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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 1 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 8. ja 15. heinäkuuta 2021 pitämissään 
kokouksissa hyväksynyt  

 

VUOSIKERTOMUKSET  
varainhoitovuodelta 2020  

 

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

 

 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ovat 

Klaus-Heiner LEHNE (presidentti), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER, 

Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, 
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, 

Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER ja 

Marek OPIOLA.  
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Johdanto 
0.1. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin (EU) toimielin1, joka
vastaa EU:n varainhoidon ulkoisesta tarkastuksesta2. Toimimme tässä ominaisuudessa 
kaikkien unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana, 
erityisesti auttamalla kehittämään EU:n varainhoitoa. Lisätietoja työstämme esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen vuotuisissa toimintakertomuksissa, erityiskertomuksissa 
ja katsauksissa sekä lausunnoissa, joita annamme uudesta tai päivitetystä 
EU-lainsäädännöstä ja muista varainhoitoon vaikuttavista päätöksistä3. 

0.2. EU:n yleisen talousarvion hyväksyvät vuosittain Euroopan unionin neuvosto ja
Euroopan parlamentti. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 
muodostaa yhdessä tilintarkastustuomioistuimen muiden julkaisujen kanssa perustan 
vastuuvapausmenettelylle, jossa Euroopan parlamentti tekee neuvoston suosituksen 
perusteella päätöksen siitä, onko Euroopan komissio täyttänyt hyväksyttävästi 
velvollisuutensa talousarvion toteuttajana. Kun vuosikertomus julkaistaan, 
tilintarkastustuomioistuin toimittaa sen tiedoksi jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

0.3. Vuonna 2020 vuosikertomus on jälleen jaettu kahteen erilliseen osaan. Tässä
kertomuksen osassa käsitellään EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen luotettavuutta ja 
tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Toinen osa 
käsittää tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen EU:n talousarvion 
tuloksellisuudesta vuoden 2020 lopussa4. 

1 Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta tuli EU:n toimielin Euroopan uniosta tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan nojalla. Sopimus tunnetaan myös nimellä Maastrichtin sopimus 
(EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1). Alun perin Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin 
kuitenkin vuonna 1977 Brysselin sopimuksella uudeksi Euroopan yhteisön elimeksi, joka 
vastaa ulkoisesta tarkastuksesta (EYVL L 359, 31.12.1977, s. 1). 

2 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus SEUT, 285–287 artikla (EUVL C 326, 
26.10.2012, s. 169). 

3 Saatavilla tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla osoitteessa www.eca.europa.eu. 

4 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – 

tilanne vuoden 2020 lopussa 

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:1992:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:1977:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://www.eca.europa.eu/


0.4. Keskeisen osan vuosikertomusta muodostaa tarkastuslausuma Euroopan
unionin konsolidoidun tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (josta kertomuksessa käytetään ilmaisua 
sääntöjenmukaisuus). Lausumaa on täydennetty EU:n jokaista keskeistä toiminta-alaa 
koskevilla erityisarvioilla. 

0.5. Kertomuksen tämän osan rakenne on seuraava:

— ensimmäisessä luvussa esitetään tarkastuslausuma ja yhteenveto tilien 
luotettavuuden ja toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastuksessa 
saaduista tuloksista; luvussa käsitellään myös sääntöjenmukaisuutta koskevia 
komission tietoja ja esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustavasta 

— toisessa luvussa esitetään talousarvio- ja varainhallinnosta tehdyt havainnot 

— kolmannessa luvussa esitetään EU:n tuloja koskevat havainnot 

— luvuissa 4–9 esitetään vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 
pääotsakkeiden5 osalta tulokset, jotka on saatu toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta, komission vuotuisia toimintakertomuksia, komission 
sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueita ja muita hallintojärjestelyitä 
koskevissa tarkastuksissa. 

0.6. Yksittäisten monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden osalta ei laadita
erillisiä tilinpäätöksiä, joten vuosikertomuksen eri luvuissa esitetyt johtopäätökset 
eivät muodosta tarkastuslausuntoa. Sen sijaan kyseisissä luvuissa tuodaan esille 
monivuotisen rahoituskehyksen kunkin otsakkeen kannalta keskeisiä kysymyksiä. 

5 Tilintarkastustuomioistuin ei laadi erillistä kertomusta otsakkeen 6 (Korvaukset) menoista 
eikä monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisista menoista. Tilintarkastustuomioistuin ei 
esitä erityisarviota otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” (seitsemän luku) ja otsakkeen 
4 ”Globaali Eurooppa” (kahdeksas luku) osalta. 
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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 tilintarkastukseen ja 
kirjanpitoon. Verkkosivuillamme on sanasto, jossa selitetään useimmat 
vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit6. Kun sanastossa määritellyt termit 
esiintyvät kussakin luvussa ensimmäisen kerran, ne kirjoitetaan kursiivilla. 

0.8. Ulkoisena tarkastajana meillä on velvollisuus raportoida 
tarkastushavainnoistamme ja tehdä niiden perusteella johtopäätökset, joiden pohjalta 
voidaan antaa riippumaton ja puolueeton arvio tilien luotettavuudesta ja toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Covid-19-pandemiasta johtuvat 
matkustusrajoitteet estivät lähes kaikissa tapauksissa tilintarkastustuomioistuinta 
toimittamasta paikalla tehtäviä tarkastuksia. Suurin osa tarkastuksista toimitettiin 
asiakirjatarkastuksina ja haastattelemalla tarkastuskohteita etänä. Vaikka paikan päällä 
tehtävien tarkastusten puuttuminen voi lisätä havaitsemisriskiä, 
tilintarkastustuomioistuin pystyi hankkimansa evidenssin perusteella saattamaan 
tarkastustyönsä loppuun ja tekemään johtopäätöksiä. 

0.9. Vuosikertomuksen yhteydessä esitetään myös vastaukset, jotka komissio (tai 
tarvittaessa muu EU:n toimielin tai elin) on antanut tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksiin. 

                                                      
6 https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58 667 

9

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58667


  

 

 

 

 

 

 

1. luku 

Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot 

10



 

Sisällys 

Kohta 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle – riippumattoman tarkastajan kertomus I.–XXXIV. 

Johdanto 1.1.–1.6. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä 1.1.–1.4. 

EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi 1.5.–1.6. 

Varainhoitovuotta 2020 koskevat tarkastushavainnot 1.7.–1.43. 
Tilien luotettavuus 1.7.–1.10. 
Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä 1.7.–1.9. 

Varainhoitovuoden 2020 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat 1.10. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 1.11.–1.31. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa tilien perustana olevat 
tulo- ja menotapahtumat 1.12.–1.16. 

Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä 1.17. 

Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n 
varoista, vaikuttavat virheriskiin 1.18.–1.31. 

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 1.32.–1.43. 
Komission virhetasoarvio asettuu tilintarkastustuomioistuimen 
virhetasoarvioiden vaihteluvälin alempaan päähän 1.33.–1.34. 

Vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen valmisteluprosessissa 
ja kertomuksen sääntöjenmukaisuutta koskevissa tiedoissa on edelleen 
ongelmia 1.35.–1.39. 

Komission raportointi rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätoimista on 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – 
riippumattoman tarkastajan kertomus 

Lausunto 

I. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen, joka sisältää konsolidoidut 
tilinpäätöslaskelmat1 ja talousarvion toteuttamista koskevan selvityksen2 
31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja jonka komissio on 
hyväksynyt 30. kesäkuuta 2021 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti. 

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

II. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Euroopan unionin (EU) konsolidoitu 
tilinpäätös 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta asemasta 
31 päivältä joulukuuta 2020 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta varainhoitoasetuksen ja kansainvälisesti hyväksyttyihin 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin perustuvien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti. 

                                                      
1 Konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot (segmenttiraportointi mukaan 
luettuna). 

2 Selvitys talousarvion toteuttamisesta sisältää myös liitetiedot. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

III. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2020 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Menot 

Kielteinen lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

IV. Tilintarkastustuomioistuin katsoo sen seikan merkittävyyden vuoksi, jota 
kuvataan kohdassa ”Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta”, että 31. joulukuuta 2020 päättyneen varainhoitovuoden 
tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen. 

