 
01/2018,  
”On aika kohdentaa 
Euroopan alueiden 
hankkeille annettava 
yhteinen JASPERS-apu 
paremmin” 

1 a) 122 
 

x      
 

1 b) 122 
 

x      
 

1 c) 122 
 

x      
 

1 d) 122 
 

x      
 

1 e) 122 
 

 x     
 

2 a) 124 
 

x      
 

2 b) 124 
 

x      
 

3 a) 130 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

3 b) 130 
 

x      
 

4 a) 133 
 

  Komissio julkaisi hallinnollisten valmiuksien 
kehittämistä koskevat 
etenemissuunnitelmat kaudelle 2021–
2027. Näissä suunnitelmissa se kaavaili, 
että JASPERS voisi mahdollisesti auttaa 
jäsenvaltioita (pyynnöstä) määrittämään, 
miten poistaa jäsenvaltioiden heikkouksia 
hankkeiden valmistelussa ja arvioinnissa. 
Komission teknisen avun strategiaan ei 
sisältynyt JASPERSin valmiuksien 
kehittämistoimia, joilla parannetaan 
jäsenvaltioiden riittämättömiä 
hallinnollisia valmiuksia. Puute koski 
varsinkin JASPERSin Networking Platform 
and Competence Centre -jaoston 
(”Verkostoitumisalusta ja osaamiskeskus”) 
toimia, joiden tarkoituksena on täydentää 
tavanomaisia neuvontapalveluja. 

   
 

4 b) 133 
 

 x     
 

5 a) 138 
 

  Väliarvioinnin aikaan (elokuussa 2021) työ, 
jonka avulla pyrittiin parantamaan 
vuoden 2021 jälkeistä JASPERS-
seurantajärjestelmää, oli edelleen 
käynnissä. Komissio ei ole vielä ottanut 
käyttöön kattavaa järjestelmää, joka 
kattaisi kaikki palvelut sen seuraamiseksi, 
missä määrin JASPERSin pitkän ja lyhyen 
aikavälin tavoitteet on saavutettu. 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

5 b) 138 
 

  Komissio on esitellyt JASPERSin 
väliarvioinnin. Sen sisällössä otetaan 
osittain huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen suositus. 
Komissio ei ole vielä varmistanut, että 
JASPERSin tämänhetkiset ja tulevat 
arvioinnit olisivat riittävän kattavia, eikä se 
siksi voi tehdä päätelmiä siitä, onko 
JASPERS saavuttanut keskeiset 
tavoitteensa. Työ seurannan 
parantamiseksi on parhaillaan meneillään 
osana uuden InvestEU- 
neuvontakeskuksen vastuualuetta. 

   
 

5 c) 138 
 

  JASPERS otti vuonna 2017 käyttöön uuden 
keskeisen tulosindikaattorin, joka koski 
päätökseen saatujen toimeksiantojen 
painotettua keskimääräistä lukumäärää 
asiantuntijaa kohti. Tämän keskeisen 
tulosindikaattorin pohjalta ei kuitenkaan 
voida riittävästi optimoida JASPERSin 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta eikä 
etenkään varmistaa, että kuluja, jotka 
JASPERS-avusta tosiasiallisesti aiheutuvat 
kussakin toimeksiannossa, seurataan 
luotettavalla tavalla ja että näitä verrataan 
JASPERSin tuotoksiin ja tuloksiin. 
Myöskään JASPERSin väliarvioinnin 
nykyinen laajuus ei tuota tällaista 
varmuutta. Komissio ja JASPERS tekevät 
edelleen työtä, jotta keskeisiä 
tulosindikaattoreita seurattaisiin 
InvestEU-ohjelmassa. 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

5 d) 138 
 

   x   
 

Erityiskertomus 
03/2018, 
”Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan 
menettelyn (MIP) 
tarkastus” 

1 i) 101 
 

   x   
 

1 ii) 101 
 

   x   
 

1 iii) 101 
 

   x   
 

1 iv) 101 
 

   x   
 

2 i) 104 
 

x      
 

2 ii) 104 
 

   x   
 

2 iii) 104 
 

   x   
 

2 iv) 104 
 

   x   
 

3 i) 107 
 

x      
 

3 ii) 107 
 

x      
 

4 108 
 

x      
 

5 i) 110 
 

x      
 

5 ii) 110 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

6 i) 111 
 

 x     
 

6 ii) 111 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
04/2018, 
”EU:n apu Myanmarille/ 
Burmalle” 

1 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

63 
 

x      
 

1 (toinen 
luetelmakohta) 

63 
 

x      
 

1 (kolmas 
luetelmakohta) 

63 
 

  Poliittisen tilanteen muututtua komission 
oli muutettava tapaa, jolla se toimii 
Myanmarissa. Pitkittyneiden kriisien vuoksi 
komissio kohdentaa nyt Nexus-
valmiusmekanismin avulla toimia 
useimpiin Myanmarin osiin. Komissio ei 
toimittanut evidenssiä siitä, että se olisi 
asettanut maan alueet 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan missä 
tarpeet ovat kiireellisimpiä ja kuinka paljon 
muut avunantajat tarjoavat niille tukea. 

   
 

2 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

2 (toinen 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

3 65 
 

x      
 

4 66 
 

   x   
 

102
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

5 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

68 
 

 x     
 

5 (toinen 
luetelmakohta) 

68 
 

x      
 

6 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

69 
 

x      
 

6 (toinen 
luetelmakohta) 

69 
 

x      
 

Erityiskertomus 
05/2018,  
”Uusiutuva energia ja 
maaseudun kestävä 
kehittäminen – 
Merkittävästi 
mahdollisuuksia 
synergiaan, mutta ne 
jäävät useimmiten 
hyödyntämättä” 

1 85 
 

 x     
 

2 86 
 

 x     
 

3 88 
 

x      
 

4 91 
 

 x     
 

5 93 
 

x      
 

Erityiskertomus 
06/2018,  
”Työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus – Perusvapaus 
on varmistettu, mutta 
EU-varojen parempi 
kohdentaminen 

1 a) 67 
 

x      
 

1 b) 67 
 

x      
 

2 67 
 

  Komissio ja erityisesti vasta perustettu 
Euroopan työviranomainen hyödyntävät 
enemmän tietoja, jotka ovat helposti 
saatavilla jäsenvaltioissa. Näin ne voivat 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_FI.pdf
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

helpottaisi työvoiman 
liikkuvuutta” 

tunnistaa syrjintätapauksia tai osa-alueita, 
joilla esiintyy syrjintää. Euroopan 
työviranomainen ei kuitenkaan vielä pysty 
esittämään järjestelmällistä yleiskuvaa 
sellaisista vapaaseen liikkuvuuteen 
liittyvistä osa-alueista, joilla esiintyy 
syrjintää, tai siitä, miten kyseiset osa-
alueet vaihtelevat jäsenvaltioittain. 

3 67 
 

x      
 

4 67 
 

x      
 

5 a) 67 
 

x      
 

5 b) 67 
 

x      
 

Erityiskertomus 
07/2018,  
”Liittymistä valmisteleva 
EU:n tuki Turkille – 
Tähän mennessä 
vähäisiä tuloksia” 

1 60 
 

x      
 

2 61 
 

x      
 

3 a) 63 
 

x      
 

3 b) 63 
 

x      
 

3 c) 63 
 

x      
 

3 d) 63 
 

x      
 

4 64 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

5 65 
 

x      
 

Erityiskertomus 
08/2018,  
”Yritysten tuotannollisiin 
investointeihin 
myönnettävä EU:n tuki – 
Pysyvyyteen 
kiinnitettävä enemmän 
huomiota” 

1 b) 100 
 

    x   

4 104 
 

    x   

5 a) 105 
 

x      
 

Erityiskertomus 
09/2018,  
”Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet 
EU:ssa – Puutteet 
mittavia ja hyöty 
vähäinen” 

1 78 
 

x      
 

3 b) 84 
 

     x 
 

4 b) 90 
 

   x   
 

5 a) 92 
 

   x   
 

5 c) 92 
 

x      
 

Erityiskertomus 
10/2018,  
”Viljelijöiden 
perustukijärjestelmä – 
Toimii hyvin mutta 
vaikuttaa vain vähän 
tukitasojen 
yksinkertaistamiseen, 

1 75 
 

x      
 

2 a) 77 
 

   x   
 

2 b) 77 
 

x      
 

2 c) 77 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_FI.pdf
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

kohdentamiseen ja 
lähentymiseen” 

3 85 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin 
analysoidakseen muutoksia, jotka koskevat 
tuen toimittamiseen liittyvää mallia 
perustukijärjestelmässä. Arviointi ei 
kattanut täysimääräisesti kaikkia 
maatilakotitalouksien tuloihin vaikuttavia 
tekijöitä, vaikka 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa 
oli ehdotettu tätä. Tätä puutetta oli 
korostettu jo tilintarkastustuomioistuimen 
lausunnossa 7/2018. Uudessa tuen 
täytäntöönpanomallissa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
strategiasuunnitelmien on perustuttava 
siihen, että kunkin jäsenvaltion tai alueen 
erityistarpeet arvioidaan ja kyseiselle 
jäsenvaltiolle tai alueelle asetetaan selkeät 
tavoitteet ja määrällisesti ilmaistut 
tavoitearvot. On epäselvää, pystyikö 
komissio YMP:n strategiasuunnitelmia 
arvioidessaan kytkemään ehdotetut 
toimenpiteet sellaisiin asianmukaisiin 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja 
perustasoihin, joiden avulla mitataan 
perustukijärjestelmän tuen 
tuloksellisuutta. 

   
 

Erityiskertomus 
11/2018,  
”Maaseudun 
kehittämishankkeiden 
uudet 
rahoitusvaihtoehdot – 

1 77 
 

x      
 

2 78 
 

x      
 

3 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

80 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EN.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

Yksinkertaisempia mutta 
eivät tuloskeskeisiä” 

3 (toinen 
luetelmakohta) 

80 
 

x      
 

4 82 
 

x      
 

Erityiskertomus 
12/2018,  
”Laajakaista EU:n 
jäsenvaltioissa – 
Edistymistä tapahtunut, 
mutta kaikkia 
Eurooppa 2020 
-strategian 
laajakaistatavoitteita ei 
saavuteta” 

1 87 
 

x      
 

3 87 
 

 x     
 

5 87 
 

 x     
 

6 87 
 

x      
 

7 87 
 

 x     
 

8 87 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
13/2018,  
”Terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen 
torjunta – Komissio 
vastasi jäsenvaltioiden 
tarpeisiin, mutta 
koordinoinnissa ja 
arvioinnissa ilmeni 
joitakin puutteita” 

1 a) 40 
 

x      
 

1 b) 40 
 

x      
 

2 a) 40 
 

x      
 

2 b) 40 
 

x      
 

2 c) 40 
 

x      
 

2 d) 40 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

2 e) 40 
 

x      
 

3 a) 42 
 

  Komissio on nyt määrittänyt tavoitteet ja 
indikaattorit sekä välineet, joiden avulla se 
mittaa onnistumista toimintapoliittisten 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja sitä, 
saadaanko tällöin rahalle vastinetta. Se ei 
kuitenkaan ole julkaissut raportteja, joissa 
arvioitaisiin sen toimintapoliittisia 
tavoitteita tämän kehyksen pohjalta. 
Raportoinnissa on käytetty vain muutamia 
indikaattoreita, eikä niiden avulla ei voida 
arvioida, kuinka vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta radikalisoitumisen 
vastainen toimintapolitiikka 
kokonaisuutena on kaiken kaikkiaan ollut. 

   
 

3 b) 42 
 

x      
 

3 c) 42 
 

x      
 

3 d) 42 
 

  Vaikka komissio pyytää hakijoita 
esittämään arvion hankkeistaan, se ei 
vaadi niitä osoittamaan, miten ne 
mittaavat hankkeidensa vaikuttavuutta. 
Tämä johtaa siihen, että hankkeita, joissa 
on samat heikkoudet kuin mitkä mainitaan 
erityiskertomuksessa, esitetään edelleen. 

   
 

1 a) 65 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

Erityiskertomus 
14/2018,  
”Kemiallisen, biologisen 
ja radioaktiivisen 
materiaalin sekä 
ydinmateriaalin alan 
EU:n 
osaamiskeskukset – 
Edistystä kaivataan 
edelleen” 

1 b) 65 
 

x      
 

1 c) 65 
 

x      
 

2 67 
 

x      
 

4 69 
 

x      
 

5 a) 70 
 

x      
 

5 b) 70 
 

x      
 

6 a) 71 
 

 x     
 

6 b) 71 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
15/2018,  
”Sisäisten 
turvallisuusjoukkojen 
valmiuksien 
parantaminen Nigerissä 
ja Malissa – Vain 
vähäistä ja hidasta 
edistymistä” 

1 (toinen 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

1 (kolmas 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

3 (toinen 
luetelmakohta) 

66 
 

x      
 

Erityiskertomus 
16/2018,  
”EU:n lainsäädännön 
jälkitarkastus – 
Vakiintunut mutta 

1 a)  87 
 

  Komissio on antanut lisää ohjeita 
valvontalausekkeiden laatimisesta. 
Tärkeimmät parannukset tältä osin olivat 
kahden tyyppisiä: a) On otettu käyttöön (ja 
pidetty ajan tasalla) väline, jossa 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

puutteellinen 
järjestelmä” 

käsitellään nimenomaisesti 
uudelleentarkastelulausekkeita ja niihin 
liittyvää terminologiaa. b) Komissio on 
ehdottanut lainsäätäjille yhteisten 
määritelmien kehittämistä ja parhaiden 
käytäntöjen määrittämistä sen 
säännöllisen vuoropuhelun avulla, jota 
käydään paremmasta lainsäädännöstä 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 
nojalla. Toimielinten välisen käsikirjan 
laatimisessa ei kuitenkaan ole vielä 
mainittavasti edistytty. 

1 b) 87 
 

   x   
 

2 a) 92 
 

 x     
 

2 b) 92 
 

   x   
 

2 c) 92 
 

x      
 

3 92 
 

x      
 

4 a) 95 
 

 x     
 

4 b) 95 
 

x      
 

5 96 
 

x      
 

1 90 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

Erityiskertomus 
17/2018,  
”Komission ja 
jäsenvaltioiden 
ohjelmakauden 2007–
2013 viimeisinä vuosina 
toteuttamilla toimilla 
puututtiin varojen 
vähäiseen käyttöön 
mutta ei keskitytty 
riittävästi tuloksiin” 

2 a) 90 
 

x      
 

2 b) 90 
 

 x     
 

3 a) 90 
 

x      
 

3 b) 90 
 

x      
 

3 c) 90 
 

x      
 

4 90 
 

  Komissio on tehnyt aloitteita 
jäsenvaltioiden hallinnollisten valmiuksien 
parantamiseksi. Toimenpideohjelmia 
arvioidessaan vastuuvirkamiesten on nyt 
tutkittava toimintalogiikan 
moitteettomuus, indikaattoreiden ja 
tavoitteiden asettaminen sekä muut 
tuloksellisuuteen liittyvät näkökohdat. 
Tulossuuntautuneisuus ei kuitenkaan ole 
vielä riittävän voimakasta. Kuten 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa 
24/2021 todettiin, vuosien 2014–2020 
suoritusvarauksen vapauttaminen perustui 
pääasiassa siihen, että jäsenvaltiot olivat 
saavuttaneet meno- ja tuotostavoitteensa, 
ja vähemmän kuin yhden prosentin osalta 
vapauttaminen perustui saavutettuihin 
tuloksiin. Lisäksi monia välitavoitteita 
muutettiin ennen tuloksellisuuden 
tarkastelua, mikä johti siihen, että 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

suoritusvarauksesta vapautettiin suurempi 
osuus (82 prosenttia 56 prosentin sijaan). 

Erityiskertomus 
18/2018,  
”Onko vakaus- ja 
kasvusopimuksen 
ennalta ehkäisevän 
osion päätavoite 
saavutettu?” 

1 a) 137 
 

   x   
 

1 b) 137 
 

   x   
 

1 c) 137 
 

  Komission uudelleentarkastelussa 
käsitellään tiettyjä näkökohtia, joka 
liittyvät vaadittujen sopeutusten kaavion 
vaikuttavuuteen, kuten vuonna 2016 
laaditussa, vakaus- ja kasvusopimukseen 
sisältyvää joustoa koskevassa yhteisesti 
sovitussa kannassa edellytettiin. 
Uudelleentarkastelussa ei kuitenkaan 
esitetä yksityiskohtaista arviota kolmesta 
tärkeästä näkökohdasta: a) kaikissa 
vuotuisissa arvioinneissa esitettävät 
sallittujen poikkeamien kumulatiiviset 
vaikutukset, jotka koskevat kyseistä 
vuonna ja kahta edeltävää vuotta; b) erot 
velan vähentämisnopeuksissa silloin kun 
velan vähentäminen johtuu 
sopeutuskaavion vaatimuksista ja silloin 
kun se johtuu velkasäännöstä; 
c) täsmällisemmät parametrit (tai 
suurempi selkeys) julkisen talouden 
sopeutuksesta erittäin velkaantuneissa 
maissa normaaleina aikoina 
(> 0,5 %) ja hyvinä aikoina (>=0,75 % tai >= 
1 %) suhteessa kunkin maan velkatasoon. 