Perustelut lausunnolle 

V. Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI) kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin 
standardeihin ja ohjeisiin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia 
kuvataan tarkemmin kertomuksen kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. 
Tilintarkastustuomioistuin on myös noudattanut riippumattomuusvaatimuksia ja 
täyttänyt eettiset velvoitteensa eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän 
kansainvälisen lautakunnan (International Ethics Standards Board for Accountants) 
vahvistamien eettisten sääntöjen (Code of Ethics for Professional Accountants) 
mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

VI. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso, joka koskee 
31. joulukuuta 2020 päättyneen varainhoitovuoden tileissä hyväksyttyjä menoja, 
on 2,7 prosenttia. Merkittävässä osassa näitä menoja – yli puolessa – virhetaso on 
olennainen. Tämä koskee lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia menoja, joiden 
arvioitu virhetaso on 4,0 prosenttia. Nämä menot kasvoivat 87,2 miljardiin euroon 
vuonna 2020 ja muodostivat 59 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen perusjoukosta3. Kasvu johtui pitkälti siitä, että koheesioalan menot 
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lisääntyivät edelleen. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden 
vaikutukset varainhoitovuoden hyväksyttyihin menoihin ovat edellä sanotun 
perusteella sekä olennaisia että laajalle ulottuvia. 

Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat vastuut 

VII. EU:n taseeseen sisältyvien eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden määrä oli vuoden 2020 lopussa 116,0 miljardia euroa. Tämä 
vastaa lähes kolmannesta kaikista vuoden 2020 vastuista (313,5 miljardia euroa). 

VIII. Suurin osa eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista 
vastuista, 100,7 miljardia euroa, liittyy Euroopan unionin virkamiesten ja muun 
henkilöstön eläkejärjestelmään. Vastuiden kirjaaminen tileihin perustuu arvioon 
niiden maksujen nykyarvosta, jotka EU oletettavasti joutuu tulevaisuudessa 
maksamaan kattaakseen eläkevastuunsa. 

IX. Eläkejärjestelmään kuuluvat etuudet maksetaan EU:n talousarviosta. EU ei 
ole perustanut erillistä eläkerahastoa, josta tulevat eläkevastuut katettaisiin, vaan 
jäsenvaltiot takaavat yhteisesti etuuksien maksamisen, ja virkamiehet maksavat 
kolmanneksen eläkejärjestelmän rahoituksesta. Eurostat tekee tätä vastuuta 
koskevat laskelmat vuosittain komission tilinpitäjän puolesta käyttäen muuttujina 
muun muassa EU:n virkamiesten ikäprofiilia ja elinajanodotetta ja tehden 
oletuksia siitä, millaiset taloudelliset edellytykset ovat tulevaisuudessa. Myös 
komission vakuutusmatemaatikot arvioivat nämä muuttujat ja oletukset. 

X. Eläkevastuut kasvoivat vuonna 2020, mikä johtuu lähinnä siitä, että 
nimellinen diskonttokorko laski yleisen korkotason alenemisen vaikutuksesta4. 
Tämä on pääasiallinen syy siihen, että eläkevastuut lisääntyivät 98 prosenttia 
vuodesta 2014 vuoteen 2020 eli 50,9 miljardista eurosta 100,7 miljardiin euroon5. 

XI. Toiseksi suurin osuus eläkeoikeuksiin ja muihin työsuhde-etuuksiin liittyvistä 
vastuista muodostuu arvioidusta EU:n vastuusta, joka koskee yhteistä 
sairausvakuutusjärjestelmää (12,9 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa). Vastuu 

                                                      
3 Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2020, 

kohdat 1.21–1.26. 

4 EU:n tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020, liitetieto 2.9. 

5 Luvut EU:n varainhoitovuosien 2014–2020 tilinpäätösten liitetiedosta 2.9. 
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liittyy EU:n henkilöstön terveydenhoitokuluihin, jotka tulevat maksettaviksi 
työsuhteen jälkeiseltä ajalta (luku ei sisällä kyseisten henkilöiden maksuosuutta). 

XII. Tilintarkastustuomioistuin arvioi osana tarkastustaan näitä järjestelmiä 
varten tehdyt vakuutusmatemaattiset oletukset ja niihin perustuvan 
arvonmäärityksen. Tilintarkastustuomioistuimen arvio pohjautuu riippumattoman 
ulkoisen vakuutusmatematiikan asiantuntijan työhön. Tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti laskelmien perustana olevat perustiedot, vakuutusmatemaattiset 
muuttujat sekä vastuulaskelman. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
vastuun esitystavan konsolidoidussa taseessa ja konsolidoidun tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 

XIII. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen mukaan arvio, joka koskee 
konsolidoidussa taseessa esitettyä eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden kokonaismäärää, on oikeellinen ja luotettava. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi jatkossakin näiden merkittävien vastuiden 
laskennan – myös perustana olevien tietojen luotettavuuden – ja edistää siten 
komission niiden osalta toteuttamaa jatkuvaa seurantaa.  

Tilintarkastustuomioistuin tutki tileissä esitetyt merkittävät vuoden lopun arviot 

XIV. Vuoden 2020 loppuun mennessä edunsaajille oli aiheutunut arviolta 
107,8 miljardia euroa sellaisia tukikelpoisia menoja, jotka olivat vielä ilmoittamatta 
(vuoden 2019 lopussa: 105,7 miljardia euroa). Nämä määrät kirjattiin 
menojäämiksi6. 

XV. Vuoden 2020 lopussa tilinpäätökseen sisältyi 7,2 miljardin euron arvioitu 
määrä, jota yhteistyössä hallinnoidut rahoitusvälineet sekä tukijärjestelmät eivät 
olleet käyttäneet (vuoden 2019 lopussa: 6,9 miljardia euroa). Nämä ilmenevät 
taseessa muina ennakoina jäsenvaltioille.  

XVI. Arvioidakseen nämä vuoden lopun arviot tilintarkastustuomioistuin tutki 
järjestelmää, jonka komissio oli luonut jaksotuslaskemia varten, ja varmisti siten 
järjestelmän oikeellisuuden ja kattavuuden niissä pääosastoissa, joissa suurin osa 
maksuista suoritettiin. Tarkastaessaan laskuista ja ennakkomaksuista 
poimimaansa otosta tilintarkastustuomioistuin perehtyi relevantteihin 
jaksotuslaskelmiin ottaakseen huomioon riskin siitä, että siirtyvät erät esitetään 
virheellisesti. Tilintarkastustuomioistuin pyysi komission kirjanpitoyksiköltä 
lisäselvitystä näiden arvioiden laadinnassa sovelletuista yleisistä menetelmistä. 

                                                      
6 Kyseessä ovat taseen velkoihin kirjatut 64,4 miljardin euron menojäämät sekä 

43,4 miljardin euron määrä, joka on kirjattu taseen vastaaviin siten, että se vähentää 
ennakkorahoituksen arvoa. 
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XVII. Tilintarkastustuomioistuin tuli siihen johtopäätökseen, että menojäämät 
sekä ”muut ennakot jäsenvaltioille” on arvioitu konsolidoidussa taseessa 
kokonaismäärältään oikein.  

Tilintarkastustuomioistuin arvioi Yhdistyneen kuningaskunnan eroprosessista 
johtuvia varoja ja vastaavia tuloeriä (tuotot muista kuin vaihtoon liittyvistä 
transaktioista) 

XVIII. Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 
1. helmikuuta 2020. Sen jälkeen kun asianomaiset kaksi osapuolta olivat tehneet 
sopimuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (jäljempänä 
’erosopimus’), Yhdistynyt kuningaskunta sitoutui noudattamaan kaikkia EU:n 
jäsenyydestä johtuvia taloudellisia velvoitteitaan, jotka sille oli syntynyt edellisten 
monivuotisten rahoituskehysten aikana. Yhdistynyt kuningaskunta jatkoi 
31. joulukuuta 2020 päättyneen siirtymäkauden ajan maksuosuuksiensa 
maksamista EU:n talousarvioon ja sai talousarviosta hyötyä jäsenvaltion tavoin. 

XIX. Siirtymäkauden päätyttyäkin EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 
keskinäisiä velvoitteita, joista aiheutuu EU:lle tiettyjä velkoja ja saamisia. Näiden 
velvoitteiden täytyy käydä ilmi EU:n tilinpäätöksestä. Komissio arvioi, että 
tasepäivänä Yhdistynyt kuningaskunta oli EU:lle velkaa 49,6 miljardia euroa ja EU 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle velkaa 2,1 miljardia euroa. Toisin sanoen EU:n 
tileistä ilmeni tasepäivänä 47,5 miljardin euron nettosaaminen Yhdistyneeltä 
kuningaskunnalta. 

XX. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli komission kanssa, osana tavanomaisia 
tarkastustoimenpiteitään, kyseisten varojen ja vastaavien tuloerien ajoitusta, 
oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Tilintarkastustuomioistuin laski kyseiset määrät 
uudelleen, täsmäytti ne määrien perustana olevaan kirjanpitoaineistoon ja 
varmisti, ovatko käytetyt oletukset asianmukaiset. 