   
 

2 a) 141 
 

   x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

2 b) 141 
 

   x   
 

2 c) 141 
 

x      
 

3 142 
 

   x   
 

4 a) 143 
 

 x     
 

4 b) 143 
 

x      
 

4 c) 143 
 

x      
 

4 d) 143 
 

x      
 

5 a) 145 
 

   x   
 

5 b) 145 
 

   x   
 

5 c) 145 
 

   x   
 

6 a) 146 
 

x      
 

6 b) 146 
 

x      
 

Erityiskertomus 
19/2018,  
”Eurooppalainen 
suurten nopeuksien 

1 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

1 (toinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

rautatieverkko – 
Toteutumaton tavoite, 
toiminta epäyhtenäistä 
ja tehotonta 

2 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

2 (toinen 
luetelmakohta) 

106 
 

   x   
 

2 (kolmas 
luetelmakohta) 

106 
 

    x   

2 (neljäs 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

2 (viides 
luetelmakohta) 

106 
 

   x   
 

2 (kuudes 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

3 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

3 (toinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

3 (kolmas 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

4 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

4 (toinen 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

4 (kolmas 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

4 (neljäs 
luetelmakohta) 

106 
 

  Komissio on ryhtynyt toimiin ottaakseen 
käyttöön erillisen suurnopeuspalveluita 
koskevan täsmällisyystoimenpiteen. Tällä 
hetkellä on meneillään jäsenvaltioiden 
kuuleminen. Komission 
täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1100 ei 
kuitenkaan ole vielä tarkistettu siten, että 
siinä asetettaisiin erikseen velvoite 
raportoida suurten nopeuksien 
rautatieliikenteen täsmällisyydestä 
(käyttäen vakiomuotoista 
raportointikehystä ja -menetelmää). 

   
 

4 (viides 
luetelmakohta) 

106 
 

x      
 

Erityiskertomus 
20/2018,  
”Afrikan rauhan ja 
turvallisuuden 
rakenteet – EU:n tuki on 
kohdistettava 
uudelleen” 

1 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

63 
 

x      
 

1 (toinen 
luetelmakohta) 

63 
 

x      
 

1 (viimeinen virke) 63 
 

x      
 

2 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

2 (toinen 
luetelmakohta) 

64 
 

 x     
 

2 (kolmas 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

2 (neljäs 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

Erityiskertomus 
21/2018,  
”Ohjelmakauden 2014–
2020 EAKR:n ja ESR:n 
hankkeiden valinta ja 
seuranta ovat yhä 
enimmäkseen 
tuotossuuntautuneita” 

2 b) 83 
 

x      
 

3 a) 83 
 

x      
 

3 b) 83 
 

x      
 

Erityiskertomus 
23/2018,  
”Ilman pilaantuminen – 
Terveyttämme ei 
edelleenkään suojella 
riittävästi” 

1 a) 89 
 

x      
 

1 b) 89 
 

x      
 

1 c) 89 
 

x      
 

2 a) 90 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin 
valmistellakseen EU:n raja- ja 
tavoitearvojen päivittämistä WHO:n 
viimeisimpien ohjeiden mukaisesti. 
Lainsäädäntöehdotus on tarkoitus antaa 
vuoden 2022 jälkipuoliskolla. 

    

2 b) 90 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin, 
järjesti sidosryhmien kokouksia ja keräsi 
palautetta politiikkatoimista 
valmistellakseen parannuksia 
ilmanlaatusuunnitelmiin. Koska komissio 
hyväksyi tämän suosituksen osittain, se ei 
ole ottanut käyttöön erityisiä lisävälineitä, 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

joiden avulla ilmanlaatusuunnitelmista 
voitaisiin tehdä tulossuuntautuneempia. 
Lainsäädäntöehdotus on tarkoitus antaa 
vuoden 2022 jälkipuoliskolla. 

2 c) 90 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin ja 
järjesti sidosryhmien kokouksia 
valmistellakseen parannuksia 
ilmanlaatusuunnitelmiin. Lisätietoja, ks. 
huomautukset suositukseen 2 a. 

    

2 d) 90 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin ja 
järjesti sidosryhmien kokouksia 
valmistellakseen mukautuksia 
seurantapaikkojen lukumäärään, milloin 
tarpeellista. Lisätietoja, ks. huomautukset 
suositukseen 2 a. 

    

2 e) 90 
 

  Komissio teki vaikutustenarvioinnin ja 
järjesti sidosryhmien kokouksia 
valmistellakseen parannuksia tapaan, jolla 
jäsenvaltiot toimittavat validoituja ja 
reaaliaikaisia tietoja. Lisätietoja, ks. 
huomautukset suositukseen 2 a. 

    

2 f) 90 
 

  Komissio on aloittanut valmistelut 
ottaakseen käyttöön säännöksiä, joilla 
varmistetaan kansalaisten oikeussuojan 
saatavuus. Se teki vaikutustenarvioinnin ja 
järjesti avoimen julkisen kuulemisen. 
Lisäksi se järjesti sidosryhmien kokouksia, 
joissa se esitteli alustavan analyysinsa. 
Lisätietoja, ks. huomautukset 
suositukseen 2 a. 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

3 a) 92 
 

 x      

3 b) 92 
 

x      
 

4 a) 93 
 

   x    

4 b) 93 
 

x      
 

4 c) 93 
 

x      
 

4 d) 93 
 

  Komissio on toteuttanut saamiinsa 
valituksiin liittyneitä jatkotoimia, mutta se 
ei ole kehittänyt tätä varten erityistä 
välinettä. Se laatii parhaillaan verkkoon 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille 
tarkoitettua ohjeasiakirjaa. Komissio on 
edelleen kehittämässä erityistä välinettä, 
jonka avulla kansalaiset voivat raportoida 
ilmanlaatuun liittyvistä rikkomuksista. 
Lisäksi kansalaiset voivat välineen avulla 
antaa komissiolle palautetta kysymyksistä, 
jotka liittyvät jäsenvaltioiden toimiin 
ilmanlaadun parantamiseksi.  

    

4 e) 93 
 

x      
 

4 f) 93 
 

  Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan 
ilmanlaatuindekseihin liittyvät 
lähestymistapansa ilmanlaatua 
käsittelevän asiantuntijaryhmän avulla. Se, 
että komissio on (yhteistyössä Euroopan 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

ympäristökeskuksen kanssa) ottanut 
käyttöön ilmanlaatutietojen 
mobiilisovelluksen (mukaan lukien 
ympäristökeskuksen ilmanlaatuindeksin), 
tarjoaa lisäkannustimen 
yhdenmukaistamiseen. Useissa tapauksissa 
jäsenvaltiot ovat sittemmin mukauttaneet 
kansallisia ilmanlaatuindeksejä Euroopan 
ilmanlaatuindeksiin. On kuitenkin myös 
monia muita tapauksia, joissa jäsenvaltiot 
eivät ole suostuneet yhdenmukaistamaan 
ilmanlaatuindeksejään täysimääräisesti. 

Erityiskertomus 
24/2018,  
”Hiilidioksidin 
talteenoton ja 
varastoinnin sekä 
innovatiivisten 
uusiutuvien 
energialähteiden 
kaupallisen mittakaavan 
demonstrointi EU:ssa – 
Kuluneella 
vuosikymmenellä ei ole 
saavutettu suunniteltua 
edistymistä” 

1 116 
 

 x     
 

2 a) 119 
 

x      
 

2 b) 119 
 

x      
 

2 c) 119 
 

x      
 

2 d) 119 
 

     x 
 

2 e) 119 
 

x      
 

2 f) 119 
 

x      
 

3 a) 121 
 

x      
 

3 b) 121 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

4 a) 126 
 

x      
 

4 b) 126 
 

x      
 

5 a) 127 
 

x      
 

5 b) 127 
 

x      
 

5 c) 127 
 

x      
 

Erityiskertomus 
25/2018,  
”Tulvadirektiivi – Riskien 
arvioinnissa on edistytty, 
mutta suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa on 
parannettava” 

1 102 
 

  Tulvia käsittelevä työryhmä järjesti 
lokakuussa 2019 jäsenvaltioiden kanssa 
työpajan, jossa pyrittiin tunnistamaan ja 
jakamaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä 
sen suhteen, miten asettaa tulvariskien 
hallintasuunnitelmien tavoitteet. Komissio 
julkaisi syyskuussa 2021 koosteen 
tulvariskien hallintakäytännöistä 
jäsenvaltioissa. Komissio aikoo 
vuonna 2024 raportoida arvioinnistaan, 
joka koskee tulvariskien 
hallintasuunnitelmien toista kierrosta ja 
vesienhoitosuunnitelmien kolmatta 
kierrosta jäsenvaltioissa. Arviointi liittyy 
tulvadirektiivin 
täytäntöönpanokertomukseen, jonka 
julkaisemisen määräaika päättyy samana 
päivänä (tulvadirektiivin 16 artiklan 
mukaisesti). Jäsenvaltioiden oli määrä 
toimittaa mainitut suunnitelmat 
maaliskuuhun 2022 mennessä. 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

2 a) 103 
 

  Komissio on perustanut jäsenvaltioiden 
kanssa työryhmän, jossa keskustellaan 
vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin 
täytäntöönpanon edellyttämien 
toimenpiteiden kustannuksista ja 
rahoituksesta. Komissio on myös 
suunnitellut useita työpajoja, joiden avulla 
pyritään vahvistamaan jäsenvaltioiden 
valmiuksia panna tällaisia toimenpiteitä 
täytäntöön. Komissio on suosituksen 
suhteen pitäytynyt alkuperäisessä 
kannassaan, nimittäin siinä, että se aikoo 
raportoida tulvariskien 
hallintasuunnitelmien toisen kierroksen ja 
vesienhoitosuunnitelmien kolmannen 
kierroksen arvioinnista vuonna 2024 eikä 
suosituksen toteuttamisen 
tavoiteajankohtaan eli maaliskuuhun 2022 
mennessä. Lisätietoja, ks. huomautukset 
suositukseen 1. 

   
 

2 b) 103 
 

  Maailmanpankki teki vuonna 2021 
komission tukemana tutkimuksen 
katastrofien ehkäisyn ja niihin 
varautumisen taloudellisista näkökohdista 
(”Investment in Disaster Risk Management 
in Europe Makes Economic Sense”). 
Tutkimus vahvisti, että kansainvälisiä 
vesistöalueita on tarpeen arvioida 
kattavasti. Arvioinnit ovat tarpeen, jotta 
voidaan tehdä rajat ylittäviä investointeja, 
kuten tilintarkastustuomioistuin on 
suosittanut. Komissio on suosituksen 
suhteen pitäytynyt alkuperäisessä 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

kannassaan, nimittäin siinä, että se aikoo 
raportoida tulvariskien 
hallintasuunnitelmien toisen kierroksen ja 
vesienhoitosuunnitelmien kolmannen 
kierroksen arvioinnista vuonna 2024 eikä 
suosituksen toteuttamisen 
tavoiteajankohtaan eli maaliskuuhun 2022 
mennessä. Lisätietoja, ks. huomautukset 
suositukseen 1. 

3 106 
 

  Tämänhetkisen, vuosia 2021–2027 
koskevan rakennerahastoasetuksen 
mukaan rahoitettavissa hankkeissa olisi 
saavutettava paras mahdollinen suhde 
tukimäärän, toteutettavien toimien ja 
tavoitteiden saavuttamisen välillä. 
Tilintarkastustuomioistuin on suosittanut 
kustannus-hyötyanalyysin käyttämistä. 
Komissio on JASPERSin tuella julkaissut 
ohjeita yksinkertaistetusta kustannus-
hyötyanalyysista. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin edelleen käyttää muita 
menetelmiä, jotka ovat mahdollisesti 
helpompia mutta vähemmän relevantteja 
ja objektiivisia. Tämän vuoksi nämä 
menetelmät antaisivat vähemmän 
varmuutta siitä, että tulvatoimenpiteitä 
priorisoidaan tulvariskien 
hallintasuunnitelmien mukaisesti. 

   
 

4 107 
 

 x     
 

5 108 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

6 A) 112 
 

  Komissio on uudessa ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevassa EU:n strategiassa 
(COM(2021) 82) toistanut yleisen 
sitoumuksensa siitä, että se auttaa 
parantamaan ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevaa tietämystä ja 
mallintamista. Auttaakseen jäsenvaltioita 
suunnittelemaan parempia toimenpiteitä 
komissio julkaisi syyskuussa 2021 
kertomuksen, joka koski tulvariskien 
hallitsemiseen liittyviä tämänhetkisiä 
käytäntöjä Euroopan unionissa (”Current 
Practice in Flood Risk Management in the 
European Union”). Lokakuussa 2021 tulvia 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu 
jäsenvaltioiden nimeämistä 
asiantuntijoista ja komission virkamiehistä, 
järjesti aiheeseen liittyvän työpajan. 
Komission on raportoitava 22. joulukuuta 
2024 mennessä tarkastuksistaan, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden edistymistä 
tietojen hankinnassa ja mallintamisessa. 
Raportointi liittyy seuraavaan 
tulvadirektiivin 
täytäntöönpanokertomukseen, jonka 
julkaisemisen määräaika päättyy samana 
päivänä (tulvadirektiivin 16 artiklan 
mukaisesti). 

   
 

6 B) a) 112 
 

  Komissio on kannustanut jäsenvaltioita 
siihen, että nämä arvioisivat ja 
mallintaisivat ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia tulviin tiettyjen tutkimusten 
perusteella. Komission on raportoitava 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

tilintarkastustuomioistuimen suosittamista 
tarkastuksista 22. joulukuuta 2024 
mennessä. Raportointi liittyy 
vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin 
täytäntöönpanokertomuksiin, joiden 
julkaisemisen määräaika päättyy samana 
päivänä. 

6 B) b) 112 
 

   x   
 

6 B) c) 112 
 

   x   
 

7 a) 113 
 

  Komissio on alkanut kannustaa 
jäsenvaltioita suunnittelemaan 
toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan 
tulvariskeihin liittyvää vakuutusturvaa ja 
lisäämään yleisön tietoisuutta tällaisen 
vakuutusturvan eduista. Ks. komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja 
ilmastonsuojeluvajeen umpeen 
kuromisesta (”Closing the climate 
protection gap”, SWD(2021) 123). 
Komissio ei ole vielä tarkastanut, ovatko 
jäsenvaltiot suunnitelleet asianmukaisia 
toimia lisätäkseen yleisön tietoisuutta 
tulvariskeihin liittyvän vakuutusturvan 
eduista. 

    

7 b) 113 
 

  Komissio on järjestänyt jäsenvaltioiden 
kanssa työpajan, joissa on käsitelty 
vakuutuksia ja tulvia. Lisäksi komissio aikoo 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 
osana kestävään talouteen siirtymisen 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

rahoitusstrategiaa (COM(2021) 390). 
Komissio ei ole vielä tarkastanut, ovatko 
jäsenvaltiot toteuttaneet asianmukaisia 
toimia tulvavakuutusten kattavuuden 
lisäämiseksi. 

8 a) 115 
 

  Komissio tarkasti, annettiinko tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ensimmäisellä 
kierroksella tietoa maankäytön 
suunnittelusta, ja havaitsi, että tällaiset 
tiedot olivat hyvin vähäisiä. Komissio 
järjesti vuonna 2020 jäsenvaltioiden 
kanssa työpajan maankäytön 
suunnittelusta ja tulvista. Komissio on 
pysynyt alkuperäisessä kannassaan, jonka 
mukaan se ei pane tätä suositusta 
täytäntöön. Se ei hyväksynyt suositusta, 
koska se katsoo, että maankäytön 
suunnittelu kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan. 

   
 

8 b) 115 
 

x      
 

Erityiskertomus 
26/2018,  
”Mikä on viivästyttänyt 
tullin tietoteknisten 
järjestelmien 
toteuttamista?” 

1 a) 50 
 

 x     
 

1 b) 50 
 

 x     
 

2 a) 50 
 

x      
 

2 b) 50 
 

x      
 

3 a) 50 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

3 b) 50 
 

x      
 

4 50 
 

x      
 

5 a) 50 
 

x      
 

5 b) 50 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
31/2018,  
”Eläinten hyvinvointi 
EU:ssa – 
Kunnianhimoisten 
tavoitteiden ja 
käytännön tason 
täytäntöönpanon 
välisen kuilun umpeen 
kurominen” 

1 a) 100 
 

x      
 

1 b) 100 
 

  Komissio on laatinut vakiomallin, jota 
jäsenvaltioiden on käytettävä komissiolle 
toimittamissaan vuosikertomuksissa. 
Komissio aikoo käyttää jäsenvaltioiden 
ilmoittamia tuloksia määrittääkseen 
sellaisia lähtötilanteisiin ja tavoitteisiin 
liittyviä indikaattoreita, jotka koskevat 
eläinten hyvinvointia maatiloilla. Se ei ole 
jäljellä olevien riskialueiden osalta vielä 
määritellyt lähtötilanne- ja 
tavoiteindikaattoreita, joiden avulla 
mitattaisiin ja vertailtaisiin vaatimusten 
noudattamista jäsenvaltioissa. 

   
 

1 c) 100 
 

  Komissio on suunnitellut useita jatkotoimia 
niiden johtopäätösten huomioon 
ottamiseksi, jotka julkaistiin eläinten 
suojeluun ja hyvinvointiin liittyvästä EU:n 
strategiasta (2012–2015) laaditussa 
arvioinnissa. Se aikoo laatia 
etenemissuunnitelman eläinten 
hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

toimivuustarkastusta varten, järjestää 
julkisen kuulemisen eläinten hyvinvointia 
koskevan EU:n lainsäädännön 
tarkistamisesta ja ottaa käyttöön eläinten 
hyvinvointia koskevat merkinnät. Komissio 
oli vuoden 2022 alussa valmistelemassa 
etenemissuunnitelmaa eläinten 
hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön 
toimivuustarkastusta varten. 

2 a) 102 
 

x      
 

2 b) 102 
 

x      
 

3 a) 103 
 

   x   
 

3 b) 103 
 

x      
 

4 a) 104 
 

  Jäsenvaltioiden oli toimitettava YMP:n 
strategiasuunnitelmansa 31. joulukuuta 
2021 mennessä. Jäsenvaltiot voivat 
maksaa viljelijöille toimenpiteistä, jotka 
ylittävät eläinten hyvinvointia koskevat 
vähimmäisvaatimukset. On todettu, että 
sikojen hännäntypistys on kysymys, johon 
on puututtava poliittisella tasolla, ja 
tavoitteena olisi Pellolta 
pöytään -strategian avulla päästä siihen, 
että eläinten hyvinvointia koskevia 
sääntöjä noudatettaisiin. Kansallisia 
strategiasuunnitelmia ei ole vielä 
hyväksytty. Komissio ei ole vielä antanut 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

delegoitua säädöstä, jolla täydennettäisiin 
strategiasuunnitelma-asetusta eläinten 
hyvinvoinnin osalta. Mahdollinen 
päällekkäisyys, joka vallitsee maaseudun 
kehittämisohjelmien ja samanlaisia 
eläinten hyvinvointiin liittyviä sitoumuksia 
kattavien yksityisten järjestelmien välillä, 
on edelleen epäselvä kysymys. 

4 b) 104 
 

x      
 

4 c) 104 
 

x      
 

Erityiskertomus 
33/2018,  
”Aavikoitumisen 
torjunta EU:ssa – 
Kasvava uhka edellyttää 
enemmän toimia” 

1 a) 74 
 

  Komissio on pyrkinyt määrittämään 
indikaattoreita ja kokoamaan yhteen 
saatavilla olevaa tietämystä, mutta se ei 
ole vielä laatinut menetelmää, jolla 
voitaisiin arvioida aavikoitumisen ja 
maaperän huonontumisen laajuutta 
EU:ssa. 

   
 

1 b) 74 
 

  Komissio on ryhtynyt toimiin, joilla on 
pyritty siihen, että tietoja aavikoitumisesta 
ja maaperän huonontumisesta kerättäisiin 
ja vaihdettaisiin järjestelmällisesti. Se on 
esimerkiksi perustanut EU:n 
maaperänseurantakeskuksen. Se ei 
kuitenkaan ole vielä julkaissut tietoja 
selkeällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla. 

   
 

2 76 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

3 a) 78 
 

  Komissio on rahoittanut tutkimuksen ja 
tuonut esiin maaperän huonontumisen 
nollatasoon liittyvän kysymyksen uudessa 
maaperästrategiassaan, mutta se ei ole 
vielä selittänyt, miten EU aikoo saavuttaa 
maaperän huonontumisen nollatason 
vuoteen 2030 mennessä. 

   
 

3 b) 78 
 

x      
 

3 c) 78 
 

    x   

Erityiskertomus 
34/2018,  
”EU:n toimielinten 
toimistotilat – Osa 
hallintokäytännöistä on 
hyviä, mutta 
havaittavissa on myös 
erilaisia puutteita” 

1 (ensimmäinen 
kohta) 

93 
 

  Komissio on useissa asiakirjoissa selostanut 
eräitä kiinteistöstrategiansa 
pääperiaatteita. Jotkin näistä periaatteista 
ovat kuitenkin vanhentuneet tai ne eivät 
kata komission koko kiinteistökantaa. 
Komissio ei ole vielä päivittänyt eikä 
virallistanut keskeisiä 
päätöksentekoperiaatteitaan sellaisessa 
yleisessä kiinteistöstrategiassa, joka 
kattaisi sen koko kiinteistökannan. 

   
 

1 (toinen kohta) 93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

x      
 

4 98 
 

x      
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

5 a) 101 
 

x      
 

5 b) 101 
 

  Toimielimet ovat sopineet yhteisestä 
mittaussäännöstöstä, jota sovelletaan 
kaikissa EU:n toimielinten 
päätoimipaikoissa (Bryssel, Luxemburg ja 
Strasbourg). Tämä on tärkeä askel kohti 
parempaa pinta-alatietojen 
vertailukelpoisuutta. Toimielimet eivät ole 
vielä sopineet yhteisistä 
kustannusindikaattoreista, eivätkä ne tällä 
hetkellä jaa toimielinten välisissä 
foorumeissa tietoja pinta-ala- tai 
kustannusindikaattoreistaan. Niiden 
tietojen perusteella, jotka vuosittain 
esitetään rakennuksia koskevissa 
valmisteluasiakirjoissa, ei voida laskea tai 
vertailla pinta-ala- tai 
kustannusindikaattoreita. 

   
 

5 c) 101 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
35/2018,  
”Valtiosta 
riippumattomien 
järjestöjen toteuttaman 
EU-rahoituksen 
avoimuus – Lisätoimia 
tarvitaan” 

1 a) 66 
 

 x     
 

1 b) 66 
 

 x     
 

2 a) 69 
 

x      
 

2 b) 69 
 

x      
 

3 a) 71 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 
Oikea-

aikaisuuden 
aste Koko-

naan 
Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 
täytäntöön 

Johto-
päätöksen teko 
ei mahdollista 

Ei enää 
relevantti 

3 b) 71 
 

x      
 

3 c) 71 
 

x      
 

4 a) 74 
 

x      
 

4 b) 74 
 

x      
 

4 c) 74 
 

x      
 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite 3.2 – Vuonna 2018 annettujen suositusten tarkempi täytäntöönpanotilanne kertomuksittain – muut 
tarkastuskohteet 

Hyväksymisaste:  hyväksytty;  hyväksytty osittain;  ei hyväksytty.  

Oikea-aikaisuuden aste:  tavoiteajankohtaan mennessä;  viivästynyt;  määräaika ei ole vielä umpeutunut;  ei jatkotoimia;  oikea-aikaisuutta ei arvioida. 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

Erityiskertomus 
02/2018,  
”EKP:n toteuttaman 
pankkien 
kriisinhallintatoiminnan 
tehokkuus” 

Euroopan keskuspankki (EKP) 

1 a) 123 
 

x      
 

1 b) 123 
 

x      
 

2 a) 124 
 

x      
 

2 b) 124 
 

x      
 

3 a) 125 
 

 x     
 

3 b) 125 
 

 x     
 

3 c) 125 
 

x      
 

4 126 
 

 x     
 

5 a) 127 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

5 b) 127 
 

  Se, että EKP perusti riippumattoman pääosaston 
paikalla tehtäviä tarkastuksia varten vuoden 2019 
lopulla, oli myönteinen askel. Vaikka viime aikoina 
on toteutettu rekrytointikampanjoita, joiden avulla 
on pyritty täyttämään avoimet työpaikat, 
pääosaston valmiudet tehdä tarkastuksia paikalla 
ovat edelleen riittämättömiä sen tavoitteen 
näkökulmasta, että omaisuuserien laatuun liittyvät 
ongelmat voitaisiin kattaa laaja-alaisesti ja ratkaista 
nopeasti. Paikalla tehdyissä tarkastuksissa ei ole 
riittävästi katettu omaisuuserien laatua 
kokonaisuutena sellaisten pankkien osalta, joiden 
vakavaraisuuden arviointiprosessin (SREP) 
pistemäärä on ollut neljä. Ennakoimattomia 
tilanteita varten ei ole puskuria, ja EKP:n resurssit, 
joita voidaan käyttää paikalla tehtäviin 
tarkastuksiin, ovat edelleen rajallisia 
(ammattitaidon, maantieteellisen kattavuuden ja 
oikea-aikaisen käytettävyyden näkökulmasta). 
Viime vuosina omaisuuserien laatua on arvioitu 
kattavasti lähinnä silloin kun pankit ovat liittyneet 
yhteiseen valvontamekanismiin. Kattavia arvioita 
on kuitenkin vain harvoin käytetty siihen, että 
tarkastettaisiin heikkenevien pankkien 
omaisuuserien laatua kokonaisuutena tai kyseisten 
pankkien velkojen asianmukaisuutta (pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 
27 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja varhaisen 
puuttumisen toimenpiteiden käytön käynnistävistä 
tekijöistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 11 kohdan 
mukaisesti). Tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät 
luottoriskeihin ja/tai valikoitujen salkkujen 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

luottoluokkiin, on sen sijaan arvioitu 
rutiininomaisesti paikalla tehtävissä tarkastuksissa. 

5 c) 127 
 

 x     
 

6 a) 128 
 

x      
 

6 b) 128 
 

   x   
 

7 129 
 

   x   
 

8 130 
 

x      
 

Erityiskertomus 
14/2018,  
”Kemiallisen, biologisen 
ja radioaktiivisen 
materiaalin sekä 
ydinmateriaalin alan 
EU:n 
osaamiskeskukset – 
Edistystä kaivataan 
edelleen” 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) 

3 a) 68 
 

x      
 

3 b) 68 
 

x      
 

Erityiskertomus 
15/2018,  
”Sisäisten 
turvallisuusjoukkojen 
valmiuksien 
parantaminen Nigerissä 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) 

1 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

64 
 

x      
 

2 65 
 

  Valmiuksien kehittämistä koskeva EU:n operaatio 
Nigerissä on onnistunut täyttämään avoimet 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

ja Malissa – Vain 
vähäistä ja hidasta 
edistymistä” 

työpaikat aiempaa nopeammin. Ei ole näyttöä siitä, 
että valmiuksien kehittämistä koskeva EU:n 
operaatio Malissa olisi kokeillut innovatiivisia 
ratkaisuja avointen työpaikkojen täyttämiseksi. 

3 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

66 
 

x      
 

4 67 
 

x      
 

5 69 
 

 x     
 

Erityiskertomus 
29/2018,  
”EIOPA edisti 
merkittävästi 
vakuutusalan valvontaa 
ja vakautta, mutta 
ratkaistavana on yhä 
mittavia haasteita” 

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) 

1 a) 93 
 

x      
 

1 b) 93 
 

  Vertaisarviointeja koskevista kertomuksista ei käy 
ilmi, että kukin arviointi keskittyisi yhteen 
valvontakäytäntöjen lähentämistä koskevaan 
ongelmaan. Vertaisarviointeja ei saatu päätökseen 
yhden vuoden kuluessa, vaikka tältä osin on 
edistytty huomattavasti. 

   
 

1 c) 93 
 

x      
 

2 a) 96 
 

x      
 

2 b) 96 
 

x      
 

3 a) 97 
 

 x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

3 b) 97 
 

 x     
 

4 a) 99 
 

x      
 

4 b) 99 
 

x      
 

5 100 
 

x      
 

6 101 
 

 x     
 

7 a) 102 
 

x      
 

7 b) 102 
 

x      
 

7 c) 102 
 

    x  
 

8 a) 105 
 

x      
 

8 b) 105 
 

x      
 

8 c) 105 
 

x      
 

Euroopan parlamentti 

1 (ensimmäinen 
kohta) 

93 
 

x      
 

1 (toinen kohta) 93 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

Erityiskertomus 
34/2018,  
”EU:n toimielinten 
toimistotilat – Osa 
hallintokäytännöistä on 
hyviä, mutta 
havaittavissa on myös 
erilaisia puutteita” 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

x      
 

4 98 
 

    x  
 

5 a) 101 
 

x      
 

5 b) 101 
 

  Toimielimet ovat sopineet yhteisestä 
mittaussäännöstöstä, jota sovelletaan kaikissa EU:n 
toimielinten päätoimipaikoissa (Bryssel, Luxemburg 
ja Strasbourg). Tämä on tärkeä askel kohti 
parempaa pinta-alatietojen vertailukelpoisuutta. 
Toimielimet eivät ole vielä sopineet yhteisistä 
kustannusindikaattoreista, eivätkä ne tällä hetkellä 
jaa toimielinten välisissä foorumeissa tietoja pinta-
ala- tai kustannusindikaattoreistaan. Niiden 
tietojen perusteella, jotka vuosittain esitetään 
rakennuksia koskevissa valmisteluasiakirjoissa, ei 
voida laskea tai vertailla pinta-ala- tai 
kustannusindikaattoreita. 

   
 

5 c) 101 
 

 x     
 

Euroopan unionin neuvosto 

1 (ensimmäinen 
luetelmakohta) 

93 
 

 x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_FI.pdf


 

 

Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

1 (toinen 
luetelmakohta) 

93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

    x  
 

4 98 
 

x      
 

5 a) 101 
 

  Neuvosto on työstänyt uutta 
tilanhallintamenettelyä, jossa määritellään uusia 
indikaattoreita. Sitä ei kuitenkaan ole vielä saatu 
valmiiksi. 

   
 

5 b) 101 
 

  Toimielimet ovat sopineet yhteisestä 
mittaussäännöstöstä, jota sovelletaan kaikissa EU:n 
toimielinten päätoimipaikoissa (Bryssel, Luxemburg 
ja Strasbourg). Tämä on tärkeä askel kohti 
parempaa pinta-alatietojen vertailukelpoisuutta. 
Toimielimet eivät ole vielä sopineet yhteisistä 
kustannusindikaattoreista, eivätkä ne tällä hetkellä 
jaa toimielinten välisissä foorumeissa tietoja pinta-
ala- tai kustannusindikaattoreistaan. Niiden 
tietojen perusteella, jotka vuosittain esitetään 
rakennuksia koskevissa valmisteluasiakirjoissa, ei 
voida laskea tai vertailla pinta-ala- tai 
kustannusindikaattoreita. 

   
 

5 c) 101 
 

 x     
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

Euroopan unionin tuomioistuin 

1 (ensimmäinen 
kohta) 

93 
 

 x     
 

1 (toinen kohta) 93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

x      
 

4 98 
 

x      
 

5 a) 101 
 

     x 
 

5 b) 101 
 

  Toimielimet ovat sopineet yhteisestä 
mittaussäännöstöstä, jota sovelletaan kaikissa EU:n 
toimielinten päätoimipaikoissa (Bryssel, Luxemburg 
ja Strasbourg). Tämä on tärkeä askel kohti 
parempaa pinta-alatietojen vertailukelpoisuutta. 
Toimielimet eivät ole vielä sopineet yhteisistä 
kustannusindikaattoreista, eivätkä ne tällä hetkellä 
jaa toimielinten välisissä foorumeissa tietoja pinta-
ala- tai kustannusindikaattoreistaan. Niiden 
tietojen perusteella, jotka vuosittain esitetään 
rakennuksia koskevissa valmisteluasiakirjoissa, ei 
voida laskea tai vertailla pinta-ala- tai 
kustannusindikaattoreita. 
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Kertomuksen numero 
ja nimi Nro 

Erityis-
kertomuksen 

kohta 

Hyväksymis-
aste 

Täytäntöönpanoaste 

Oikea-
aikaisuuden 

aste Koko-
naan 

Suurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin Ei ole pantu 

täytäntöön 

Johto-
päätöksen 

teko ei mah-
dollista 

Ei enää 
relevantti 

5 c) 101 
 

x      
 

Euroopan keskuspankki (EKP) 

1 (ensimmäinen 
kohta) 

93 
 

x      
 

1 (toinen kohta) 93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite 3.3 – Erityiskertomukset, joiden osalta komissio on pannut 
kaikki sille osoitetut suositukset täytäntöön joko kokonaan tai 
suurimmaksi osaksi 

o Erityiskertomus 05/2018, ”Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä 
kehittäminen – Merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät 
useimmiten hyödyntämättä”

o Erityiskertomus 07/2018, ”Liittymistä valmisteleva EU:n tuki Turkille – Tähän 
mennessä vähäisiä tuloksia”

o Erityiskertomus 08/2018, ”Yritysten tuotannollisiin investointeihin myönnettävä 
EU:n tuki – Pysyvyyteen kiinnitettävä enemmän huomiota”

o Erityiskertomus 11/2018, ”Maaseudun kehittämishankkeiden uudet 
rahoitusvaihtoehdot – Yksinkertaisempia mutta eivät tuloskeskeisiä”

o Erityiskertomus 12/2018, ”Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa – Edistymistä 
tapahtunut, mutta kaikkia Eurooppa 2020 -strategian laajakaistatavoitteita ei 
saavuteta”

o Erityiskertomus 14/2018, ”Kemiallisen, biologisen ja radioaktiivisen materiaalin 
sekä ydinmateriaalin alan EU:n osaamiskeskukset – Edistystä kaivataan edelleen”

o Erityiskertomus 15/2018, ”Sisäisten turvallisuusjoukkojen valmiuksien 
parantaminen Nigerissä ja Malissa – Vain vähäistä ja hidasta edistymistä”

o Erityiskertomus 20/2018, ”Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteet – EU:n tuki 
on kohdistettava uudelleen”

o Erityiskertomus 21/2018, ”Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n ja ESR:n 
hankkeiden valinta ja seuranta ovat yhä enimmäkseen tuotossuuntautuneita”

o Erityiskertomus 23/2018, ”Ilman pilaantuminen – Terveyttämme ei edelleenkään 
suojella riittävästi”

o Erityiskertomus 24/2018, ”Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä 
innovatiivisten uusiutuvien energialähteiden kaupallisen mittakaavan 
demonstrointi EU:ssa – Kuluneella vuosikymmenellä ei ole saavutettu 
suunniteltua edistymistä”
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_FI.pdf


 

 

o Erityiskertomus 26/2018, ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten 
järjestelmien toteuttamista?” 

o Erityiskertomus 35/2018, ”Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman 
EU-rahoituksen avoimuus – Lisätoimia tarvitaan” 

Huom. Edellä olevaan luetteloon eivät sisälly ne neljä suositusta, jotka eivät edellyttäneet 
täytäntöönpanotilanteen arviointia siitä syystä, että ne eivät enää olleet relevantteja, eivätkä ne 
16 suositusta, joiden täytäntöönpanon määräaika ei ollut vielä päättynyt seurantatarkastuksen 
yhteydessä. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_FI.pdf


 