XXI. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että arviot Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroprosessista johtuvista kirjatuista kokonaisvaroista ja tuloeristä on esitetty 
konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikein. Tilintarkastustuomioistuin aikoo seurata 
tätä osa-aluetta myös jatkossa. 
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Tilintarkastustuomioistuin arvioi covid-19-pandemiasta johtuvien 
toimenpiteiden vaikutusta tileihin 

XXII. Komissio asetti covid-19-pandemian vuoksi käyttöön huomattavan 
määrän resursseja tarkoituksenaan vahvistaa jäsenvaltioiden julkista 
terveydenhuoltoa ja lieventää kriisin sosioekonomisia vaikutuksia Euroopan 
unionissa. Näin muun muassa rahoitettiin kiireellisiä lääkintätarvikkeita, 
joustavoitettiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitustuen 
hyödyntämistä ja myönnettiin jäsenvaltioille lainoja edullisin ehdoin. Tällaisten 
aloitteiden taloudelliset vaikutukset ovat tilinpäätöksen kannalta merkittävät. 

XXIII. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti osana tavanomaisia 
tarkastustoimenpiteitään EU:n varat, velat, tulot ja menot, myös komission 
toteuttamien toimenpiteiden osalta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ne on 
esitetty konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikein. 

Muut seikat 

XXIV. Toimiva johto vastaa ns. muun informaation toimittamisesta. Käsitteellä 
viitataan varainhoitovuoden tärkeimmät tiedot sisältävään osioon (”Financial 
highlights of the year”), mutta ei konsolidoituun tilinpäätökseen eikä sitä 
koskevaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. 
Tilintarkastustuomioistuimen lausunto konsolidoidusta tilinpäätöksestä ei kata 
muuta informaatiota, eikä tilintarkastustuomioistuin esitä sen osalta varmuutta 
koskevaa johtopäätöstä. Tilintarkastustuomioistuimen velvollisuutena on 
konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tutustua tähän muuhun 
informaatioon. Tällöin sen on arvioitava, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa konsolidoidun tilinpäätöksen tai tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksensa yhteydessä saamien tietojen kanssa tai vaikuttaako muu 
informaatio muutoin olennaisesti virheelliseltä. Jos tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että muu informaatio on olennaisella tavalla virheellistä, sen on 
raportoitava asiasta. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole raportoitavaa tältä osin. 

Toimivan johdon velvollisuudet 

XXV. Toimiva johto vastaa SEUT 310–325 artiklan ja varainhoitoasetuksen 
mukaisesti EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä 
kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta 
sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Johdon 
vastuulla on sisäisen valvonnan suunnittelu, täytäntöönpano ja ylläpito. Valvonta 
kohdistuu tilinpäätöksen laatimiseen ja sillä varmistetaan, että tilinpäätöksessä 
esitetyissä tiedoissa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisia 
virheellisyyksiä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että 
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä 
sääntelevien normien (lakien, asetusten, periaatteiden, sääntöjen ja standardien) 
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mukaisia. Komissio on viime kädessä vastuussa EU:n tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (SEUT, 317 artikla). 

XXVI. Kun toimiva johto laatii konsolidoitua tilinpäätöstä, sen vastuulla on 
arvioida EU:n kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa 
esiin asiaa koskevat seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden 
periaatteen pohjalta, paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön tai lakkauttaa 
sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

XXVII. Komission vastuulla on valvoa EU:n tilinpäätösraportointia. 

XXVIII. Varainhoitoasetuksen (XIII osasto) mukaisesti komission tilinpitäjän 
on toimitettava EU:n konsolidoitu tilinpäätös tarkastettavaksi ensin alustavan 
tilinpäätöksen muodossa viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna ja 
lopullinen tilinpäätös viimeistään 31. heinäkuuta. Jo alustavan tilinpäätöksen on 
annettava oikea ja riittävä kuva EU:n taloudellisesta asemasta. On siis 
välttämätöntä, että kaikki alustavaan tilinpäätökseen sisältyvät erät esitetään 
lopullisina laskelmina niin, että tilintarkastustuomioistuin voi hoitaa tehtävänsä 
varainhoitoasetuksen (XIII osaston) mukaisesti ja asetettuja määräaikoja 
noudattaen. Alustavan ja lopullisen tilinpäätöksen erojen olisi yleensä johduttava 
ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista. 

Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

XXIX. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen 
varmuus siitä, onko EU:n konsolidoidussa tilinpäätöksessä olennaisia 
virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja 
antaa tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan 
korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat johtua petoksista tai 
virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita konsolidoidun 
tilinpäätöksen perusteella tehdään. 
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XXX. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuimen tarkastus, joka koskee 
arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon perustuvia omia varoja, alkaa 
makroekonomisista aggregaateista, joiden perusteella näiden omien varojen 
määrä lasketaan. Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuin arvioi komission 
järjestelmät, joiden avulla makroekonomisia aggregaatteja käsitellään kunnes 
jäsenvaltioiden maksuosuudet on saatu ja tiedot on sisällytetty konsolidoituun 
tilinpäätökseen. Perinteisten omien varojen osalta tilintarkastustuomioistuin tutkii 
tulliviranomaisten tilit ja analysoi tullivalvonnan alaisen maksuvirran siihen saakka, 
kunnes komissio on vastaanottanut asianomaiset määrät, ja ne on kirjattu tileihin. 

XXXI. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot 
ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tämä tarkastus kattaa kaiken 
tyyppiset maksut siinä vaiheessa kun ne suoritetaan, ei kuitenkaan 
ennakkomaksuja. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ennakkomaksut, kun 
varojen saaja on esittänyt evidenssiä siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti, 
ja kun toimielin tai muu elin on ennakkomaksun kirjanpidollisen selvittämisen 
yhteydessä hyväksynyt kyseisen evidenssin, mikä saattaa tapahtua vasta 
myöhempänä varainhoitovuonna. 

XXXII. Tilintarkastustuomioistuin käyttää ammatillista harkintaa ja säilyttää 
ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen 
tehtävänä on myös 

a) määritellä ja arvioida, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä 
johtuen konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai 
että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla 
noudattamatta EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin 
ottaa kyseiset riskit huomioon tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja 
toteuttamisessa ja hankkii lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen 
virheellisyys tai sääntöjen noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita 
kuin vastaava virheestä johtuva tilanne, sillä petokseen voi liittyä 
epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallista tietojen poisjättämistä, 
väärien tietojen antamista tai sisäisen valvonnan sivuuttamista. Siksi riski, 
että petoksesta johtuva virheellisyys tai sääntöjen noudattamatta jättäminen 
jää havaitsematta, on suurempi. 

b) saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tarkastustoimenpiteiden suunnittelua 
varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto sisäisen 
valvonnan vaikuttavuudesta. 
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c) arvioida toimivan johdon soveltamien tilinpäätösperiaatteiden 
asianmukaisuutta ja toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja 
niihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

d) tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
tarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö sellaisiin 
tapahtumiin tai olosuhteisiin olennaista epävarmuutta, jotka saattavat antaa 
merkittävää aihetta epäillä organisaation kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on 
havaittavissa, sen on kiinnitettävä kertomuksessaan lukijan huomio 
asianomaisiin konsolidoidussa tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai 
annettava mukautettu lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. 
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat 
tarkastusevidenssiin, joka on saatu tarkastuskertomuksen 
laatimisajankohtaan mennessä. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet 
saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 

e) arvioida konsolidoidun tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja 
sisältö (mukaan lukien kaikki tilinpäätöksessä esittävät lisätiedot) sekä se, 
kuvastaako konsolidoitu tilinpäätös oikeellisesti sen perustana olevia toimia 
ja tapahtumia. 

f) hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä 
EU:n suorittaman konsolidoinnin piiriin kuuluvien yhteisöjen taloudellisista 
tiedoista, jotta tilintarkastustuomioistuin voi esittää lausunnon 
konsolidoidusta tilinpäätöksestä ja sen perustana olevista toimista. 
Tilintarkastustuomioistuin on vastuussa tarkastustyön ohjaamisesta, 
valvomisesta ja suorittamisesta ja vastaa yksin tarkastuslausunnostaan. 

XXXIII. Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa 
tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät 
tarkastushavainnot, mukaan lukien mahdolliset havaitut merkittävät sisäisen 
valvonnan puutteet. 
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XXXIV. Tilintarkastustuomioistuin määrittää komission ja muiden 
tarkastettujen yhteisöjen kanssa keskustelluista seikoista ne, jotka ovat olleet 
merkittävimpiä konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksessa ja siten kohteena 
olevana varainhoitovuonna tarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja. 
Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja kertomuksessaan, ellei säädös 
tai määräys estä asianomaisten tietojen julkistamista, tai jos – erittäin 
harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin toteaa, että asianomaista 
seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien 
kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin 
tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty. 

 

15. heinäkuuta 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
presidentti 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Johdanto 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä 

1.1. Tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton tarkastaja. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)7 mukaisesti tilintarkastustuomioistuin 

a) antaa lausunnon EU:n tilinpäätöksestä 

b) tarkastaa, onko EU:n talousarviota käytetty sovellettavien lakien ja säännösten 
mukaisesti 

c) raportoi, onko EU:n varainkäyttö taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa8, ja 

d) antaa lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 

1.2. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa varten tekemä työ (jota 
kuvataan liitteessä 1.1) täyttää ensimmäisen ja toisen näistä tavoitteista. Talousarvion 
toteuttamisen tuloksellisuusnäkökohdat (menojen taloudellisuus, tehokkuus ja 
vaikuttavuus) esitetään tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen erillisessä 
osassa9. Lisäksi tarkastustyöllä kokonaisuutena on keskeinen merkitys lausunnoille, 
joita tilintarkastustuomioistuin esittää ehdotetusta lainsäädännöstä. 

1.3. Tässä vuosikertomuksen luvussa 

a) esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman taustatiedot ja 
yhteenveto tilien luotettavuuden ja toimien sääntöjenmukaisuuden osalta 
tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä, mukaan lukien sääntöjenmukaisuutta 
koskevat komission tiedot 

                                                      
7 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), 285–287 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, 

s. 47). 

8 Ks. sanaston termi moitteeton varainhoito. 

9 Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä näkökohdista asiakirjassa ”Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne 
vuoden 2020 lopussa” sekä tuloksellisuutta koskevissa erityiskertomuksissaan. 
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b) annetaan tietoja tilintarkastustuomioistuimen OLAFille raportoimista 
petosepäilyistä ja EU:n petoksentorjuntatoimia koskevista 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista 

c) esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavasta (ks. liite 1.1). 

1.4. Covid-19-pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset vaikuttivat merkittävästi 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastajien työhön. Lähes kaikissa tapauksissa oli 
mahdotonta tehdä tarkastuksia paikan päällä, konsultoida alkuperäisiä asiakirjoja, 
haastatella tarkastettavan yhteisön henkilökuntaa kasvotusten tai varmistaa EU:n 
rahoittamien tuotosten fyysinen olemassaolo. Tästä syystä suurin osa 
tilintarkastustuomioistuimen työstä toteutettiin asiakirjatarkastusten ja 
etähaastattelujen avulla. Vaikka paikan päällä tehtävien tarkastusten puuttuminen voi 
lisätä havaitsemisriskiä10, tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastettavilta hankitun 
evidenssin perusteella saattamaan tarkastustyönsä loppuun ja tekemään 
johtopäätöksiä. 

EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

1.5. EU:n varainkäyttö on tärkeä väline toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta se ei ole ainoa väline. Muita tärkeitä välineitä ovat muun 
muassa lainsäädäntö sekä oikeus tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten 
vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. EU:n menojen määrä vuonna 2020 oli 173,3 miljardia 
euroa11. Tämä on 1,1 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta12 (ks. laatikko 1.1). 

                                                      
10 Havaitsemisriski on riski siitä, että tarkastaja ei havaitse poikkeamaa, jota yhteisön sisäiset 

kontrollit eivät ole korjanneet. 

11 Ks. EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020, talousarvion 
toteuttamisselvitystä ja liitetietoja koskeva osa, kappale 4.3 Monivuotinen rahoituskehys: 
maksumäärärahojen toteutuminen. 

12 EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteenlaskettu bruttokansantulo, 
Euroopan komission tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020, liite A, tulot. Ks. EU27:n julkisen 
talouden menot osoitteessa 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Laatikko 1.1 

EU:n menot vuonna 2020 suhteessa EU:n bruttokansantuloon (BKTL) 
ja julkisen talouden menoihin 

 
* EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteenlaskettu BKTL, koska muiden EU:n 
jäsenvaltioiden tavoin Yhdistynyt kuningaskunta osallistui EU:n talousarvion rahoittamiseen 
vuonna 2020. 

** Jos bruttokansantulossa ei oteta huomioon Yhdistynyttä kuningaskuntaa, EU27:n julkisen 
talouden menot vastaisivat 54 prosentin osuutta EU27:n bruttokansantulosta. 

Lähde: Jäsenvaltioiden BKTL – Euroopan komission tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020, liite A, 
tulot. Jäsenvaltioiden julkisen talouden menot – Eurostat, vuotuinen kansantalouden tilinpito. EU:n 
menot – Euroopan komissio – Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

1.6. EU:n varat jaetaan edunsaajille joko yksittäisinä maksuina tai vuotuisina erinä 
taikka useiden maksujen sarjana monivuotisten meno-ohjelmien kautta. Vuonna 2020 
EU:n talousarviosta suoritetut maksut koostuivat 134,6 miljardista eurosta yksittäisiä 
maksuja ja väli- ja loppumaksuja sekä 38,7 miljardista eurosta ennakkomaksuja. Kuten 
laatikosta 1.2 käy ilmi, valtaosa EU:n talousarviosta käytettiin luonnonvarojen ja 
koheesion alalla. Seuraavaksi suurin osuus varainkäytöstä koski kilpailukykyä. 

100 prosenttia
EU27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan* 
yhteenlaskettu bruttokansantulo  
15 480 miljardia euroa

46 prosenttia**
EU27:n julkisen talouden menot
7 119 miljardia euroa

1,1 prosenttia
EU:n menojen määrä
173 miljardia euroa
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Laatikko 1.2 

Varainhoitovuoden 2020 maksut monivuotisen rahoituskehyksen 
(MRK) otsakkeittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

MRK 1a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky (”Kilpailukyky”)
MRK 1b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (”Koheesio”) 
MRK 2 Luonnonvarat
MRK 3 Turvallisuus ja kansalaisuus 
MRK 4 Globaali Eurooppa 
MRK 5 Hallinto 
MRK 9 Erityisrahoitusvälineet

Koheesio 
59,5 (34,3 %)

Kilpailukyky 
24,1 (13,9 %)

Erityisrahoitusvälineet  
1,1 (0,6 %)

Hallinto 
10,3 (6,0 %)

Globaali 
Eurooppa 
11,4 (6,6 %)

Turvallisuus ja 
kansalaisuus 
6,3 (3,7 %)

Luonnonvarat 
60,6 (34,9 %)

(miljardia euroa)

173,3
mrd. 

euroa 

Maksut

26



 

Varainhoitovuotta 2020 koskevat 
tarkastushavainnot 

Tilien luotettavuus 

Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä 

1.7. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot koskevat EU:n konsolidoitua 
tilinpäätöstä13 (“tilit”) varainhoitovuodelta 2020. Tilintarkastustuomioistuin 
vastaanotti tilinpäätöksen sekä tilinpitäjän vahvistusilmoituksen 1. heinäkuuta 2021 eli 
ennen varainhoitoasetuksen14 mukaisen määräajan päättymistä. Tileihin liittyy osio 
”Financial highlights of the year”, joka sisältää tilinpäätösanalyysin15. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei kata kyseistä osiota. 
Tarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin kuitenkin arvioi, oliko 
analyysi yhdenmukainen tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa. 

                                                      
13 Konsolidoitu tilinpäätös koostuu seuraavista asiakirjoista: 

a) konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat, jotka sisältävät taseen (varainhoitovuoden lopussa 
olleet varat ja velat), tuloslaskelman (varainhoitovuoden tuotot ja kulut), 
rahavirtalaskelman (tilien muutosten vaikutus käteisvaroihin ja muihin rahavaroihin) 
ja laskelman nettovarojen muutoksista sekä tilinpäätöksen liitetiedot 

b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys, joka kattaa varainhoitovuoden tulot ja 
menot, sekä sitä koskevat liitetiedot. 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 
(EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1). 

15 Ks. kansainvälisiä julkisen sektorin tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International 
Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB) tilinpäätöksen sisältöä ja analyysiä 
koskevasta suositellusta käytännöstä antama ohje RPG 2 (Financial Statements Discussion 
and Analysis). 
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1.8. Komission julkaisemasta tilinpäätöksestä ilmenee, että velkojen kokonaismäärä 
oli 31. joulukuuta 2020 yhteensä 313,4 miljardia euroa ja varojen kokonaismäärä 
280,0 miljardia euroa. Yhteensä 33,4 miljardin euron ero muodostui (negatiivisista) 
nettovaroista. Kyseiset varat sisälsivät varauksia sekä sen osan EU:lle joulukuun 
31 päivään mennessä jo aiheutuneista menoista, joka on katettava tulevista 
talousarvioista. Varainhoitovuoden 2020 taloudellinen tulos oli 57,4 miljardia euroa. 