Liite 
Vuosikertomuksen 2018 kolmannessa luvussa annettujen suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 3.1 – Komission olisi edistettävä 
seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä 
ohjelmaselvityksiin: 
 

a) indikaattorit, jotka panosten, tuotosten, tulosten ja 
vaikutusten välisen paremman tasapainon ansiosta 
tarjoavat relevantimpia tietoja EU:n meno-ohjelmien 
saavutuksista. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

X      

2018 

Suositus 3.1 – Komission olisi edistettävä 
seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä 
ohjelmaselvityksiin: 
b) indikaattorit, jotka ovat selkeästi yhteydessä EU:n 
meno-ohjelmista rahoitettuihin toimiin. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

 X     
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52019TA1008%2801%29


 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 3.1 – Komission olisi edistettävä 
seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä 
ohjelmaselvityksiin: 
c) indikaattorit, jotka kuvastavat EU:n meno-ohjelmien 
saavutuksia eivätkä komission ja muiden 
täytäntöönpanotahojen tuloksellisuutta. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

 X     

2018 

Suositus 3.1 – Komission olisi edistettävä 
seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä 
ohjelmaselvityksiin: 
d) indikaattorit, jotka kattavat ohjelman tavoitteet. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

 X     
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 3.2 – Jotta komissio voisi tehdä laskelmat 
edistymisestä perustasolta kohti tavoitetta, sen olisi 
ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tuloskehystä, jossa 
tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut 
osatekijät. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole tietyn 
indikaattorin kohdalla mielekästä, sen olisi perusteltava 
valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksessä. 
a) määrälliset perustasot, joissa ilmoitetaan perustason 
vuosi. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

  X    

2018 

Suositus 3.2 – Jotta komissio voisi tehdä laskelmat 
edistymisestä perustasolta kohti tavoitetta, sen olisi 
ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tuloskehystä, jossa 
tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut 
osatekijät. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole tietyn 
indikaattorin kohdalla mielekästä, sen olisi perusteltava 
valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksessä. 

b) määrälliset välitavoitteet. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

  X    
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 3.2 – Jotta komissio voisi tehdä laskelmat 
edistymisestä perustasolta kohti tavoitetta, sen olisi 
ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tuloskehystä, jossa 
tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut 
osatekijät. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole tietyn 
indikaattorin kohdalla mielekästä, sen olisi perusteltava 
valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksessä. 

c) määrälliset tavoitteet, joissa ilmoitetaan tavoitteen 
vuosi. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

  X    

2018 

Suositus 3.2 – Jotta komissio voisi tehdä laskelmat 
edistymisestä perustasolta kohti tavoitetta, sen olisi 
ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tuloskehystä, jossa 
tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut 
osatekijät. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole tietyn 
indikaattorin kohdalla mielekästä, sen olisi perusteltava 
valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksessä. 

d) laatuvaatimusten mukaiset tiedot, jotta edistyminen 
perustasolta kohti tavoitetta voidaan laskea helposti. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 

     X 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

2018 

Suositus 3.3 – Komission tulisi pyrkiä saamaan oikea-
aikaista tuloksellisuustietoa kaikista 
tuloksellisuusindikaattoreista, esimerkiksi ottamalla 
internetalustoilla käyttöön uusia raportointivälineitä. 

Tavoiteajankohta: hankkeiden käynnistyminen vuonna 
2021 

X      

2018 

Suositus 3.4 – Komission tulisi dokumentoida ehdotetut 
tavoitteet niin, että budjettivallan käyttäjä pystyy 
arvioimaan niiden kunnianhimoisuuden tason. Tämä 
merkitsee, että jokaisen indikaattorin osalta ehdotetaan 
tavoitearvoa kaikissa meno-ohjelmissa. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 
varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien 
ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapahtuvaan 
julkaisemiseen mennessä 

  X    
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Evidenssi 
riittämätön Suurimmaksi osaksi Joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 3.5 – Komission olisi vielä parannettava 
ohjelmien tuloksellisuuskatsausta etenkin seuraavin 
tavoin: 
a) soveltamalla yhtä menetelmää laskiessaan edistymistä 
perustasolta tavoitearvoa kohden. Jos komissio katsoo, 
ettei tämä ole tietyn indikaattorin kohdalla mahdollista, 
sen olisi perusteltava lähestymistapansa ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksessa. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: ohjelmien 
tuloksellisuuskatsaus vuodelta 2021 

X      

2018 

Suositus 3.5 – Komission olisi vielä parannettava 
ohjelmien tuloksellisuuskatsausta etenkin seuraavin 
tavoin: 
b) ilmoittamalla kunkin ohjelman 
tuloksellisuusindikaattorien valinnassa käytetyt 
perusteet. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: ohjelmien 
tuloksellisuuskatsaus vuodelta 2021 

X      
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN 

EU:N TALOUSARVION TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE 

VUODEN 2021 LOPUSSA  

”1. LUKU – KOMISSION HORISONTAALISTEN 

TOIMINTAPOLIITTISTEN PAINOPISTEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN 

EU:N TALOUSARVIOON” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 
tuloksellisuuskertomuksessa keskitytään politiikan valtavirtaistamiseen.  

Valtavirtaistaminen on keskeinen väline, jonka avulla komissio pyrkii saavuttamaan horisontaalisia 
tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen torjunta tai sukupuolten kannalta tasa-arvoisemman 
yhteiskunnan luominen, samalla kun se pitää meno-ohjelmansa tiukasti keskittyneinä EU:n 
erityisten tavoitteiden saavuttamiseen asianomaisilla politiikanaloilla. Vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen osalta valtavirtaistamisesta on keskusteltu lainsäätäjien kanssa, ja 
tuloksena syntynyt sopimus on vahvistettu toimielinten sopimuksessa. Tällä ohjataan komission 
vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa.  

Kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa (kohta 1.14) todetaan, toimielinten 
sopimuksessa komissiota velvoitetaan jatkamaan valtavirtaistamista eriasteisesti eri aloilla. 
Poliittisten näkökohtien lisäksi nämä erot johtuvat myös resurssien ja tietojärjestelmien rajoitteista. 
Joidenkin painopisteiden, kuten ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden, osalta on tehty joitakin 
nimenomaisia sitoumuksia ostoihin liittyvien kustannusten seuraamiseksi, mutta millään alalla 
sitoumukset eivät ulotu tulosten mittaamiseen (panosten mittaamisen sijaan). 

Toimielinten sopimuksen lisäksi komissio on julkaissut talousarvion tuloksellisuuskehystä koskevat 
tavoitteensa, mukaan lukien valtavirtaistettavat painopisteet, kesäkuussa 2021 annetussa EU:n 
talousarvion tuloksellisuuskehystä koskevassa tiedonannossa (COM(2021) 366, saatavilla 
osoitteessa https://europa.eu/!8DF8RG). Tämä tiedonanto muodostaa perustan kunnianhimoiselle 
työohjelmalle, johon sisältyy pilottihankkeita, joiden avulla voidaan mitata kaikkien EU:n 
talousarviosta rahoitettujen toimien tietyillä aloilla aikaansaamia kokonaistuloksia. Työ etenee 
tämän alan osalta. Vaikka komissio on edelleen täysin sitoutunut, edistymistä tällä alalla ovat 
kuitenkin hidastaneet monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen aikana ja sen jälkeen 
ilmenneet ennennäkemättömät kriisit ja häiriöt, jotka ovat vaatineet komission täyden huomion. 
Olosuhteet ja niistä johtuvat rajoitukset huomioon ottaen komissio on keskittynyt varmistamaan 
oikeudellisten velvoitteidensa noudattamisen. 

Menetelmällisestä näkökulmasta katsottuna minkään EU:n meno-ohjelman 
tuloksellisuuskehyksessä ei tarvitse olla erityistavoitteita tai indikaattoreita, jotka liittyvät suoraan 
horisontaalisiin (eikä ohjelmakohtaisiin) painopisteisiin. EU:n yksittäisten meno-ohjelmien 
perussäädösten lopulliset erityistavoitteet ja keskeiset suorituskykyindikaattorit ovat joka 
tapauksessa tulosta lainsäätäjien kanssa käytävistä neuvotteluista. Komissio on myös pyrkinyt 
vähentämään vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen suunnittelussa käytettävien 
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erityistavoitteiden ja keskeisten suorituskykyindikaattoreiden määrää ja liittämään ne tiiviisti 
toisiinsa myös vastauksena tilintarkastustuomioistuimen vastaavaan suositukseen 
(tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2017 koskevien vuosikertomusten suositus 3). 
Tämän perusteella komissio ei odota, että keskeiset suorituskykyindikaattorit kattaisivat millään 
tavoin tyhjentävästi horisontaaliset painopisteet tai varsinkaan kestävän kehityksen tavoitteet. 

Tässä yhteydessä eri meno-ohjelmilla saavutettujen vaikutusten raportointi edellyttää huolellista 
lähestymistapaa käytettävissä olevien tietojen yhdistämiseen.  

Joissakin kohdissa (esimerkiksi 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11 ja 2.12) tilintarkastustuomioistuin 
viittaa joidenkin aiempien kertomuksiensa havaintoihin. Komission vastaukset kyseisissä 
kertomuksissa esitettyihin havaintoihin ovat edelleen voimassa. 

HORISONTAALISTEN TOIMINTAPOLIITTISTEN 
PAINOPISTEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN VALITTUIHIN EU:N 
TALOUSARVIO-OHJELMIIN 

Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen puitteet horisontaalisten 

toimintapoliittisten painopisteiden käsittelylle 

1.17 Kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa, toimielinten sopimuksessa ei velvoiteta komissiota

seuraamaan digitaaliseen siirtymään liittyviä EU:n kokonaismenoja. Tästä syystä tällaista 
seurantaa ei tällä hetkellä toteuteta. 

Menetelmät, joilla seurataan menoja joidenkin horisontaalisten 

toimintapoliittisten painopisteiden osalta 

Ilmasto 

1.29 Komissio pyrkii johdonmukaisesti mittaamaan yhteisen maatalouspolitiikan panokset

mahdollisimman luotettavalla ja tieteeseen perustuvalla tavalla ottaen samalla huomioon, että 
menetelmän on oltava yksinkertainen toteuttaa ja että tarpeettomia hallinnollisia rasitteita olisi 
vältettävä. Komissio suostuu muuttamaan asetuksen (EU) 2021/2115 100 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja painotuskertoimia, jos tällainen muutos on perusteltua ympäristö- ja 
ilmastotavoitteisiin liittyvien menojen tarkemman seurannan varmistamiseksi. 

1.31 Komissio on päivittänyt biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien menojen seurantaa

koskevaa menetelmää toukokuussa 2022 julkaistun tutkimuksen mukaisesti, ja se on soveltanut 
sitä koko EU:n talousarviossa vuoden 2021 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen / 
vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä. 

Sukupuolten tasa-arvo 

1.36 Komissio on tietoisesti päättänyt sisällyttää sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen

seurantamenetelmäänsä myös sellaisten ohjelmien toimia, joiden perussäädöksissä ei välttämättä 
ole sukupuolikohtaisia tavoitteita ja/tai sukupuolen mukaan eriteltyjä indikaattoritietoja koskevia 
vaatimuksia. Tämä johtuu toisaalta siitä, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
perussäädökset on jo hyväksytty (joten tiedetään, missä määrin niissä on sukupuolikohtaisia 
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tavoitteita tai tietovaatimuksia) ja toisaalta siitä, että ohjelmissa perustellaan riittävällä tavalla 
niiden todellinen panos kentällä riippumatta siitä, onko niiden perussäädöksessä indikaattoreita. 

1.37 Komissio tarjoaa julkisella verkkosivustollaan kaikki tarvittavat tiedot sidosryhmille, jotka

ovat kiinnostuneita saamaan yhden yhteenlasketun (painotetun) arvon EU:n talousarvion 
nimelliselle panokselle sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Sekä EIGEn välineessä että yhteisiä 
säännöksiä koskevassa asetuksessa käytetyt painotukset ovat keinotekoisia, joten ne ovat pelkkä 
menetelmällinen oletus, minkä lisäksi ne ovat laajalti tunnustettu tapa arvioida sitä, kuinka suuri 
määrä kyseisestä toimesta tosiasiallisesti käytetään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. 

Kestävän kehityksen tavoitteet 

1.39 Vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvän toimielinten sopimuksen

mukaisesti komissio on sitoutunut ottamaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon kaikissa 
asiaankuuluvissa ohjelmissa (ks. edellä mainittu kohta 1.14). Komissio on osoittanut noudattavansa 
tätä sitoumusta antamalla raportoinnissaan esimerkkejä tavoista, joilla asiaankuuluvissa 
ohjelmissa edistetään asiaankuuluvien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

RAPORTOINTI HORISONTAALISTEN TOIMINTAPOLIITTISTEN 
PAINOPISTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 

1.41 Komissio toistaa, että se on sitoutunut raportoimaan toimielinten sopimuksessa tehdyistä

sitoumuksista niiden horisontaalisten painopisteiden osalta, joita se on sitoutunut 
valtavirtaistamaan, joskin eri laajuisesti. Mikään sitoumuksista ei tällä hetkellä ulotu kyseisten 
tulosten mittaamiseen – tai varsinkaan niiden tuottamiseen. Komissio on kuitenkin vakaasti sitä 
mieltä, että on tärkeää mitata valtavirtaistettavien alojen moninaisten talousarviotoimien tuloksia 
kokonaisuutena.  

Tätä varten se on käynnistänyt pilottihankkeen tarvittavien menetelmien luomiseksi ottaen 
huomioon asiaan liittyvät rajoitteet. Komissio on aina korostanut, että hallinnollisesta 
näkökulmasta katsottuna se, että komissio ylittää sitoumuksiensa mukaiset tuotokset, riippuu 
resurssien rajallisuudesta. Edistymiseen tällä alalla on vaikuttanut kielteisesti myös se, että 
komission on täytynyt hallita ennennäkemättömiä kriisejä ja häiriöitä, joita on ilmennyt 
monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen aikana tai sen jälkeen. 

Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa raportoidaan edistymisestä 

valtavirtaistamistavoitteiden saavuttamisessa 

1.43 Ensimmäinen luetelmakohta – Komissio valtavirtaistaa tässä kertomuksessa mainittuja

horisontaalisia painopisteitä eri aloilla eri laajuudessa. Vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen mukaan keskeiset yleiset toimintapoliittiset tavoitteet on sisällytetty 
EU:n talousarvio-ohjelmiin täysin komission suunnitelmien/sitoumusten mukaisti. 

Toinen luetelmakohta – Kuten esimerkiksi komission vastauksissa tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ilmastomenoista on 
selitetty, komission arvio EU:n talousarvion vaikutuksesta ilmastonmuutokseen sekä kuluvana 
vuonna että menneisyydessä ja tulevaisuudessa perustuu parhaaseen kulloinkin käytettävissä 
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olevaan tietoon. Komissio on sitoutunut saattamaan arvionsa ajan tasalle sitä mukaa kuin uusia 
tietoja saadaan ja toimittamaan avoimesti kaikki tiedot, joihin sen arvio perustuu. 

Kolmas luetelmakohta – Kohdan 1.43 kolmannessa luetelmakohdassa olevasta 
tilintarkastustuomioistuimen lausumasta komissio toteaa, että kuvatessaan, missä määrin se on 
päivittänyt biologisen monimuotoisuuden seurantamenetelmää, komissio käytti adverbia ”pitkälti” 
osoittaakseen, että päivitys on kattanut suurimman osan ohjelmista, mutta ei kaikkia ohjelmia. 

Neljäs luetelmakohta – Aikaisemmissa kertomuksissaan tilintarkastustuomioistuin on arvostellut 
EU:n talousarviota siitä, että sen väitetään olevan suurelta osin sukupuolineutraali. Menetelmän 
pilottiluonteinen soveltaminen on kuitenkin osoittanut, että suurimmalla osalla EU:n talousarviosta 
on mahdollista edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tämä ei ole ristiriidassa 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon kanssa, jonka mukaan noin neljä prosenttia EU:n 
talousarviosta käytetään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Komissio ilmaisee selkeästi, että 
”0*”-pistemäärällä merkityillä toimilla on mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta ei missään tapauksessa 
takeita siitä, että ne vaikuttavat, ja että niiden vaikutuksen laajuuden (ja jopa tällaisen mahdollisen 
vaikutuksen olemassaolon) varmistaminen edellyttää lisäanalyysia ja -tietoja. On muistettava, että 
menetelmä on uudenlainen ja että sitä on sovellettu ensimmäistä kertaa ainoastaan pilottipohjalta, 
joten siinä on paljon kehitettävää. 

1.44 Ensimmäinen luetelmakohta – Ks. komission vastaus kohtaan 2.15.

Toinen luetelmakohta – Komissio on antanut ESR+:n ohjelmalle vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa enimmäispistemäärän 1, kun otetaan huomioon, että 
sukupuolinäkökulma oli merkittävä tavoite yhteistyössä hallinnoitavan ohjelmalohkon 
suunnittelussa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on ESR+:n horisontaalinen periaate. Se on 
otettava huomioon kaikkien ESR+:n ohjelmien valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa. Lisäksi ESR+:n yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin yhteydessä jäsenvaltioilla on 
velvollisuus ohjelmoida kohdennettuja toimia, joilla pyritään lisäämään naisten kestävää 
osallistumista ja edistymistä työelämässä, ja kaikissa ESR+:n valintaperusteissa ja -menettelyissä 
on varmistettava sukupuolten tasa-arvo. Kaikki ESR+:n henkilötiedot ja indikaattorit eritellään 
sukupuolen mukaan. 

Ohjelmaselvityksessä ilmoitetut sukupuolten tasa-arvon kannalta merkitykselliset todelliset 
sitoumukset vuonna 2021 olivat 0, koska täytäntöönpanoa ei ollut aloitettu eikä jäsenvaltioiden 
ohjelmia ollut hyväksytty. 