1.9. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä 
olennaisia virheellisyyksiä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää EU:n talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevan työnsä tulokset tämän vuosikertomuksen 2. luvussa. 

Varainhoitovuoden 2020 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat 

1.10. Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen 
tarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena 
kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa siitä 
annettavaa lausuntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa. Tilintarkastustuomioistuin raportoi tarkastuksen kannalta keskeisistä 
seikoista tarkastuslausumassaan. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 

1.11. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti EU:n tulot ja menot ja arvioi, oliko ne 
kerätty ja käytetty sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää tarkastustulokset tulojen osalta 3. luvussa ja 
menojen osalta 4.–9. luvuissa. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa tilien perustana olevat 
tulo- ja menotapahtumat 

1.12. Tulojen osalta tilintarkastustuomioistuin hankki tarkastuslausuntonsa 
edellyttämää varmuutta arvioimalla valittuja keskeisiä järjestelmiä ja täydentämällä 
näitä arvioita tapahtumatarkastuksilla. Tarkastetusta tapahtumaotoksesta suunniteltiin 
edustava kaikkien tulolähteiden eli kolmen omien varojen luokan ja muista lähteistä 
saatavien tulojen osalta (ks. kohdat 3.2 ja 3.3). 

1.13. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuin määritti 728 tapahtumaa kattavan 
edustavan otoksen. Näissä tapahtumissa on kyse varainsiirroista EU:n talousarviosta 
lopullisille tuensaajille (ks. liitteessä 1.1 olevat kohdat (11) ja (12)). Kyseisiä tapahtumia 
testaamalla tilintarkastustuomioistuin hankki tietoa tarkastuslausumansa laadintaa 
varten. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi testauksen perusteella 
sääntöjenvastaisten tapahtumien osuuden koko tarkastetusta perusjoukosta, 
suuririskisistä ja vähäriskisistä menoista (ks. kohta 1.18) sekä kussakin niistä 
monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeista, joista tilintarkastustuomioistuin 
esitti erityisarvion (MRK-otsakkeet 1a, 1b, 2 ja 5). 

1.14. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastama perusjoukko vuodelta 2020 oli 
tulojen osalta 174,3 miljardia euroa (ks. laatikko 3.1 ja kohta 3.4) ja menojen osalta 
yhteensä 147,8 miljardia euroa. Näihin määriin sisältyvät sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan maksamat rahoitusosuudet että Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
suoritetut maksut erosopimuksen ehtojen mukaisesti16. 

1.15. Laatikossa 1.3 tilintarkastustuomioistuimen tarkastama perusjoukko on 
jaoteltu yksittäisiin maksuihin, (komission hyväksymiin) välimaksuihin ja 
loppumaksuihin, kirjanpidollisesti selvitettyihin ennakkomaksuihin ja vuotuisissa tilien 
hyväksymispäätöksissä esiintyviin menoihin, ja niitä verrataan EU:n menoihin MRK-
otsakkeittain (ks. liitteessä 1.1 oleva kohta (11)). 

                                                      
16 Erosopimuksen 135 artiklan 1 kohdan mukaan ”Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu vuosien 

2019 ja 2020 unionin talousarvioiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen neljännen osan 
mukaisesti”. 
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Laatikko 1.3 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman perusjoukon 
(147,8 miljardia euroa) ja EU:n menojen (173,3 miljardia euroa) 
vertailu MRK-otsakkeittain, vuosi 2020 

(*) Koheesion osalta 58,3 miljardin ennakkomaksuihin sisältyy 47,2 miljardia euroa kauden 2014–
2020 välimaksuja menoista, joita komissio ei ole vielä hyväksynyt (ks. laatikko 5.1). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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1.16. Laatikosta 1.4 ilmenee, että luonnonvarojen ala muodostaa suurimman osan
(40,8 prosenttia) perusjoukosta. Seuraavaksi suurimpia olivat koheesio 
(32,8 prosenttia) ja kilpailukyky (11,0 prosenttia). 

Laatikko 1.4 

Yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
perusjoukosta (147,8 miljardia euroa) MRK-otsakkeittain, vuosi 2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kilpailukyky 
16,3 (11,0 %)

Erityisrahoitusvälineet  
0,1 (0,1 %)

Hallinto 
10,4 (7,0 %)

Globaali 
Eurooppa 
9,2 (6,2 %)

Turvallisuus ja 
kansalaisuus 
3,1 (2,1 %)

Koheesio 
48,4 (32,8 %)

Luonnonvarat 
60,3 (40,8 %)

(miljardia euroa)

147,8
mrd. 

euroa 

Tarkastuksen perusjoukko
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Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä 

1.17. Tilintarkastustuomioistuimen keskeiset havainnot EU:n tulojen ja menojen
sääntöjenmukaisuudesta olivat seuraavat: 

a) Tulojen osalta tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että
virhetaso ei ollut olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat tuloihin
liittyvät järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Perinteisiä omia varoja
koskevat keskeiset sisäiset kontrollit, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkasti
eräissä jäsenvaltioissa, sekä komission osalta tarkastettu BKTL-tarkastussyklin
päättäminen olivat kuitenkin vain osittain vaikuttavia. Tämä johtuu niissä
jatkuvasti esiintyvistä puutteista (ks. kohdat 3.9–3.17). Lisäksi
tilintarkastustuomioistuin havaitsi merkittäviä puutteita jäsenvaltioiden
kontrolleissa, joilla pyrittiin pienentämään tullivajetta. Nämä puutteet
edellyttävät EU:n toimia, mutta ne eivät vaikuta tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuslausuntoon tulojen osalta. Tämä johtuu siitä, että puutteet eivät koske
tilien perustana olevia tapahtumia vaan pikemminkin riskiä siitä, että perinteiset
omat varat jäävät vajaiksi. Tilintarkastustuomioistuimen hiljattain julkaisemassa
tullitarkastuksia koskeneessa erityiskertomuksessa suositeltiin parannuksia tälle
alalle (ks. kohdat 3.18 ja 3.19)17.

b) Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen tarkastusevidenssi osoittaa, että
kokonaisvirhetaso oli olennainen, 2,7 prosenttia18 (ks. laatikko 1.5). Koheesioalan
osuus virheistä oli suurin (41,8 prosenttia). Seuraavaksi eniten virhetasoon
vaikuttivat luonnonvarat (29,3 prosenttia), kilpailukyky (15,5 prosenttia) ja
globaali Eurooppa (8,1 prosenttia). Virhetaso on edelleen olennainen
suuririskisissä menoissa, jotka pääasiassa perustuvat menojen korvaamiseen (ks.
kohdat 1.18, 1.21 ja 1.22). Nämä menot muodostivat 59,0 prosenttia
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta.

17 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 4/2021 ”Tullitarkastukset: 
riittämätön yhdenmukaistaminen haittaa EU:n taloudellisia etuja”. 

18 Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu 
virhetaso on 1,8 prosentin (alempi virheraja) ja 3,6 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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Laatikko 1.5 

Arvioitu virhetaso (vuodet 2016–2020) 

Tilintarkastustuomioistuimen määritelmän mukaan virhe on rahamäärä, jota ei olisi pitänyt maksaa 
EU:n talousarviosta. Virhe tapahtuu, kun rahaa ei käytetä relevanttien EU:n säädösten mukaisesti 
eikä näin ollen siten kuin neuvosto ja Euroopan parlamentti tarkoittivat kyseistä lainsäädäntöä 
hyväksyessään tai kun rahaa ei käytetä asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n 
varoista, vaikuttavat virheriskiin 

1.18. Edustavan otoksen valitsemiseksi tilintarkastustuomioistuin jaotteli tilien
perustana olevista toimista koostuvan tarkastettavan perusjoukon suuririskisiin ja 
vähäriskisiin menoihin. Jaottelun pohjana oli tilintarkastustuomioistuimen riskianalyysi, 
joka perustui aiempiin tarkastustuloksiin ja hallinto- ja valvontajärjestelmien 
arviointeihin. 

— Virheriski on pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat yksinkertaisia. 
Tämän tyyppiset menot kattavat lähinnä tukioikeusperusteisia maksuja19. Niiden 
yhteydessä edunsaajien on täytettävä tiettyjä ehtoja, jotka usein ovat 
yksinkertaisia. 