Tiedot siitä, edistääkö rahoitus useita painopisteitä samanaikaisesti 

1.45 Komissio toistaa, että kaksinkertaisen laskennan (jolla on negatiivinen sävy) sijasta on

asianmukaista viitata synergioihin aina, kun yhdellä toimella edistetään useampaa kuin yhtä 
tavoitetta. 

Tulosten mittaaminen 

1.50 Ks. komission vastaus kohtaan 2.48.

1.51 Komissio on asettanut tavoitteekseen mennä vuosien 2021–2027 monivuotisen

rahoituskehyksen aikana valtavirtaistamisen osalta toimielinten sopimuksen sitoumuksia 
pidemmälle. Edistymisvauhti tässä suhteessa määräytyy käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen aikana ja sen jälkeen aiheutuneet useat 
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odottamattomat tapahtumat ovat vaatineet komissiolta kattavaa reagointia, johon on kuulunut 
myös talousarvion toteuttamisen uudelleensuuntaaminen. 

Rajoittamatta Suomea koskevan esimerkin tarkkuutta komissio katsoo, että vastaavuuteen 
perustuvassa vertailussa olisi otettava huomioon kaikki EU:n talousarviosta tuettavat toimet, kun 
niitä verrataan Suomen kehityspolitiikasta tuettaviin toimiin. Komissio on laatinut yhteisiä 
indikaattoreita tietyille politiikoille, kuten koheesiopolitiikalle tai elpymis- ja 
palautumistukivälineelle. Haasteena on saada aikaan yhtenäiset indikaattorit, joita voidaan 
soveltaa kaikkiin EU:n talousarviosta rahoitettaviin toimiin. 

Komission raportoitujen tietojen arviointi 

1.52 Komissio on täysin sitoutunut esittämään raportoinnissaan korkealaatuisia

tuloksellisuustietoja. Tämä sitoumus merkitsee myös sitä, että kun virheitä havaitaan, komissio 
korjaa ne avoimella tavalla. 

Liite 1.1 – Horisontaalisten toimintapoliittisten painopisteiden 

sisällyttäminen vaikutustenarviointeihin  

Komissio ei pitänyt vaikutustenarvioinnissa biologista monimuotoisuutta Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman kannalta keskeisenä horisontaalisena painopisteenä. Vaikutustenarvioinnissa 
mainitaan sivulla 65, että Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Life-ohjelman välille voisi muodostua 
synergiaa. 

Liite 1.3 – Horisontaalisia toimintapoliittisia painopisteitä varten 

määritellyt menotavoitteet 

Linjassa 2. luvun liitteen 2.2 kanssa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman oikeusperustassa ei ole 
ilmastoa koskevaa menotavoitetta. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN 

EU:N TALOUSARVION TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE 

VUODEN 2021 LOPUSSA  

”2. LUKU – KOMISSION HORISONTAALISTEN 

TOIMINTAPOLIITTISTEN PAINOPISTEIDEN 

TULOKSELLISUUSKEHYS” 

JOHDANTO 
2.3 Talousarvion toteuttamista koskevassa raportoinnissaan komissio pyrkii löytämään

kattavuuden ja tiiviyden välisen tasapainon, jotta itse raportointi olisi hyödyllistä ja 
lukijaystävällistä. Tietojen tyypistä ja yksityiskohtaisuudesta päättäessään komissio käyttää apuna 
lainsäätäjien kanssa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta 16 päivänä joulukuuta 2020 tehdyssä toimielinten sopimuksessa 
saavutettua yksimielisyyttä. Tämä tarkoittaa, että kaikista monialaisista tavoitteista ei raportoida 
samalla tavalla.  

Näin ollen vuoden 2021 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sisältää yksityiskohtaista 
tietoa uusista pilottimenetelmistä, joilla seurataan sukupuolten tasa-arvon edistämistä. 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen vahvistetaan 
raportoimalla konkreettisista havainnollistavista esimerkeistä.

ILMASTOA JA BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVIEN 
PAINOPISTEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN 
TULOKSELLISUUSKEHYKSEEN 

EU:n talousarvion vaikutus ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen 

2.9–2.12 Ilmastomenoja koskevan raportoinnin osalta komissio viittaa vastauksiinsa

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 9/2022 ilmastomenoista EU:n talousarviossa 
2014–2020. 

Biologisen monimuotoisuuden osalta komissio julkaisi kesäkuussa 2022 uuden biologisen 
monimuotoisuuden seurantamenetelmän1, joka perustuu laajaan ulkopuoliseen tutkimukseen2 ja 
jonka tavoitteena on varmistaa luotettava seuranta ja korjata puutteet, jotka havaittiin edellisen 
seurantamenetelmän jälkiarvioinnissa ja erityisissä suosituksissa.[1][2] Uudella menetelmällä ei 
seurata menoja, jotka voivat olla haitallisia biologiselle monimuotoisuudelle, sillä vuosien 2021–

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä keskitytään toteuttamaan ”ei merkittävää haittaa” -
periaatetta kaikissa EU:n rahastoissa ja ohjelmissa. 

Raportointi EU:n talousarvion vaikutuksesta ilmastoon ja biologiseen 

monimuotoisuuteen 

2.14 Komissio on täysin sitoutunut esittämään raportoinnissaan laadukkaita tuloksellisuustietoja,

ja se on edelleen vahvistanut toimitettavien tietojen luotettavuutta ja laatua. Tämä sitoumus 
merkitsee myös sitä, että kun virheitä havaitaan, komissio raportoi niistä avoimella tavalla.  

Oikaisu koskee ainoastaan II osaa (liitteet 1 ja 4). Kun nämä virheet on korjattu, komissio on varma 
siitä, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitetaan nyt ajantasaisimmat ja 
tarkimmat tiedot. 

2.15 Komissio toteaa, että ilmastotoimien seuranta toteutettiin kaudella 2014–2020 ja että

tilintarkastustuomioistuin on jo antanut siitä erityiskertomuksen 9/2022. Komissio viittaa myös 
erityiskertomukseen nro 31/2016 antamiinsa vastauksiin.  

Johdonmukaisuuden vuoksi komissio soveltaa tätä samoja menetelmiä myös nykyisen 
siirtymäkauden osalta. Uuden YMP:n täytäntöönpano alkaa 1. tammikuuta 2023, ja ilmastomenojen 
seurantamenetelmiä sovelletaan vuosina 2023–2027 asetuksen (EU) 2021/2115 100 artiklan 
säännösten mukaisesti. 

2.16 Komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 13/2020 antamiinsa

vastauksiin. 

2.18 Joulukuun 16 päivänä 2020 tehdyn toimielinten sopimuksen3 mukaisesti komission on

otettava huomioon päällekkäisyydet, ja se tekee niin rutiininomaisesti. Komissio ei esimerkiksi sulje 
pois toimea, jonka on todettu edistävän ilmastonmuutoksen torjuntaa, sellaisten toimien joukosta, 
joiden (mahdollista) vaikutusta biologisen monimuotoisuuden palauttamiseen se arvioi, juuri siksi, 
että se katsoo näihin kahteen tavoitteeseen pyrkimisen voivan synnyttää synergioita.  

Tällaisten päällekkäisyyksien tarkan laajuuden raportointi (jota toimielinten sopimuksessa ei 
edellytetä) on teknisesti monimutkaista ja nykyisten järjestelmien perusteella 
toteuttamiskelvotonta, sillä eri horisontaalisia painopisteitä seurataan eri rakeisuustasoilla ja eri 
mekanismien ja tietojärjestelmien avulla. 

2.19 Komissio on tarkastellut kaikkia tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 2.19 mainitsemia

päällekkäisyyksiä toimielinten sopimuksessa edellytetyllä tavalla. 

Menojen seuranta ja arvioiden käyttäminen raportointiprosessissa 

2.23–2.24 Kuten ilmastomenoja vuosina 2014–2020 koskevaan erityiskertomukseen

annetuissa vastauksissa selitetään, koska EU:n talousarvioon sisältyy toimia, jotka ovat 
luonteeltaan monivuotisia ja joita toteutetaan hyvin eri tavoin, ainoa tapa esittää reaaliaikainen 
vuosittainen arvio EU:n talousarvion vaikutuksesta ilmastonmuutoksen torjuntaan on yhdistää 
menot, jotka ovat menosyklin eri vaiheissa. Juuri tästä syystä komissio päivittää rutiininomaisesti 
myös aiempia tietoja mahdollisten saataville tulevien uusien tietojen perusteella.  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32020Q1222%2801%29 
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2.25 Koska on todettu, että on olemassa vaara, että vuosien 2023–2024 ilmastomenoja

koskevaa 35 prosentin tavoitetta ei saavuteta, ohjelmasuunnittelusta vastaavat yksiköt ovat 
vahvistaneet tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston työohjelman ilmastotoimiin tehtäviä 
investointeja syksyyn 2022 mennessä. Lopullinen ennakkoarvio on 35,6 prosenttia (noin 170 
miljoonaa euroa yli 35 %:n tavoitteen).  

SUKUPUOLTEN TASA-ARVON SISÄLLYTTÄMINEN 
TULOKSELLISUUSKEHYKSEEN 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 

2.31 Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mainitsema tarkastus sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta EU:n talousarviossa (erityiskertomus nro 10/20214), joka julkaistiin 
toukokuussa 2021, kattoi pääasiassa vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
laatimisen. 

EU:n talousarvion vaikutus sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 

2.35 ESR+:n osalta komissio myöntää, että kohdassa 2.35 mainittu teksti johtui kirjoitusvirheestä

(teknisistä syistä viittaus lisättiin manuaalisesti taulukon alapuolelle, eikä sitä näissä kahdessa 
tapauksessa päivitetty vastaavasti). Taulukon alla pitäisi olla ainoastaan seuraava viittaus: 
”Konsolidoidut tiedot toteutetuista vuotuisista sitoumuksista (yhteensä pistemäärittäin kunkin 
ohjelman osalta, miljoonaa euroa)”. 

Kohdassa 2.35 olevan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ohjelmaselvitystä koskevan viittauksen 
osalta komissio haluaa selventää, että siinä viitataan tarpeeseen kehittää Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaa varten erityinen järjestelmä, jolla merkitään ohjelman toimet ja 
myönnetyt määrärahat, jotta niistä voidaan raportoida äskettäin kehitetyllä komission 
menetelmällä, jonka perusteella koko kohdan 6.4 mukainen raportointi tehdään.  

2.36 Sukupuolten tasa-arvoon osoitetut ilmoitetut määrät koskevat kunkin ohjelman yhteydessä

toteutettuja vuotuisia sitoumuksia (yhteensä pistemäärittäin kunkin ohjelman osalta miljoonina 
euroina). Niiden sitoumusten yhteismäärä, jotka on ilmoitettu sen pistemäärän (niiden 
pistemäärien) perusteella, jonka (tai joihin) ohjelma saa, on yhtä suuri kuin hyväksytyn talousarvion 
toteuttamiseen vuonna 2021 liittyvien sitoumusten määrä. Menetelmiä sovellettaessa ei raportoida 
määristä, jotka on osoitettu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen REACT-EU-välineessä. 

Sukupuolten tasa-arvon kannalta merkityksellisiä lukuja päivitettiin muutamissa tapauksissa, jotta 
saatiin ajantasaisempia tietoja vastuullisilta pääosastoilta. 

2.38 Tiedot sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavista määristä olivat avoimesti saatavilla kaikkien

yksittäisten ohjelmien osalta. Komissio myöntää, että vuoden 2023 talousarvioesityksessä ja 
vuotuisessa hallinto- ja tuloskertomuksessa ei ole vielä esitetty konsolidoituja tietoja sukupuolten 
tasa-arvoon vaikuttavista määristä (pistemäärät 1 ja 2). Komissio varmistaa, että konsolidoidut 
tiedot ovat saatavilla jo vuoden 2024 talousarvioesityksessä.  

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_FI.pdf 
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Ohjelmakohtaisen enimmäispistemäärän sisältävän luettelon osalta komissio totesi, että tämä ero 
johtuu seuraavista syistä: 

Pistemäärä 1: pistemäärän 1 antaminen ESR+:lle (yhteistyössä hallinnoitava toimintalohko). Tämä 
johtuu siitä, että pistemäärä annetaan tiukasti ohjelman suunnittelun tai tuloksellisuuskehyksen 
perusteella eikä vuoden 2021 sitoumusten määrän perusteella (ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
ohjelmalohkon tapauksessa tämä määrä on 0 euroa, koska ohjelmasuunnittelua tai toteutusta ei 
ole). Koska ESR+-asetus annettiin myöhään (kesäkuussa 2021) ja koska jäsenvaltioiden 
viranomaiset asettivat etusijalle muut välineet covid-19-epidemian seurausten torjumiseksi 
(REACT-EU-väline, elpymis- ja palautumistukiväline sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevat investointialoitteet CRII ja CRII+), ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien 
hyväksyminen lykkääntyi vuodelle 2022, ja vuoden 2021 määrärahaosuus ohjelmoitiin uudelleen. 
Tämän vuoksi vuonna 2021 ei hyväksytty, arvioitu tai ohjelmoitu menoja ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavassa toimintalohkossa. Taulukkoa, joka sisältää ohjelmaselvityksen määrät, päivitetään 
sen vuoksi sen jälkeen, kun kaikki ESR+:n ohjelmat on hyväksytty. 

Pistemäärä 0*: Euroopan puolustusrahaston osalta merkintää tarkistettiin maltillisempaan 
pistemäärään 0 (pistemäärästä 0*). Näin ollen vuoden 2023 talousarvioesityksessä on 29 sellaista 
ohjelmaa, joiden pistemäärä on 0*. 

2.40 Niiden määrien aggregoinnissa, joiden pistemäärä on 0*, 1 tai 2, komissio viittaa erityisesti

ohjelmiin, jotka joko vaikuttavat (pistemäärä 1 ja/tai 2) tai saattavat vaikuttaa (pistemäärä 0*). 
Tämä on eri pistemäärien määritelmän mukaista. Tällä aggregoinnilla korostetaan EU:n 
talousarvion mahdollista merkitystä sukupuolten tasa-arvon kannalta ja tarvetta ottaa se 
mahdollisuuksien mukaan paremmin käyttöön tähän tarkoitukseen nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa. 

2.41 Komissio on päättänyt käyttää pistemäärää 0* korostaakseen toimia, joilla on

mahdollisuuksia vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon, jotta todellista talousarvion toteuttamista 
voidaan ohjata mahdollisimman paljon kohti mahdollisimman monia todellisia sukupuolten tasa-
arvoa edistäviä tuloksia. Myös Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) aikoo käyttää tätä 
välipistemäärää 0*. Komissio on todennut hyvin selvästi, että tämä pistemäärä voidaan 
tulevaisuudessa muuttaa pistemääräksi 0, 1 tai 2 ainoastaan, jos saatavilla on sitä tukeva analyysi 
tai sitä tukevia tietoja. 

2.42 Kaikkien ohjelmien osalta annetaan perustelut pistemäärille, jotka on annettu keskeisiä

saavutuksia ja tuloksellisuutta koskevassa alakohdassa, johon sisältyy yleiskatsaus ohjelman 
merkityksellisyydestä akateemisen kirjallisuuden perusteella ja tarvittaessa siitä, miten 
sukupuolinäkökulma on otettu huomioon ohjelman oikeusperustassa, tuloksellisuuskehyksessä tai 
työsuunnitelmissa. Ainoa poikkeus on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin ohjelmaselvitys ja 
osittain EU4Health-ohjelman ohjelmaselvitys, jossa selitetään vain toinen kahdesta pistemäärästä. 
Jos annettu pistemäärä on ainoastaan 0*, ohjelmaselvityksissä ei välttämättä anneta selitystä 
kyseiselle pistemäärälle (esimerkiksi innovaatiorahasto). Tämä on menetelmien mukaista, sillä 
niissä edellytetään perusteluja pistemäärien 0, 1 ja 2 antamiselle. 

2.43 Ensimmäinen luetelmakohta – Sukupuolten tasa-arvoa koskevan kestävän kehityksen

tavoitteen 5 edistämisen osalta komissio muistuttaa, että pistemäärän 0* ohjelmilla on 
todennäköinen mutta ei vielä selvä vaikutus sukupuolten tasa-arvoon. On ymmärrettävää, että 
vaiheessa, jossa useimmat ohjelmat eivät ole vielä siirtyneet ohjelmasuunnittelu- tai 
toteutusvaiheeseen, hyvin harvoilla näistä ohjelmista olisi konkreettisia havainnollistavia 
esimerkkejä niiden vaikutuksesta kestävän kehityksen tavoitteen 5 saavuttamiseen, kuten 
talousarviota koskevassa yleiskirjeessä kehotetaan. 
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Ks. myös komission vastaus kohtaan 2.42. 

Sukupuolten tasa-arvoa koskevat menotavoitteet ja indikaattorit 

2.44 Menotavoitteiden asettaminen tällä alalla ei ole yleinen käytäntö OECD-maissa, ei edes

kaikkein edistyneimmissä maissa, sillä tällaisiin tavoitteisiin liittyy sekä etuja että haittoja (ks. 
OECD-maiden sukupuolitietoista budjetointia koskeva OECD:n julkaisu, joka on saatavilla 
osoitteessa https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien hyväksyminen viivästyi vuoteen 2022, koska

ESR+-asetus hyväksyttiin myöhään kesäkuussa 2021 ja jäsenvaltioiden viranomaiset asettivat 
etusijalle muut välineet covid-19-epidemian seurausten torjumiseksi. Tämän vuoksi 
täytäntöönpano ei ollut vielä alkanut vuoden 2022 ohjelmaselvityksen laatimisajankohtana.  