19 Hallintomenot kuuluvat tukioikeusperusteisten menojen piiriin. 

3,1 %

2,4 % 2,6 % 2,7 % 2,7 %

4,0 %

3,4 % 3,4 % 3,6 % 3,6 %

2,2 %

1,4 %
1,8 % 1,8 % 1,8 %

0 %

2 %

4 %

6 %

Luottamusväli
95 %

Ylempi virheraja

Arvioitu virhetaso

Alempi virheraja

Olennaisuusraja 2,0 %

2017 2018 2019 20202016
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— Virheriski on suuri, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat monimutkaisia. Tämä 
koskee etenkin kulujen korvaamiseen perustuvia maksuja, joiden yhteydessä 
edunsaajien on esitettävä niille aiheutuneisiin tukikelpoisiin kuluihin liittyviä 
maksupyyntöjä. Edunsaajien on tätä varten osoitettava, että niiden toiminta on 
tukikelpoista, minkä lisäksi niiden on toimitettava evidenssiä niille aiheutuneista 
korvaukseen oikeuttavista kuluista. Näin tehdessään tuensaajien on usein 
noudatettava monimutkaisia sääntöjä sen suhteen, mitkä kulut voidaan sisällyttää 
hakemuksiin (tukikelpoisuussäännöt) ja millaiset kulut katsotaan asianmukaisesti 
aiheutuneiksi (julkisia hankintoja tai valtiontukea koskevat säännöt). 

1.19. Tilintarkastustuomioistuin totesi jälleen vuoden 2020 osalta, että 
vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut olennainen, kun taas suuririskisten menojen 
virhetaso oli edelleen olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset 
varainhoitovuodelta 2020 vahvistavat näin ollen tilintarkastustuomioistuimen 
arvioinnin ja riskiluokittelun ja viittaavat siihen, että tapa, jolla varoja maksetaan, 
vaikuttaa virheriskiin. 

1.20. Laatikossa 1.6 ja kohdissa 1.21–1.30 annetaan lisätietoa suuririskisestä 
perusjoukosta sekä tilintarkastustuomioistuimen siinä havaitsemista virheistä. 

34



Laatikko 1.6 

Tarkastetun perusjoukon jakautuminen vähäriskisiin ja suuririskisiin 
menoihin vuonna 2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Virhetaso on olennainen merkittävässä osassa tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamaa perusjoukkoa 

1.21. Suuririskisten menojen osuus on 59,0 prosenttia
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta. Osuus on kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin se oli noin 53,1 prosenttia perusjoukosta. 
Suuririskisten menojen suurempi osuus tänä vuonna johtuu pitkälti siitä, että 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastama koheesiomenojen perusjoukko kasvoi jälleen 
20,0 miljardia euroa. Laatikosta 1.7 ilmenee, että koheesioala muodostaa valtaosan 
suuririskisestä perusjoukosta (48,4 miljardia euroa). Seuraavina tulevat luonnonvarat 
(18,8 miljardia euroa) ja kilpailukyky (10,3 miljardia euroa). 

1.22. Ottaen huomioon suuririskisten menojen testauksen tulokset kaikissa MRK-
otsakkeissa, tilintarkastustuomioistuin arvioi tämäntyyppisten menojen virhetasoksi 
4,0 prosenttia (2019: 4,9 prosenttia), eli virhetaso ylittää 2,0 prosentin 
olennaisuusrajan (ks. laatikko 1.6). 

Olennaisuusraja 2 %

Suuririskiset menot

Vähäriskiset menot

60,6 miljardia 
euroa
41,0 % 

tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamasta perusjoukosta

87,2 miljardia 
euroa
59,0 % 

tilintarkastustuomioistu
imen tarkastamasta 

perusjoukosta
Arvioitu virhetaso

4,0 %
Virhetaso ei ole 

olennainen 
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Laatikko 1.7 

Suuririskiset menot jaoteltuina MRK-otsakkeittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.23.  Koheesio (5. luku): Tämän alan menot toteutetaan pääasiassa 
Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kautta. 
Menot toteutetaan valtaosin kulujen korvaamiseen peruvina maksuina, joita 
tilintarkastustuomioistuin pitää suuririskisinä. Tärkeimmät virhetyypit, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja kvantifioi tällä alalla, olivat tukeen 
oikeuttamattomat hankkeet ja menot, sisämarkkinasääntöjen rikkominen (erityisesti 
valtiontukea koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen) ja olennaisten 
todentavien asiakirjojen puuttuminen. 

1.24.  Luonnonvarat (6. luku): Menoaloilla, jotka tilintarkastustuomioistuin on
todennut suuririskisiksi, havaittiin jälleen kerran olennainen virhetaso. Näihin aloihin 
kuuluvat maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet, kalastus sekä ympäristö- ja 
ilmastotoimet. Niiden osuus tämän otsakkeen maksuista oli noin 31 prosenttia. 
Kyseisten alojen menot perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen. Tyypillisimpiä 
virheitä tällä alalla ovat tukeen oikeuttamattomat kulut, hallinnolliset virheet sekä 
olennaisten todentavien asiakirjojen puuttuminen. 

Erityisrahoitusvälineet: 0,1

Turvallisuus ja kansalaisuus: 2,2

Globaali Eurooppa: 7,4

Kilpailukyky: 10,3

Luonnonvarat: 18,8

Koheesio: 48,4

Vähäriskiset 
60,6 

(41,0 %)

Suuririskiset 
87,2 

(59,0 %)

Kaikki menot

Suuririskiset menot 
MRK-otsakkeittain (miljardia euroa)
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1.25.  Kilpailukyky (4. luku): Kuten aiempinakin vuosina tällä alalla, 
tutkimusmenot (Horisontti 2020 -puiteohjelma ja seitsemäs tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen puiteohjelma) ovat edelleen suuririskisiä ja muodostavat 
pääasiallisen virhelähteen. Tutkimusmenojen virheissä on kyse erityyppisistä tukeen 
oikeuttamattomista menoista (jotka koskevat etenkin välittömiä henkilöstökuluja ja 
muita välittömiä kuluja). Lisäksi tutkimusmenoihin kuuluvia virheitä ovat olennaisten 
todentavien asiakirjojen ja kirjausketjun puuttumiset. 

1.26.  Globaali Eurooppa (8. luku): Tämän alan menot perustuvat pääasiassa 
kulujen korvaamiseen ja kattavat EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavia ulkoisia 
toimia. Kaiken tyyppisiä tämän otsakkeen menoja pidetään suuririskisinä, paitsi 
budjettitukimaksuja, joiden osuus näistä menoista on noin 19 prosenttia. Suurin osa 
tällä alalla havaituista virheistä liittyi olennaisten todentavien asiakirjojen 
puuttumiseen, julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisiin, 
toteutumattomiin kustannuksiin ja tukeen oikeuttamattomiin kuluihin. 

Tukikelpoisuusvirheet vaikuttavat edelleen eniten suuririskisten menojen arvioituun 
virhetasoon 

1.27. Viime vuosien tapaan tilintarkastustuomioistuin kuvailee jäljempänä
suuririskisissä menoissa havaitsemansa virhetyypit, sillä näissä menoissa virhetaso on 
jatkuvasti olennainen. Laatikossa 1.8 esitetään, kuinka paljon kukin virhetyyppi 
vaikutti suuririskisten menojen arvioituun virhetasoon vuonna 2020. Lisäksi esitetään 
vastaavat arviot vuosilta 2016–2019. 
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Laatikko 1.8 

Kunkin virhetyypin vaikutus suuririskisten menojen arvioituun 
virhetasoon vuonna 2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.28. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen vuonna 2020
tukikelpoisuusvirheitä, jotka muodostivat merkittävän 65,9 prosentin osuuden (2019: 
74 prosenttia) tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen 
virhetasosta etenkin kilpailukyvyn, koheesion ja luonnonvarojen aloilla. Näistä virheistä 
45,1 prosentissa oli kyse tukeen oikeuttamattomista kuluista kuluilmoituksissa ja 
20,8 prosentissa hanke, toimi tai edunsaaja ei ollut oikeutettu tukeen. 

1.29. Lisäksi tarkastajat havaitsivat virheitä, jotka liittyivät valtiontukisääntöjen
rikkomiseen koheesioalalla ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomiseen 
otsakkeissa ”Kilpailukyky” ja ”Globaali Eurooppa”. Tällaisten virheiden osuus 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta oli 
18,7 prosenttia (2019: 20 %). 
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1.30. Lisäksi varainhoitovuonna 2020 havaittiin vuoteen 2019 verrattuna
huomattavan paljon enemmän maksuja, joista ei ollut toimitettu olennaisia todentavia 
asiakirjoja. Tämä koski pääasiassa otsakkeita ”Globaali Eurooppa” ja ”Kilpailukyky”. 
Tällaisten virheiden osuus oli 11,4 prosenttia (2019: neljä prosenttia) 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut 
olennainen 

1.31. Vähäriskisten menojen osalta (41,0 prosenttia tarkastuksen perusjoukosta)
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että arvioitu virhetaso jää alle kahden prosentin 
olennaisuusrajan. Tulos oli sama myös varainhoitovuosina 2018 ja 2019. Vähäriskisissä 
menoissa on kyse pääasiassa tukioikeusperusteisista maksuista sekä hallintomenoista 
(ks. laatikko 1.9). Tukioikeusperusteiset maksut sisältävät esimerkiksi viljelijöille 
maksettavia suoria tukia (Luonnonvarat – 6. luku), opiskelija- ja tutkimusapurahoja 
(Kilpailukyky – 4. luku) sekä muille kuin EU-maille myönnettäviä budjettitukia (Globaali 
Eurooppa – 8. luku). Hallintomenot koostuvat lähinnä EU:n virkamiesten palkoista ja 
eläkkeistä (Hallinto – 9. luku). 