Sukupuolen mukaan eritellyt tiedot sisällytetään komission raportointiin kaikkien ESR+:n ohjelmien 
hyväksymisen jälkeen ja koko niiden täytäntöönpanon ajan. 

TIEDOT EU:N OHJELMIEN EDISTYMISESTÄ KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA 

2.48 Komissio noudattaa toimielinten sopimukseen perustuvia sitoumuksiaan kestävän

kehityksen tavoitteiden alalla raportoimalla vuosittain talousarvioesitykseen liitetyssä 
valmisteluasiakirjassa I EU:n talousarvion panoksesta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä 
toteutetaan antamalla yleiskatsaus EU:n talousarvion politiikan johdonmukaisuudesta kestävän 
kehityksen tavoitteiden suhteen horisontaalisuutta koskevassa kohdassa ja esittämällä yksittäisten 
ohjelmaselvitysten erillisessä kohdassa kestävän kehityksen tavoitteet, joita kullakin ohjelmalla 
edistetään, mukaan lukien havainnollistavat esimerkit kyseisestä edistämisestä. 

Raportointi talousarvion vaikutuksesta kestävän kehityksen tavoitteisiin 

2.51 Yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden osalta ks. komission vastaus kohtaan 2.48.

Ilmastotoimia koskevan kestävän kehityksen tavoitteen osalta komissiolla on oma 
raportointikehyksensä, jota se pitää vankkana, ja se aikoo panostaa kehyksen parantamiseen 
vaikutuksia koskevan raportoinnin osalta, myös niiden raportointivaatimusten yhteydessä, jotka 
komissio on ottanut käyttöön laskiessaan liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjalainoja Next 
Generation EU -välineen yhteydessä. 

DIGITAALINEN SIIRTYMÄ

2.59 Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa koskeva raportointi kattaa tiedot digitaalisesta siirtymästä,

ei valtavirtaistamisen seurauksena vaan siksi, että siirtymä on osa ohjelman erityisiä tavoitteita. 

2.60 Ks. komission vastaukset kohtiin 1.1 ja 1.48.
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PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

2.62 Parempaa sääntelyä koskevaan päivitettyyn kehykseen on sisältynyt vuodesta 2021 alkaen

vaatimus, jonka mukaan kaikkien asiaankuuluvien säädösten vaikutustenarvioinneissa on 
toteutettava tasa-arvoselvitys. 

2.63 Komissio myöntää, että sukupuolten tasa-arvoon liittyvää seurantaa koskeva menetelmä on

uusi ja että sitä on sovellettu ainoastaan pilottipohjalta ennen toimielinten sopimuksessa 
lainsäätäjien kanssa sovittua aikataulua. Näin ollen sitä voidaan parantaa, ja tähän tähtääviä 
toimia toteutetaan parhaillaan. 

Suositus 1 – Parannetaan horisontaalisten toimintapoliittisten 

painopisteiden sisällyttämistä tuloksellisuuskehykseen 

a) Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio aikoo raportoida meneillään olevien vihreää siirtymää, digitaalista siirtymää ja 
työpaikkoja koskevien pilottihankkeidensa tuloksista heti, kun metodologinen työ on saatu 
päätökseen, minkä lisäksi se toteuttaa tarvittaessa jatkotoimia näiden tulosten pohjalta. 

b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Komissio pyrkii tarkentamaan menetelmää ja sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon nykyisten 
ohjelmien ohjelmasuunnitteluun. Komissio ei voi sitoutua tulevien lainsäädäntöaloitteiden sisältöön. 

c) Komissio hyväksyy suosituksen.

2.66 Komissio on täysin sitoutunut esittämään raportoinnissaan korkealaatuisia

tuloksellisuustietoja. Tämä sitoumus merkitsee myös sitä, että kun virheitä havaitaan, komissio 
korjaa ne avoimella tavalla.  

Kuten kohtaan 2.23 annetussa vastauksessa selitetään, komissio päivittää rutiininomaisesti 
arvioitaan ilmastomenoista mahdollisten saataville tulevien uusien tietojen perusteella. 
Reaaliaikainen vuosittainen arvio ei ole mahdollinen, sillä se edellyttäisi sellaisten menojen 
yhdistämistä, jotka ovat menosyklin eri vaiheissa. 

Suositus 2 – Parannetaan horisontaalisista toimintapoliittisista 

painopisteistä raportointia vuotuisessa hallinto- ja 

tuloksellisuuskertomuksessa ja ohjelmaselvityksissä 

a) Komissio hyväksyy suosituksen.

b) Komissio hyväksyy suosituksen.

c) Komissio hyväksyy suosituksen.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N 

TALOUSARVION TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 

2021 LOPUSSA  

”3. LUKU – SUOSITUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA” 

HUOMAUTUKSET  

3.8, 3.9 ja liite 3.1 Komissio panee merkille, että seurattavien suositusten lukumäärä on

kasvanut huomattavasti: vuonna 2017 suosituksia oli 149 ja vuonna 2018 jo 255. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon komissiolle osoitettuja suosituksia sisältävien erityiskertomusten 
lukumäärän kasvu. Vuonna 2017 tällaisia erityiskertomuksia oli kaikkiaan 20 ja vuonna 2018 jo 33. 
Tämä tekee suositusten täytäntöönpanosta ja seurannasta entistä haastavampaa. Esimerkiksi 
kaikista vuonna 2018 julkaistuista kertomuksista kuusi erityiskertomusta sisälsi vähintään 15 
suositusta (eli suosituksia ja niiden osasuosituksia) (esim. erityiskertomus nro 01/2018 ”On aika 
kohdentaa Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen JASPERS-apu paremmin”, 
erityiskertomus nro 03/2018 ”Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) tarkastus” 
ja erityiskertomus nro 19/2018 ”Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko”. Komissiolle 
osoitettujen suositusten keskimääräinen lukumäärä on pysynyt vakaana (noin 9–10 suositusta / 
kertomus).   

Komission mukaan niistä 28 suosituksesta, joiden osalta tilintarkastustuomioistuin katsoi, että niitä 
ei ole pantu täytäntöön, neljä suositusta on pantu kaikilta osin täytäntöön 23. toukokuuta 2022. 
Komissio toteaa myös, että se ei alun perin hyväksynyt 16:ta suositusta ja hyväksyi kaksi 
suositusta vain osittain syistä, jotka esitetään kyseisiin erityiskertomuksiin liittyvissä vastauksissa.  

Samoin 68 suosituksesta, joiden kohdalla on merkintä ”viivästynyt”, viittä suositusta ei hyväksytty. 
Näistä viidestä suosituksesta tilintarkastustuomioistuin pitää yhtä kokonaan täytäntöön pantuna, 
kahta suurimmaksi osaksi täytäntöön pantuina ja kahta joiltakin osin täytäntöön pantuina. Tämä 
tarkoittaa sitä, että komissio toimi siitä huolimatta, että suositusta ei ollut hyväksytty. Lisäksi 
13 suositusta oli aluksi hyväksytty vain osittain. 

3.13–3.15 Komissio pitää kaikkien hyväksyttyjen suositusten seurantaa ja täytäntöönpanoa

erittäin tärkeänä. Seurantajärjestelmä sulkee seurantapolun siinä vaiheessa, kun komissio katsoo, 
että tietty suositus on pantu täytäntöön. Siitä huolimatta komissio voi edelleen toteuttaa toimia, 
kun on kyse käynnissä olevista aloitteista, jotka edellyttävät jatkuvaa täytäntöönpanoa (esim. 
erityiskertomus nro 07/2020 ”Koheesiopolitiikan täytäntöönpano”, suositus 3; erityiskertomus 
nro 04/2017 ”EU:n talousarvion suojaaminen sääntöjenvastaiselta varainkäytöltä”, suositus 4; ja 
erityiskertomus nro 02/2017 ”Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja 
ohjelmia koskevat komission neuvottelut”, suositukset 2 b ja 5). Tällaiset toimet eivät näy 
komission tietokannassa. Lisäksi ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan suositukset on pantu täytäntöön vain osittain, vaikka 
komission näkemys on, että ne on pantu täytäntöön kokonaan. 
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3.20 Täytäntöönpanon tasoa ja jatkotoimien oikea-aikaisuutta on tarkasteltava ottaen huomioon,

onko tilintarkastustuomioistuimen antamat suositukset hyväksytty. Komissio on täysin sitoutunut 
panemaan kaikki hyväksytyt suositukset täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksissa asetettuihin tavoiteajankohtiin mennessä. Tämä ei kuitenkaan päde kuhunkin 
erityiskertomukseen annetuissa julkaistuissa vastauksissa esitetyistä syistä suosituksiin, joita 
komissio ei ole alun alkaenkaan hyväksynyt. 

Lisäksi jatkotoimet voivat joissakin tapauksissa vaatia alun perin odotettua enemmän aikaa 
toimenpiteiden monimutkaisuuden, lainsäädännöllisen tai politiikkaan liittyvän kehityksen, 
resursseihin liittyvien rajoitteiden tai ulkoisten tekijöiden vuoksi. Jälkimmäisistä voidaan mainita 
covid-19-pandemia ja tämän ennennäkemättömän kriisin torjumiseksi toteutetut toimet, jotka ovat 
edellyttäneet useiden toimenpiteiden uudelleenpriorisointia. Se, ettei suositusta ole pantu 
kokonaisuudessaan täytäntöön alun perin odotettuun loppuunsaattamispäivämäärään mennessä, 
ei tarkoita, ettei kyseiseen päivämäärään mennessä olisi toteutettu mitään toimia tai että 
suositusta ei pantaisi kokonaan täytäntöön myöhemmin. 

JOHTOPÄÄTÖS 

3.22 Komissio viittaa kohtaan 3.8 antamaansa vastaukseen ja erityisesti seurattavien suositusten

lukumäärän huomattavaan kasvuun vuonna 2018 julkaistuissa erityiskertomuksissa verrattuna 
aikaisempiin vuosiin, mikä tekee niiden täytäntöönpanosta ja seurannasta entistä haastavampaa. 

EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET LIITTEESEEN 3.1 

”VUONNA 2018 ANNETTUJEN SUOSITUSTEN TARKEMPI 

TÄYTÄNTÖÖNPANOTILANNE KERTOMUKSITTAIN – EUROOPAN 

KOMISSIO” 

Erityiskertomus 1/2018: ”On aika kohdentaa Euroopan alueiden hankkeille 

annettava yhteinen JASPERS-apu paremmin” 

Vastaus suositukseen 4 a, kertomuksen kohta 133: Komission teknisen avun strategian tavoitteena 
on esittää kaikki sen teknisen avun toimet keskittymättä erityisesti valmiuksien kehittämisen 
koordinointiin. Jotta JASPERSin asema teknisten valmiuksien kehittämisen alalla selvenee edelleen, 
JASPERSia varten laaditaan tietämyksen siirtoa koskeva strategia. Hallinnollisten valmiuksien 
kehittämisen alalla varmistetaan yhdenmukaisuus komission toimintalinjojen kanssa, ja jokainen 
teknisten valmiuksien kehittämisen toimeksianto sisällytetään JASPERSin maakohtaisiin 
työohjelmiin. Näin yksilöidyt ja sovitut teknisen avun tarpeet voidaan yhdistää koheesiopolitiikan, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja Verkkojen Eurooppa -välineen toimintapoliittisiin 
tavoitteisiin kussakin jäsenvaltiossa. 

Vastaus suositukseen 5 a, kertomuksen kohta 138: JASPERS on sisällytetty InvestEU-
neuvontakeskukseen, ja sen mukauttaminen tämän seurantavaatimuksiin on käynnissä. 
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Vastaus suositukseen 5 b, kertomuksen kohta 138: JASPERS-aloitteessa ollaan laatimassa 
seuranta- ja raportointivaatimuksia koskevaa asiakirjaa, jolla pyritään muun muassa luomaan 
puitteet tulevan arvioinnin riittävän kattavuuden varmistamiseksi. 

Vastaus suositukseen 5 c, kertomuksen kohta 138: Tiedot kunkin JASPERS-toimeksiannon 
arvioidusta talousarviosta kerätään keskeisellä suorituskykyindikaattorilla, joka koskee 
vastaanotettujen ja tuettujen neuvontatoimeksiantojen lukumäärää, kokoa, tyyppiä ja jakaumaa. 
Myös suoritettujen toimeksiantojen toteutuneita välittömiä kustannuksia seurataan rahoituksesta 
ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen määrien pohjalta. Kustannusten lisäksi seurataan 
henkilöresurssien käytön intensiteettiä tietojen keräämiseksi tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
arviointia varten. 

Vastaus suositukseen 5 d, kertomuksen kohta 138: EIP:n ja Euroopan komission välillä 
rahoituksesta ja hallinnosta tehdyssä puitesopimuksessa todetaan, että tulevan yhteistyön 
yhdenmukaistamiseksi, järjestelmällistämiseksi ja helpottamiseksi tähän mennessä saatujen 
kokemusten perusteella vaikuttaa asianmukaiselta ja yksinkertaistamista koskevan tavoitteen 
mukaiselta, että unioni ja EIP sopivat perustamissopimuksen mukaisten rooliensa puitteissa 
varainhoitoasetuksen mukaisessa puitesopimuksessa niistä periaatteista, vakiosopimusehdoista, 
edellytyksistä ja menettelyistä, joiden mukaisesti unioni ja EIP tekevät yhteistyötä niiden EIP:n 
hallinnoimien rahoitusvälineiden valmistelussa, suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja 
hallinnoinnissa, joihin unioni osoittaa rahoitusosuuden unionin talousarviosta ja/tai EKR:stä. Tässä 
yhteydessä rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen liitteeseen VIII sisältyvät 
henkilöstöön sovellettavat vakiomäärät, joita komissio on soveltanut samalla tavalla kuin kaikkia 
muitakin puitesopimuksen asiaankuuluvia artikloja. Rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn 
puitesopimuksen liitteessä VIII todetaan myös seuraavaa: 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määriä 
sovelletaan täytäntöönpanosopimuksiin ilman jälkikäteen tehtäviä lisätarkastuksia, jotka koskevat 
todellisia kustannuksia tai henkilöstön työajan määrittelyä ja mittausmenetelmää. 

Erityiskertomus 3/2018: Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn 

(MIP) tarkastus 

Vastaus suositukseen 1 i, kertomuksen kohta 101: Komissio pyrki panemaan tämän suosituksen 
täytäntöön jo toukokuussa 2022 kevätpakettinsa avulla. Paketti julkaistiin 23. toukokuuta 2022. 
Komissio teki muutoksia, joiden avulla se pystyi panemaan suosituksen täytäntöön valitsemalla 
MIP:hen liittyvät maakohtaiset suositukset, jotka toimivat maakohtaisten suositusten laajaa kirjoa 
varten asetetun vakioaikataulun puitteissa. Tämän suosituksen täytäntöönpanoa pidetään 
keskeisenä talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun jatkotoimissa, mutta komissio 
katsoo, että suositus on jo pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. 

Vastaus suositukseen 1 ii, kertomuksen kohta 101: Komissio pyrki panemaan tämän suosituksen 
täytäntöön jo toukokuussa 2022 kevätpakettinsa avulla. Paketti julkaistiin 23. toukokuuta 2022. 
Komissio teki muutoksia, joiden avulla se pystyi panemaan suosituksen täytäntöön selittämällä 
maakohtaisia suosituksia koskevan oikeudellisen asiakirjan johdanto-osan kappaleissa paremmin 
MIP:hen liittyvien maakohtaisten suositusten periaatteet ja korostamalla, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon olisi oltava BKT:n kasvua lisäävää, mikä itsessään 
edistäisi epätasapainon korjaamista. Tämän suosituksen täytäntöönpanoa pidetään keskeisenä 
talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun jatkotoimissa, mutta komissio katsoo, että 
suositus on jo pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. 

Vastaus suositukseen 1 iii, kertomuksen kohta 101: Komissio pyrki panemaan tämän suosituksen 
täytäntöön jo toukokuussa 2022 kevätpakettinsa avulla. Paketti julkaistiin 23. toukokuuta 2022. 
Komissio teki muutoksia, joiden avulla se pystyi panemaan suosituksen täytäntöön kiinnittämällä 
perusteellisissa tarkasteluissa enemmän huomiota poliittisten toimien ja jäljellä olevien politiikan 
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puutteiden analysointiin epätasapainon korjaamiseksi ja yhdistämällä tämän epätasapainon 
kehittymiseen. Maakohtaisten suositusten kokonaisvaltaista ennakko- tai jälkiarviointia haittaavat 
syyt, jotka luetellaan alkuperäiseen tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyvässä 
komission vastauksessa. Tämän suosituksen täytäntöönpanoa pidetään keskeisenä talouden 
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun jatkotoimissa, mutta komissio katsoo, että suositus on jo 
pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. 

Vastaus suositukseen 1 iv, kertomuksen kohta 101: Komissio pyrki panemaan tämän suosituksen 
täytäntöön jo toukokuussa 2022 kevätpakettinsa avulla. Paketti julkaistiin 23. toukokuuta 2022. 
Komissio teki muutoksia, joiden avulla se pystyi panemaan suosituksen täytäntöön valitsemalla 
MIP:hen liittyvät maakohtaiset suositukset, jotka toimivat maakohtaisten suositusten laajaa kirjoa 
varten asetetun vakioaikataulun puitteissa. Tämän suosituksen täytäntöönpanoa pidetään 
keskeisenä talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun jatkotoimissa, mutta komissio 
katsoo, että suositus on jo pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. 

Vastaus suositukseen 2 i, kertomuksen kohta 104: Kuten komission tarkastuskertomukseen 
(kohtaan 97) antamassa vastauksessa todetaan, MIP:n täytäntöönpanon tarkistuksissa (lukuun 
ottamatta suosituksia 3 ii, 4, 5 ja 6) olisi otettava huomioon MIP-tarkistus. Talouspolitiikan 
ohjauspaketin tarkistuksen seuranta viivästyi covid-19-kriisin vuoksi, kun oli keskityttävä kriisin 
välittömiin haasteisiin, minkä vuoksi eri suositusten loppuunsaattamispäivämääriä oli lykättävä 
eteenpäin. Komissio pyrki panemaan tämän suosituksen täytäntöön toukokuussa 2022 
kevätpaketillaan. Paketti julkaistiin 23. toukokuuta 2022. Komissio teki muutoksia, joiden avulla se 
pystyi panemaan suosituksen täytäntöön varmistamalla, että perusteellisessa tarkastelussa 
kuvataan selvästi epätasapainon vakavuus.  

Vastaus suositukseen 2 iii, kertomuksen kohta 104: Liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn 
täytäntöönpano on keskeinen osa käynnissä olevaa talouden ohjausjärjestelmän 
uudelleentarkastelua, mutta uudelleentarkastelun valmistumisajankohta on edelleen epävarma. 
Näin ollen suosituksen odotettua loppuunsaattamispäivämäärää on lykättävä heinäkuuhun 2023, 
jotta tämä otetaan huomioon. 

Erityiskertomus 4/2018: EU:n apu Myanmarille/Burmalle 

Vastaus suositukseen 1, kolmas luetelmakohta, kertomuksen kohta 71: Tarpeiden priorisointia 
toteutetaan jatkuvasti ja tarkistetaan säännöllisesti koko täytäntöönpanon ajan ottaen huomioon 
alueiden ja valtioiden erilaiset tarpeet, ja sitä koordinoidaan muiden avunantajien ja näiden alue- ja 
valtiotasolla antaman tuen kanssa. Kun otetaan huomioon uudet tarpeet ja avunantajien vaihteleva 
tuki, ensisijaisia toimia ei aina ole mahdollista määrittää kokonaisuudessaan ennen ohjelman 
täytäntöönpanon alkua. Sen sijaan alueiden/valtioiden ja pitkittyneiden kriisitilanteiden 
priorisointiprosessi on sisällytetty Nexus -valmiusmekanismiin (NRM). Myös koordinointi muiden 
avunantajien ja kumppanien kanssa on jatkuva prosessi koko ohjelman täytäntöönpanon ajan. Tällä 
lähestymistavalla pyritään ylläpitämään joustavaa Nexus-valmiusmekanismia, jolla voidaan 
vastata ajoissa kriisitilanteisiin ja Myanmarin väestön uusiin tarpeisiin, myös arviointien ja 
selvitysten avulla. Komissio varmistaa EU:n Myanmarille ja sen väestölle antaman tuen 
koordinoinnin ja priorisoinnin aktiivisena jäsenenä Cooperation Partner Group -ryhmässä, joka on 
YK:n johtama tärkeimpien avunantajien ja kehityskumppaneiden koordinointielin. 

Erityiskertomus 6/2018: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on 

varmistettu, mutta EU-varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman 

liikkuvuutta 

Vastaus suositukseen 2, kertomuksen kohta 67: Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä Euroopan 
työviranomaisen, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla kerätäkseen 
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olennaisia tietoja aloista, joilla liikkuvia työntekijöitä saatetaan syrjiä. Olennaisten tietojen 
kerääminen varmistetaan myös SOLVIT-kertomusten, CHAP-järjestelmässä tehtyjen valitusten ja 
oikeudellisten asiantuntijoiden verkoston (MoveS) laatimien, eri jäsenvaltioita koskevien raporttien 
avulla. Komissio seuraa tiiviisti näitä aloja myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän 
neuvoa-antavan komitean ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevien elinten kautta. 

Erityiskertomus 10/2018: Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta 

vaikuttaa vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja 

lähentymiseen 

Vastaus suositukseen 3, kertomuksen kohta 85: Komissio katsoo, että suositus on pantu 
kokonaisuudessaan ajoissa täytäntöön siltä osin kuin se on hyväksytty. 

Jäsenvaltiot esittelevät tarvearviointinsa (myös siltä osin kuin on kyse oikeudenmukaisia tuloja 
koskevan YMP:n erityistavoitteen saavuttamisesta) ja toimintastrategiansa YMP:n 
strategiasuunnitelmissaan lainsäätäjien päätöksen mukaisesti. Ne myös asettavat tavoitteita, jotka 
koskevat tuen uudelleenjakamista pienviljelijöille ja tuen tarpeessa oleville alueille. YMP:n arvioinnin 
yhteydessä tarkastellaan myös sitä, kuinka tehokkaasti sen avulla on lisätty tukea eniten tuen 
tarpeessa oleville viljelijöille. Lisäksi arvioidaan muun muassa viljelijöiden tulojen kehitystä ja tuen 
jakautumista verrattuna uudistusta edeltävään tilanteeseen. 

Komissio antoi jäsenvaltioiden laatimien YMP:n strategiasuunnitelmien osalta 18. joulukuuta 2020 
kullekin jäsenvaltiolle suosituksia, jotka perustuvat niiden maatalousalan ja maaseutualueiden 
analyysiin. Suositukset linkitetään yhdeksään YMP:n erityistavoitteeseen, jotka koskevat 
ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, sekä tietämystä ja innovointia koskevaan 
monialaiseen tavoitteeseen. 

Lisäksi komissio aloitti 31. maaliskuuta 2022 EU-maiden toimittamiin YMP:n 
strategiasuunnitelmien luonnoksiin liittyvien huomautuskirjeiden lähettämisen. Tällainen kirje 
lähetettiin kaikille jäsenvaltioille. Kirjeissä tarkastellaan, miten EU-maat ovat määritelleet 
tarpeensa, sekä arvioidaan niiden hyödyntämää näyttöä, toteutettavia toimia ja niiden asettamia 
tavoitteita.  

Kirjeissä käsitellään keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät koko suunnitelmaan: sen strategiseen 
painopisteeseen ja YMP:n yleisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviin toimiin. Kirjeissä 
esitetään YMP:n kymmenen erityistavoitteen pohjalta yksityiskohtaisia huomioita ehdotetun 
suunnitelman välineistä ja muista osatekijöistä, jotka edellyttävät lisäselvityksiä, täydentämistä tai 
mukautuksia ennen kuin komissio voi hyväksyä ne. 

Komissio arvioi parhaillaan vastauksia ja käy tiivistä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. 
Ensimmäiset YMP:n strategiasuunnitelmat hyväksyttiin elokuussa 2022. Neuvoston ja Euroopan 
parlamentin hyväksymässä oikeudellisessa kehyksessä jäsenvaltioille annetaan joustovaraa, jolla 
vastataan niiden uudelleenjakotarpeisiin. Hyväksytyt YMP-suunnitelmat merkitsevät yleisesti ottaen 
vähäisiä mutta todellisia parannuksia nykytilanteeseen. Parannukset ovat seurausta eri välineiden 
ja mekanismien yhteisvaikutuksesta: uudelleenjakotuki, vähennysmekanismi, ylärajojen 
asettaminen, tukioikeuksien lähentäminen sekä joskus tuotantosidonnainen tuki ja ekojärjestelmät. 

Lisätietoja: 

YMP:n strategiasuunnitelmia koskevat suositukset 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

YMP:n strategiasuunnitelmien yleiskatsaus – komission huomautukset 
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(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

YMP:n strategiasuunnitelmia koskevat huomautuskirjeet 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en). 

Erityiskertomus 13/2018: Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: 

komissio vastasi jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa 

ilmeni joitakin puutteita 

Vastaus suositukseen 3 a, kertomuksen kohta 42: Komissio katsoo, että suositus on pantu 
kokonaisuudessaan täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin pyysi komissiota toteuttamaan 
tarvittavat kuulemiset ja tutkimukset, jotta voidaan yksilöidä tavoitteet ja indikaattorit, joilla 
arvioidaan sen onnistumista ja rahalle saatavaa vastinetta sen toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisessa autettaessa jäsenvaltioita puuttumaan radikalisoitumiseen. Komissio käynnisti 
tällaisen tutkimuksen ja yksilöi tavoitteet, indikaattorit ja välineet, joilla mitataan onnistumista ja 
rahalle saatavaa vastinetta toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa, sillä tämä oli 
suosituksen ydinajatus. Aikataulun osalta komissio piti suositusta prosessina, jonka päätteeksi 
laaditaan kattava arviointi radikalisoitumisen vastaisesta toimintapolitiikasta. Näin ollen komissio 
katsoo, että se toteutti tämän suosituksen, koska se pani lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
tavoitteensa kokonaisuudessaan täytäntöön. Pitkän aikavälin osalta komissio on sisällyttämässä 
indikaattorit seuraaviin vuotuisiin edistymiskertomuksiin. 

Vastaus suositukseen 3 d, kertomuksen kohta 42: Komissio ei ole samaa mieltä 
tilintarkastustuomioistuimen arviosta, jonka mukaan suositus on pantu täytäntöön vain joiltakin 
osin. Komissio on varmistanut radikalisoitumisen ja vastanarratiivikampanjoiden alalla 
rahoitettujen unionin toimien vaikuttavuuden arvioimalla tarkasti ehdotusten toimintalogiikkaa 
(mukaan lukien yleiset ja erityiset tavoitteet, menetelmät, indikaattorit, joihin kuuluvat perustaso, 
tavoite sekä todentamisen lähde ja keino) ehdotuspyynnössä määriteltyjen toivottujen tulosten 
pohjalta. Lisäksi se edellytti, että ehdotukset sisältävät ehdotettujen toimien kattavuuden ja 
vaikutuksen määrällisen ja laadullisen arvioinnin, johon liittyy saatuja kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä vastaavia tulevia toimia varten. 

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto, jossa viitataan ennalta määriteltyjen 
vaikuttavuusindikaattoreiden käyttöön, näyttää ylittävän alkuperäisen suosituksen hengen. 
Sisäasioiden rahastojen oikeusperustan mukaisesti unionin toimien erityistavoitteena on täydentää 
rahaston toimintapoliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa kansallisella tasolla jäsenvaltioiden 
ohjelmien kautta sekä edistää yleisiä strategisia tavoitteita, jotka liittyvät politiikan analysointiin ja 
innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja 
toimien testaamiseen kaikkialla unionissa. Tässä innovoinnin ja uusien aloitteiden testaamisen 
yhteydessä ennalta määriteltyjen vaikuttavuusindikaattorien asettaminen osoittautuisi haitalliseksi, 
koska se rajoittaisi toiminta-alan mahdollisilta hakijoilta vaadittavaa omaperäisyyttä, 
kekseliäisyyttä ja modernia lähestymistapaa.  

Komissio katsoo edelleen, että vaikuttavuusindikaattorien puuttuminen ei tarkoita, että 
vaikuttavuutta ei voitaisi arvioida. Päinvastoin arvioidessaan ehdotuksia ennen rahoituspäätöksen 
tekemistä komissio arvioi koko toimintalogiikkaa ja sitä, miten ehdotettu toimien kuvaus vastaa 
ehdotuspyynnön tavoitetta, ja varmistaa siten ehdotusten tulevan vaikuttavuuden. 
Täytäntöönpanon osalta ainoastaan arviointi, johon kootaan kaikki merkitykselliset tiedot, voi 
tarjota päätelmiä hankkeen edistymisestä ja monista tekijöistä, jotka eivät näy indikaattoreissa 
mutta jotka ovat vaikuttaneet edistymiseen. Tällaisia arviointikertomuksia hakijoilta pyydetään, ja 
ne on toimitettava hankkeen lopussa, jotta toteutetun toimen vaikuttavuutta voidaan mitata. Jos 
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tätä ei saavuteta, komissio voi loppumaksussa vähentää avustuksen määrää ja siten suojella EU:n 
talousarviota. 

Erityiskertomus 16/2018: EU:n lainsäädännön jälkitarkastus: vakiintunut mutta 

puutteellinen järjestelmä 

Vastaus suositukseen 1 a, kertomuksen kohta 87: Komissio hyväksyi omalta osaltaan suosituksen, 
jossa edellytetään toimielinten välisen käsikirjan laatimista. Komissio ei kuitenkaan voi ryhtyä 
toimiin asioissa, jotka riippuvat muiden toimielinten oikeuksista. Komissio on pannut suosituksen 
1 a täytäntöön parhaansa mukaan. Komissio toteutti omalta osaltaan kaikki toimet suosituksen 
noudattamiseksi tarkistamalla välinettä nro 44 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa arviointia 
ja seurantaa koskeviin lausekkeisiin soveltamassaan horisontaalisessa lähestymistavassa ja 
erityisesti kehottamalla lainsäätäjiä vuonna 2021 antamassaan tiedonannossa Parempaa 
sääntelyä: yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä tekemään yhteistyötä yhteisten määritelmien 
kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen yhteydessä käytävässä säännöllisessä vuoropuhelussa. Loppu 
riippuu muista toimielimistä ja liittyy poliittiseen vuoropuheluun. 

Vastaus suositukseen 1 b, kertomuksen kohta 87: SEUT-sopimuksen 295 artiklan mukaan 
toimielinten välisen sopimuksen ei tarvitse olla sitova. Kolme toimielintä päättivät yhdessä vuonna 
2016, että parempaa lainsäädäntöä koskeva toimielinten välinen sopimus ei ole oikeudellisesti 
sitova. Kaikki toimielimet halusivat sopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä välttää useita 
oikeudellisia ja institutionaalisia ongelmia, joita ei ole vieläkään ratkaistu. Nykyisen parempaa 
lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tarkistaminen ei ole suunnitteilla. 

Vastaus suositukseen 2 b, kertomuksen kohta 92: Komissio korostaa hyväksyneensä suosituksen 
osittain. Komissio on tarkastellut kysymystä sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiannon 
laajentamista muihin jälkitarkastuksiin kuin arviointeihin osana sääntelyn parantamista koskevan 
vuoden 2019 tilannekatsauksen jatkotoimia ja tarkistaessaan sääntelyntarkastelulautakunnan 
toimeksiantoa vuonna 2020. Komissio katsoi, että toimeksiannon laajentaminen muihin 
jälkitarkastuksiin kuin arviointeihin ei ole oikeasuhteista eikä tehokasta, kun otetaan huomioon 
esimerkiksi sääntelyntarkastelulautakunnan toimeksiannon laajentaminen vuonna 2020 "yksi 
sisään, yksi ulos” -periaatteeseen, strategisen ennakoinnin integrointi parempaan sääntelyyn ja 
lisääntynyt tiedotustoiminta. 

Erityiskertomus 17/2018: Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–

2013 viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen 

käyttöön mutta ei keskitytty riittävästi tuloksiin  

Vastaus suositukseen 4, kertomuksen kohta 90: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 
nro 17/2018 suositeltiin, että komissio painottaisi enemmän tuloksia, kun se antaa jäsenvaltioille 
kohdennettua tukea ohjelmakauden 2014–2020 täytäntöönpanon nopeuttamiseksi. Komissio on 
toteuttanut aloitteita suosituksen täytäntöönpanemiseksi ja katsoo, että se on pantu 
kokonaisuudessaan täytäntöön esimerkiksi lukuisilla kohdennetuilla teknisen tuen välineillä ja 
neuvontapalveluilla, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia hyödyntää rahastoja, sekä 
seuraamalla tiiviisti viivästymisvaarassa olevia ohjelmia, jotka on lueteltu komission aiemmissa 
vastauksissa. Komissio on myös päivittäin yhteydessä hallintoviranomaisiin varmistaakseen, että 
vuosien 2014–2020 ohjelmat pannaan sujuvasti täytäntöön. Komissio toistaa aiemmin 
esittämänsä näkemyksen, jonka mukaan erityiskertomuksella 24/21, johon suosituksessa viitataan 
jäljellä olevien puutteiden osalta, ei ole selkeää yhteyttä tähän suositukseen. 
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Erityiskertomus 18/2018: Onko vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän 

osion päätavoite saavutettu? 

Vastaus suositukseen 1 c, kertomuksen kohta 137: Komissio katsoo, että se on pannut kaikki 
suosituksen 1 c osalta hyväksymänsä näkökohdat kokonaan täytäntöön. Komissio hyväksyi osittain 
suosituksen 1 c siltä osin kuin sitä pyydettiin tarkistamaan sopeutuskaavion tuloksellisuutta, sillä se 
suoritti tuohon aikaan jäsenvaltioiden kanssa yhteisesti sovitussa kannassa edellytettyä 
joustojärjestelyjen laajempaa uudelleentarkastelua. Komissio totesi, ettei se voinut ennakoida 
prosessin tuloksia. Komissio tarkasteli sopeutuskaavion parametreja osana toukokuussa 2018 
julkaistua vakaus- ja kasvusopimuksen joustavuuden laajempaa arviointia. Komissio ei arvioinut 
yksityiskohtaisesti kolmea tilintarkastustuomioistuimen korostamaa seikkaa. Kyseiset seikat 
liittyvät suosituksiin 1 a ja 1 b, jotka komissio hylkäsi. Näin ollen komissio ei aio käsitellä kyseisiä 
suosituksia. 