Laatikko 1.9 

Vähäriskiset menot jaoteltuina MRK-otsakkeittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

1.32. Komissio on viime kädessä vastuussa EU:n talousarvion toteuttamisesta 
riippumatta siitä, mitä hallinnointitapaa on käytetty (suora, välillinen tai yhteistyöhön 
perustuva hallinnointi). Komissio tekee toiminnastaan tiliä seuraavissa kolmessa 
kertomuksessa, jotka sisältyvät integroituun talous- ja tilinpäätösraportointipakettiin20: 

a) Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 

b) EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 

c) edeltävää varainhoitovuotta koskevan vastuuvapauden myöntämispäätöksestä 
annettava seurantakertomus. 

Komission virhetasoarvio asettuu tilintarkastustuomioistuimen 
virhetasoarvioiden vaihteluvälin alempaan päähän 

1.33. Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
varainhoitovuoden 2020 tilien perustana olevien toimien osalta arvionsa riskinalaisesta 
määrästä maksamishetkellä21. Arvioitu riskinalainen määrä maksamishetkellä kuvastaa 
komission arviota niistä menoista, jotka eivät olleet sovellettavien sääntöjen mukaisia 
maksun suorittamisen hetkellä. Tämä käsite on lähimpänä 
tilintarkastustuomioistuimen käyttämää arvioidun virhetason käsitettä. 

1.34. Laatikossa 1.10 esitetään komission luvut riskinalaisesta määrästä 
maksamishetkellä rinnakkain tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason 
vaihteluvälin kanssa. Komission mukaan riskinalainen määrä maksamishetkellä 
vuodelta 2020 oli 1,9 prosenttia, joka on alempi kuin tilintarkastustuomioistuimen 
arvioima virhetasoarvio 2,7 prosenttia (2019: 2,7 prosenttia). Komission riskitasoarvio 
asettuu tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin (1,8–
3,6 prosenttia) alempaan päähän. Kohdissa 1.35–1.39 annetaan lisätietoa tekijöistä, 
jotka ovat vaikuttaneet näiden lukujen välisiin eroihin. 

                                                      
20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-

2019_en. 

21 Varainhoitoasetuksen 247 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa edellytetään, että 
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyy arvio unionin menojen 
virhetasosta. 
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Laatikko 1.10 

Komission arvio riskinalaisesta määrästä maksamishetkellä 
verrattuna tilintarkastustuomioistuimen arvioon virhetasosta 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen valmisteluprosessissa 
ja kertomuksen sääntöjenmukaisuutta koskevissa tiedoissa on edelleen 
ongelmia 

1.35. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetään yhteenveto
sisäistä valvontaa ja varainhoitoa koskevista tiedoista, jotka on esitetty komission eri 
pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa22. Vastuu kertomuksista noudattelee 
komission hallintojärjestelyjen mukaista vastuunjakoa. Pääjohtajat ovat vastuussa 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan annettujen tietojen luotettavuudesta. 
Komission jäsenten kollegio kuitenkin vastaa vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen hyväksymisestä, joten kollegiolle kuuluvat viime kädessä 
vastuu kertomuksen laatimisesta ja siinä esitetyistä tiedoista sekä kertomuksen 
omistajuus. 

22 Kuten varainhoitoasetuksen 247 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaaditaan. 
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1.36. Budjettipääosasto ja pääsihteeristö tukevat kollegiota tämän menettelyn
toteuttamisessa. Ne käyvät läpi muiden pääosastojen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa olevat tiedot ja käyttävät niitä vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen raportoinnin perustana. Ne myös laativat 
hallintoneuvostolle23 tarkastelunsa tuloksia esittelevän yhteisen muistion. Vaikka 
budjettipääosastolla ja pääsihteeristöllä on vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen laatimisessa merkittävä rooli, niille ei ole annettu 
yksityiskohtaisia ohjeita vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen sisällöstä ja 
soveltamisalasta. Myöskään muiden pääosastojen vuotuisten toimintakertomusten 
tarkistamiseen ei ole olemassa ohjeistusta. Tällaisten ohjeiden laatiminen auttaisi 
kollegiota varmistamaan, että saadut tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja luotettavia. 

1.37. Viime vuonna tilintarkastustuomioistuin raportoi tekijöistä, jotka vaikuttavat
riskinalaiseen määrään maksamishetkellä. Riskinalainen määrä maksamishetkellä 
ilmoitetaan kussakin vuotuisessa toimintakertomuksessa eri toimintalohkoittain ja 
aggregoituna lukuna vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa24. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että arvioihin vaikuttivat komission erityinen rooli, 
joka heijastuu sen menetelmiin, ja puutteet jälkitarkastuksissa. 
Tilintarkastustuomioistuimen raportoimat ongelmat koskivat komission yhteisen 
tarkastuksen tekemiä jälkitarkastuksia (Kilpailukyky); jäsenvaltioiden suorittamia 
tarkastuksia, jotka ilmenevät niiden valvontatilastoista (Luonnonvarat); jäsenvaltioiden 
tarkastusviranomaisten toimittamia tarkastuksia (Koheesio); sekä vuosittain toimeksi 
annettavaa jäännösvirhetasoselvitystä (Globaali Eurooppa). Tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että nämä ongelmat ovat edelleen olemassa ja vaikuttavat arvioon 
riskinalaisesta määrästä maksamishetkellä. Näistä ongelmista on raportoitu 
yksityiskohtaisemmin 4. luvussa, josta käy ilmi, että virhetaso on mahdollisesti yhä 
arvioitu liian alhaiseksi kilpailukyvyn alalla; 5. luvussa, jossa todetaan, että 
tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan koheesioalalta esitetty luku vastaa 
vähimmäistasoa; ja 8. luvussa, jossa tuodaan esiin, että tilintarkastustuomioistuimen 

23 Hallintoneuvosto vastaa hallintoasioihin liittyvästä koordinoinnista, valvonnasta, 
neuvonnasta ja strategisesta linjanvedosta. Sen jäseniä ovat budjettiasioista, 
henkilöstöhallinnosta ja turvallisuustoiminnasta vastaavat pääjohtajat sekä oikeudellisen 
yksikön pääjohtaja. Se raportoi toiminnastaan komission puheenjohtajalle ja budjetista, 
henkilöstöstä ja hallinnosta vastaavalle komission jäsenelle (tai jäsenille). Lisäksi se laatii 
vuosikertomuksen kollegiolle. 

24 Ks. laatikko 1.11 (vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019). 
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yksilöimät ongelmat saattavat osaltaan vaikuttaa siihen, että virhetaso on arvioitu 
otsakkeen ”Globaali Eurooppa” kohdalla todellista pienemmäksi.  

1.38. Laatikossa 1.11 vertaillaan tilintarkastustuomioistuimen arvioimaa 
virhetasoa ja komission arvioita niiden MRK-otsakkeiden osalta, joista 
tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvion25. 