Vastaus suositukseen 3, kertomuksen kohta 142: Komissio katsoo, että se on pannut kaikki 
hyväksymänsä suosituksen 3 näkökohdat kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio hyväksyi 
suosituksen 3 osittain ja totesi, että se on valmis tarkastelemaan uudelleen tätä kysymystä ja 
hakemaan tukea jäsenvaltioilta tällaisille ehdotuksille. Se totesi myös, ettei voinut tässä vaiheessa 
sitoutua toimittamaan huomautusta talous- ja rahoituskomitealle. Myöhemmässä vastauksessaan 
tilintarkastustuomioistuimelle komissio totesi, että se oli päättänyt tutkia asiaa tarkemmin 
talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelussa. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet talous- ja 
rahoituskomiteassa käydyissä keskusteluissa haluavansa, että finanssipolitiikan sääntöihin 
tulevaisuudessa tehtävät muutokset sisällytetään kokonaispakettiin. Näin ollen ne eivät tällä 
hetkellä tue finanssipolitiikan sääntöjen kohdennettuja muutoksia, kuten suosituksessa 3 
korostettua muutosta. Tästä syystä komissio ei ole toimittanut talous- ja rahoituskomitealle 
huomautusta tästä asiasta. Komissio muistuttaa myös, ettei se missään tapauksessa sitoutunut 
toimittamaan tällaista huomautusta, kun se hyväksyi suosituksen 3 osittain. Komissio ei voi 
ennakoida talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelua koskevan julkisen keskustelun tulosta. 
Se esittää linjauksia talouden ohjausjärjestelmään tehtävistä mahdollisista muutoksista kesätauon 
2022 jälkeen, hyvissä ajoin vuotta 2023 varten. 

Erityiskertomus 19/2018: Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: 

toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta 

Vastaus suositukseen 2, toinen luetelmakohta, kertomuksen kohta 106: Suosituksen 
täytäntöönpanon määräaika ei ole umpeutunut. Suositeltu toimi liittyy kuitenkin Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja koskevan asetuksen meneillään olevaan tarkistukseen (teksti on määrä hyväksyä 
vuoden 2024 puoliväliin mennessä). 

Vastaus suositukseen 4, neljäs luetelmakohta, kertomuksen kohta 106: Asetuksen tarkistaminen 
viivästyi, ja komissio valmistelee parhaillaan muutettua tekstiä sen hyväksymiseksi heinäkuuhun 
2023 mennessä. 

Erityiskertomus 25/2018: Tulvadirektiivi: riskien arvioinnissa on edistytty, mutta 

suunnittelua ja täytäntöönpanoa on parannettava 

Vastaus suositukseen 1, kertomuksen kohta 102: Kahdeksan jäsenvaltiota (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, 
SE) oli täyttänyt tulvadirektiivin 15 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa 1. kesäkuuta 2022 
mennessä. 

Komission yhteinen vastaus suosituksiin 2 a ja 2 b, kertomuksen kohta 103: Jäsenvaltioiden oli 
julkaistava toinen tulvariskien hallintasuunnitelmansa (ja kolmas vesienhoitosuunnitelmansa) 
joulukuuhun 2021 mennessä ja raportoitava niistä Euroopan komissiolle maaliskuuhun 2022 
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mennessä. Sen jälkeen komissio arvioi näitä suunnitelmia ja laatii kertomuksen, joka sisältää 
havaintoja ja suosituksia, mikä luonnollisesti vie aikaa, kun otetaan huomioon analyysin laajuus ja 
tekninen monimutkaisuus. Komission kertomuksen säädetty määräaika on joulukuu 2024, mutta 
komission yksiköt toteuttavat toimenpiteitä, joiden avulla se saadaan valmiiksi aiemmin vuonna 
2024 (riippuen myös jäsenvaltioiden raportoinnin oikea-aikaisuudesta). 

Vastaus suositukseen 3, kertomuksen kohta 106: Komissio korostaa, että tätä suositusta ei 
hyväksytty. 

Vastaus suositukseen 6 A, kertomuksen kohta 112: Komissio on ryhtynyt päivittämään yhteistä 
täytäntöönpanostrategiaa koskevaa ohjeasiakirjaa nro 24, joka koskee vesienhoitosuunnitelmaa 
muuttuvassa ilmastossa. Päivitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 lopussa tai vuoden 
2024 alussa. 

Vastaus suositukseen 6 B a, kertomuksen kohta 112: Sama kuin suosituksissa 2 a ja 6 a. 

Komission yhteinen vastaus suosituksiin 6 B b ja 6 B c, kertomuksen kohta 112: Komissio katsoo, 
että tämä suositus on pantu osittain täytäntöön seuraavien seikkojen perusteella: Komissio julkaisi 
helmikuussa 2019 arviointinsa jäsenvaltioiden edistymisestä tulvariskien hallinnassa. Kertomus 
sisältää osioita, joissa käsitellään ilmastonmuutosta tulvariskien hallintasuunnitelmissa ja 
sopeutumistoimenpiteitä (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Komissio laati 
keskusteluasiakirjan (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) ja toteutti 
jäsenvaltioiden keskuudessa kyselytutkimuksen, jonka avulla voitiin tunnistaa aukkoja 
jäsenvaltioiden tietämyksessä ilmastonmuutoksen vaikutuksista.  

Tutkimusraportin ensimmäinen versio on jo julkaistu (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-
bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). 
Päivitetty versio julkaistaan lokakuuhun 2022 mennessä. Lokakuussa 2021 järjestettiin 
ilmastonmuutosta ja tulvariskien hallintaa käsittelevä työpaja. Toukokuussa 2022 järjestettiin 
hulevesitulvia käsittelevä työpaja. Tähän voidaan lisätä vielä ilmastolaki (2021) ja strategia 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (2021). 

Jäsenvaltioiden oli laadittava toinen tulvariskien hallintasuunnitelmansa vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja lähetettävä se komissiolle maaliskuun 2022 loppuun mennessä (tulvadirektiivin 14 ja 
15 artikla). Komissio on sitoutunut raportoimaan suunnitelmien tarkastelusta vuoden 2024 loppuun 
mennessä, jolloin julkaistaan vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin seuraava 
täytäntöönpanokertomus, jolla on sama määräaika. Komissio tarkastaa tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden ehdottamat välineet. 

Vastaus suositukseen 7 a, kertomuksen kohta 113: Komissio hyväksyi tämän suosituksen osittain, 
koska tulvadirektiivissä ei velvoiteta jäsenvaltioita hyödyntämään vakuutusturvaa yhtenä 
toimenpiteenä tulvariskien hallintasuunnitelmissa eivätkä kaikki jäsenvaltiot esitä raportoinnissaan 
tietoja vakuutuksista.   

Komissio on kuitenkin jo tarkistanut vuoden 2019 katsauksessaan (SWD(2019) 31), ovatko 
jäsenvaltiot käsitelleet vakuutuksia ensimmäisissä tulvariskien hallintasuunnitelmissaan ja jos ovat, 
miten. Lisäksi komissio tukee ajatusta lisätä yleisön tietoisuutta tulvariskien varalta otettavista 
vakuutuksista yhtenä riskinsiirtomekanismina. Vakuutusturvan parantaminen osana laajaa 
tulvariskien hallintastrategiaa voisi olla hyvä tapa siirtää riskejä. Vakuutuksen hyödyt riippuvat 
kunkin jäsenvaltion säännöksistä ja tulvariskin erityispiirteistä jäsenvaltioissa.   
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Komissio teki vuonna 2020 yhteistyötä Insurance Europen kanssa, joka toteutti kansallisten 
jäsenjärjestöjensä keskuudessa kyselytutkimuksen tulvista ja vakuutusturvasta. Samaan aikaan 
komissio ja jäsenvaltiot toteuttivat kyselytutkimuksen tulvariskien hallinnasta vastaavien tahojen 
keskuudessa. Lokakuussa 2020 toteutettiin vakuutusturvaa käsittelevä työpaja, ja alustava raportti 
julkaistiin huhtikuussa 2021 (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Raportti heijastaa 
myös Insurance Europen tutkimusta.   

Komissio arvioi parhaillaan jäsenvaltioiden laatimia toisen syklin tulvariskien hallintasuunnitelmia. 
Nämä arvioinnit ja EU:n katsaukset julkaistaan vuoden 2024 loppuun mennessä 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Vastaus suositukseen 8 a, kertomuksen kohta 115: Komissio korostaa, että tätä suositusta ei 
hyväksytty. 

Erityiskertomus 31/2018: Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten 

tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen 

kurominen 

Vastaus suositukseen 1 b, kertomuksen kohta 100: Terveyden ja elintarviketurvallisuuden 
pääosasto julkaisi maaliskuun 2022 puolivälissä katsauksen eläinten hyvinvointia koskevista 
indikaattoreista tilatasolla. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti erilaisia haasteita ja vaikeuksia, joita 
esiintyy luotaessa eläinten hyvinvointia koskevat indikaattorit käsittävä toteuttamiskelpoinen 
järjestelmä. Ongelmien ratkaisemiseksi on käynnissä useita hankkeita. Tarkoituksena on ottaa 
tällaiset indikaattorit huomioon tarkistetussa eläinten hyvinvointia koskevassa lainsäädännössä. 
Komission ehdotus hyväksyttäneen vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Vastaus suositukseen 1 c, kertomuksen kohta 100: Eläinten hyvinvointia koskevan säännöstön 
tarkistamisessa käytettiin eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan EU:n strategian (2012–2015) 
arvioinnin tuloksia. Etenemissuunnitelma eläinten hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön 
toimivuustarkastusta varten julkaistiin toukokuussa 2020, joten täytäntöönpano ei viivästynyt. Itse 
toimivuustarkastusta koskeva työ on käynnissä, ja siihen liittyvä komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja on määrä julkaista vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. 

Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön tarkistamista koskeva alustava vaikutustenarviointi 
julkaistiin heinäkuussa 2021, ja siitä oli mahdollista antaa palautetta elokuun 2021 loppuun 
saakka. Avoin julkinen kuuleminen järjestettiin 15. lokakuuta 2021 – 21. tammikuuta 2022. 
Tarkoitus on saattaa vaikutustenarvioinnit päätökseen vuoden 2023 alkuun mennessä ja hyväksyä 
asiaa koskevat lainsäädäntöehdotukset viimeistään vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. 

Vastaus suositukseen 4 a, kertomuksen kohta 104: Suosituksen täytäntöönpano on käynnissä 
YMP:n strategiasuunnitelmien arvioinnin yhteydessä. YMP:n strategiasuunnitelmia koskevat 
huomautuskirjeet lähetettiin kaikille jäsenvaltioille, jotka pyysivät selvennystä ja joilla oli 
kunnianhimoisempia eläinten hyvinvointia koskevia tavoitteita. Komissio arvioi parhaillaan 
vastauksia ja käy tiivistä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Komission 7. joulukuuta 2021 antama 
delegoitu asetus (EU) 2022/126 (EUVL L 20) täydentää strategiasuunnitelma-asetusta eläinten 
hyvinvoinnin osalta. 

Lisätietoja: 

YMP:n strategiasuunnitelmia koskeva yleiskatsaus – komission huomautukset 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 
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YMP:n strategiasuunnitelmia koskevat huomautuskirjeet (https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en). 

Erityiskertomus 33/2018: Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava uhka 

edellyttää enemmän toimia 

Vastaus suositukseen 1 a, kertomuksen kohta 74: Komissio on toteuttanut tärkeitä toimia tämän 
suosituksen täytäntöönpanemiseksi hyväksymällä vuoteen 2030 ulottuvan EU:n 
maaperästrategian. Lisäksi Yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt asiaa koskevan tutkimuksen. 
Laadittaessa menetelmää, jolla arvioidaan EU:ssa tapahtuvan aavikoitumisen ja maaperän 
huonontumisen laajuutta, toimia on koordinoitava maaperän terveyttä koskevan säädöksen kanssa. 
Euroopan komissio esittää asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä. 
Menetelmää ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseistä ajankohtaa. 

Vastaus suositukseen 1 b, kertomuksen kohta 74: Komissio on toteuttanut tärkeitä toimia tämän 
suosituksen täytäntöönpanemiseksi hyväksymällä vuoteen 2030 ulottuvan EU:n 
maaperästrategian. Uuden maaperästrategian 4.2 kohdan mukaan komissio julkaisee ”Euroopan 
ympäristökeskuksen (EEA) ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) tuella viiden vuoden välein tietoja 
maan huonontumisen ja aavikoitumisen tilasta EU:ssa”. 

Vastaus suositukseen 3 a, kertomuksen kohta 78: Vuoteen 2030 ulottuvassa uudessa EU:n 
maaperästrategiassa vahvistetaan yleiset puitteet ja konkreettiset toimet, joilla voidaan 
merkittävästi edistää asetettujen sitoumusten ja tavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien 
maaperän huonontumisen nollataso vuoteen 2030 mennessä. Kun menetelmät (ks. suositus 1 a) ja 
maaperän terveyttä koskeva säädös on hyväksytty, voidaan täsmentää tarkemmin, miten 
maaperän huonontumisen nollataso saavutetaan, ja raportoida edistymisestä. Tämän suosituksen 
täytäntöönpano riippuu siten suosituksen 1 a täytäntöönpanosta ja maaperän terveyttä koskevan 
säädöksen hyväksymisprosessista. 

Erityiskertomus 35/2018: Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman 

EU‑ rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan 

Komission yhteinen vastaus suosituksiin 1 a ja 1 b, kertomuksen kohta 66: Komissio toteaa, että 
tätä suositusta ei alun perin hyväksytty syistä, jotka selitetään komission vastauksissa 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 35/2018, erityisesti kun otetaan huomioon, 
että sääntelykehyksessä ei säädetty hyväksytystä valtiosta riippumattomien järjestöjen 
määritelmästä kansainvälisellä tai EU:n tasolla. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 
julkaisuaikaan varainhoitoasetusta oli juuri tarkistettu. Komissio kuitenkin antoi huhtikuussa 2022 
varainhoitoasetuksen tarkistamista koskevan ehdotuksen, jossa otetaan käyttöön valtiosta 
riippumattoman järjestön määritelmä ja asiaankuuluvat perusteet. Lainsäätäjien tehtävänä on nyt 
päättää etenemistavasta ja hyväksyä varainhoitoasetuksen muutos. 
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Euroopan keskuspankin vastaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen EU:n

talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2021 lopussa

”3. luku – Suositusten täytäntöönpanon seuranta”

Suosituksen 5 alakohta b – Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2018

Tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 tekemän tarkastuksen jälkeen EKP päivitti kriisitilanteiden

toimintasuunnitelmansa (Emergency Action Plan, EAP). Tarkoituksena oli tarjota yhdenmukaista

ohjeistusta prosessiin, joka käynnistyy, kun pankin katsotaan olevan kriisivaiheessa. Yhteiset

valvontaryhmät voivat nyt toimintasuunnitelman kaikissa vaiheissa harkita pyytävänsä paikalla tehtävää

erityistarkastusta, jossa arvioidaan esimerkiksi omaisuuserien laatua heikentäviä tekijöitä.

Suosituksen 5 alakohdassa b mainitun kaltainen prosessi on siis otettu käyttöön. Yhteiset

valvontaryhmät voivat lisäksi pyytää, että paikalla tehtäviä tarkastuksia toimitetaan osana merkittävien

pankkien vuotuisia tarkastusohjelmia (Supervisory Examination Programmes). Tällaisissa

tarkastuksissa yksittäiset tiedostot ja/tai yksittäisen pankin historiatiedot tarkastetaan järjestelmällisesti

määrällisillä menetelmillä (luottoasiakastietojen arvioinnin ja vertailumallien avulla), tilataan

ulkopuolisilta arvioitsijoilta perusteellisia vakuusarviointeja tai laaditaan kehittyneitä varovaisen

arvostuksen menetelmiä markkinariskille altistuvia vastuita varten. Näiden viime vuosina kehitettyjen ja

sovellettujen tarkastusmenetelmien ansiosta yhteiset valvontaryhmät ovat voineet arvioida

omaisuuserien laatua tilanteen vaatimalla tavalla, sillä arviointi antaa järjestelmällisen määrällisen

tuloksen, joka näkyy varausten määrässä tai arvostuserossa. Valvontaryhmät voivat myös tarvittaessa

pyytää pankkia muuttamaan saamisten luokitusta. Paikalla tehtävät tarkastukset ovat siis

oikeasuhtainen keino, jota käytetään omaisuuserien laadun jatkuvassa arvioinnissa. Jos kriisitilanteiden

toimintasuunnitelman yhteydessä ilmenee kiireellinen tarve paikalla tehtävään tarkastukseen, EKP

pystyy muodostamaan tarkastusryhmän nopeasti muuttamalla tarkastusten tärkeysjärjestystä ja

kohdentamalla niiden resursseja uudelleen.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN 

EU:N TALOUSARVION TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE 

VUODEN 2021 LOPUSSA  

”Liite” 

Vuosikertomuksen 2018 kolmannessa luvussa annettujen 
suositusten seuranta 

Komissio toteaa vuoden 2018 tuloksellisuuskertomuksessa annettujen suositusten 3.2 a, 3.2 b, 
3.2 c ja 3.4 osalta, että perustasoja, välitavoitteita ja tavoitteita (ja niihin liittyviä asiakirjoja) ei ole 
vielä vahvistettu useiden ohjelmien osalta, koska operatiivisten järjestelyjen käynnistäminen on 
viivästynyt asiaa koskevien asetusten myöhäisen hyväksymisen vuoksi. 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
vuoden 2021 lopussa, kuinka tuloksellisesti EU:n 
talousarviosta rahoitettuja meno-ohjelmia oli 
toteutettu. Tarkastus perustui komissiosta ja 
muista lähteistä saatuihin tuloksellisuustietoihin 
sekä tuoreisiin havaintoihin, jotka 
tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt omien 
tarkastustensa ja katsaustensa yhteydessä. 
Tämänvuotisen tuloksellisuuskertomuksen 
pääaiheena on kysymys siitä, miten 
horisontaaliset toimintapolitiikan painopisteet 
on valtavirtaistettu EU:n talousarvioon. 
Kertomuksessa arvioidaan, oliko painopisteet 
sisällytetty tarkastuskohteeksi valittuihin EU:n 
meno-ohjelmiin ja oliko komissiolla käytössään 
asianmukainen tuloksellisuuskehys, jonka avulla 
voidaan mitata, kuinka EU on edistänyt näitä 
painopisteitä.
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