                                                      
25 Komissio ei esitä vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan sellaista 

yhteenlaskettua lukua, joka koskisi riskinalaista määrää maksamishetkellä MRK-
otsakkeessa 1a (Kilpailukyky), vaan komissio jakaa otsakkeen kahteen politiikka-alaan. Näin 
ollen tilintarkastustuomioistuimen piti yhdistää luvut, jotka komissio oli esittänyt 
vuotuisissa toimintakertomuksissaan. 
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Laatikko 1.11 

Tilintarkastustuomioistuimen arvioima vuoden 2020 virhetaso 
verrattuna komission arvioon riskinalaisesta määrästä 
maksamishetkellä tiettyjen MRK-otsakkeiden osalta(*) 

(*) Sekä komission että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan hallintomenojen 
virhetaso ei ollut olennainen. 
(**) Komission pääosastot ja yksiköt: talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN), sisämarkkinoiden, 
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW), liikenteen ja liikkumisen 
pääosasto (MOVE), energian pääosasto (ENER), tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD), 
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CNECT), yhteinen tutkimuskeskus (JRC), 
rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA), verotuksen 
ja tulliliiton pääosasto (TAXUD), koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto 
(EAC), pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto (INEA), Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA), Euroopan 
tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) sekä puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden pääosasto 
(DEFIS). Jotkin pääosastot vastaavat useammasta kuin yhdestä MRK-otsakkeesta (EACEA ja INEA). 
(***) Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (EMPL), alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto (REGIO), rakenneuudistusten tuen pääosasto (REFORM) ja innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto (INEA). 
(****) Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (AGRI), ilmastotoimien 
pääosasto (CLIMA), ympäristöasioiden pääosasto (ENV) ja meri- ja kalastusasioiden 
pääosasto (MARE). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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1.39. Vertailu osoittaa, että komission luvut alittavat tilintarkastustuomioistuimen
arviot näillä kolmella toimintalohkolla. Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat 
havainnot: 

— Kilpailukyky: Tämän MRK-otsakkeen osalta arvio riskinalaisesta määrästä 
maksamishetkellä oli 1,6 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin laski tämän arvion 
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyvien tietojen 
perusteella. Arvio on tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason 
vaihteluvälin alapuolella (ks. kohta 4.37). 

— Koheesio: Komission riskitasoarvio tämän MRK-otsakkeen osalta on 
2,4 prosenttia. Tulos vahvistaa sen, että virhetaso tällä toimintalohkolla on 
olennainen. Komission arvio sijoittuu tilintarkastustuomioistuimen arvioiman 
virhetason vaihteluvälin alempaan puoliskoon ja alle tilintarkastustuomioistuimen 
arvioiman virhetason (ks. kohta 5.58). 

— Luonnonvarat: Komission arvio riskinalaisesta määrästä maksamishetkellä 
(1,9 prosenttia) on hiukan alhaisempi kuin tilintarkastustuomioistuimen arvioima 
virhetaso, mutta sijoittuu tilintarkastustuomioistuimen vaihteluvälin sisään (ks. 
kohta 6.38). 

Komission raportointi rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätoimista on 
monimutkaista eikä aina kovin selkeää 

1.40. Varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio antaa vuotuisessa hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksessaan tietoja ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä, joilla 
pyritään suojaamaan talousarviota laittomilta tai sääntöjenvastaisilta menoilta. Vaikka 
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa korostetaan näiden 
toimenpiteiden merkitystä, tilintarkastustuomioistuin katsoi, että todelliset 
rahoitusoikaisut ja takaisinperintätoimet esitetään kertomuksessa monimutkaisella 
tavalla, joka ei aina ole kovin selkeä. 
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1.41. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetään useita eri
lukuja, jotka liittyvät eri perustein jaoteltuihin todellisiin rahoitusoikaisuihin ja 
takaisinperintätoimiin. Riippuen siitä, missä käsittelyvaiheessa oikaisu- tai 
takaisinperintätoimet ovat, ne voidaan luokitella ”vahvistetuiksi” (eli asiassa on tehty 
oikaisua tai takaisinperintää koskeva päätös) tai ”toteutetuiksi” (eli vahvistettu summa 
on tosiasiallisesti oikaistu/peritty takaisin, ja se on kirjattu komission kirjanpitoon). 
Riippuen siitä, missä vaiheessa valvontaprosessia oikaisu- tai takaisinperintätoimet 
toteutetaan, ne voidaan luokitella ”ennakkoon toteutetuiksi” (maksun suorittamista 
edeltävät vähennykset) tai ”jälkikäteen toteutetuiksi” (maksun suorittamisen jälkeiset 
oikaisut). Lisäksi vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa erotetaan 
toisistaan rahoitusoikaisut, joihin liittyy ”korvaaminen” (jäsenvaltio voi koheesioalalla 
peruuttaa sääntöjenvastaiset menot ja ilmoittaa niiden tilalla uusia menoja) ja 
”nettomääräiset rahoitusoikaisut” (määrärahoja ei voi käyttää uudelleen ja ne 
palautuvat EU:n talousarvioon). Kaikkien näiden eri jaottelujen vuoksi on erittäin 
vaikea saada selvää käsitystä siitä, kuinka suuri määrä sääntöjenvastaisia menoja on 
oikaistu ja lopulta palautettu EU:n talousarvioon. 

1.42. Asian monimutkaisuutta havainnollistetaan laatikossa 1.12, jossa esitetään
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 2020 ilmoitettujen todellisten 
rahoitusoikaisujen ja takaisinperintätoimien eri jaotteluperusteet. 
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Laatikko 1.12 

Komission varainhoitovuoden 2020 vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitetut rahoitusoikaisut ja 
takaisinperintätoimet 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin varainhoitovuoden 2020 vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen perusteella. 
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1.43. Varainhoitovuonna 2020 toteutettujen oikaisujen määrä (1 098 miljoonaa
euroa) oli merkittävästi pienempi kuin varainhoitovuonna 2019 (2 885 miljoonaa 
euroa). Komission mukaan tämä vähentyminen johtui siitä, että maatalouden alalla 
maksettiin takaisin aiempina vuosina oikaistuja maksuja unionin tuomioistuimen 
tekemien ratkaisujen perusteella, sekä kauden 2007–2013 koheesiopolitiikan 
ohjelmien korkeasta päättämisasteesta. Komission varainhoitovuonna 2020 
toteuttamat nettomääräiset oikaisut ja takaisinperintätoimet (eli kerätty ja lopulta 
korjattu määrä) olivat kaikkiaan 557 miljoonaa euroa. Tämä määrä koskee pääasiassa 
aiempia vuosia (aikaisimmat takaisinperintätoimet ovat vuodelta 2005) ja 
ohjelmakausia (aikaisimmat nettomääräiset oikaisut ovat kaudelta 1994–1999). 
Ohjelmakauden 2014–2020 osalta ei vuoden 2020 loppuun mennessä ollut tehty 
yhtään koheesioalaan liittyvää nettomääräistä rahoitusoikaisua. Varainhoitovuonna 
2020 saman vuoden (2020) menoihin liittyvät takaisinperintätoimet koskivat sisäisiä ja 
ulkoisia politiikkoja olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. 
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Tilintarkastustuomioistuin raportoi 
petosepäilyistä OLAFille 
1.44. Petoksena pidetään mitä tahansa tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, joka 
koskee väärien, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä 
tai esittämistä, edellytettyjen tietojen ilmoittamatta jättämistä ja EU:n varojen 
epäasianmukaista käyttöä26. Petokset aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa vahinkoa 
EU:n taloudellisille eduille. 

1.45. Ensisijainen vastuu petosten estämisestä ja havaitsemisesta on sekä 
organisaation toimivalla johdolla että sen hallintoelimillä. SEUT-sopimuksen 
325 artiklassa edellytetään, että EU ja jäsenvaltiot suojaavat unionin taloudellisia etuja 
petoksilta tai muulta laittomalta toiminnalta. 

1.46. EU:n ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole 
tutkia EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petosepäilyjä. Tilintarkastustuomioistuin 
ottaa petosriskin huomioon ennen tarkastusten aloittamista (ks. liitteessä 1.1 olevat 
kohdat (27)–(29)), ja tarkistaa tarkastusmenettelyjään säännöllisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin välittää OLAFin käsiteltäväksi kaikki havaitsemansa 
tapaukset, joissa epäillään, että petokset, lahjonta tai muut laittomat toimet haittaavat 
EU:n taloudellisia etuja. Tapaukset on voitu havaita tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustyön aikana (myös tuloksellisuustarkastusten aikana), tai kolmannet 
osapuolet ovat voineet antaa niitä koskevat tiedot suoraan 
tilintarkastustuomioistuimelle. OLAF perehtyy näihin tapauksiin, päättää mahdollisen 
tutkinnan käynnistämisestä ja tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa. 

1.47. Vuonna 2017 perustettu Euroopan syyttäjävirasto (EPPO) on riippumaton 
EU:n elin, jonka toimivaltuuksiin kuuluu tutkia EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, 
nostaa syytteet epäiltyjä henkilöitä vastaan ja saattaa heidät rikosoikeudelliseen 
vastuuseen. Virasto tutkii esimerkiksi petoksia, korruptiota ja vakavia rajat ylittäviä 
arvonlisäveropetoksia. Tilintarkastustuomioistuin käynnisti kesäkuussa 2021 EPPOn 

                                                      
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä 

heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta 
rikosoikeudellisin keinoin, 3 artikla. 
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kanssa yhteistyön, joka perustuu kyseisten kahden organisaation väliseen 
hallinnolliseen järjestelyyn27. 

1.48. Vuoden 2020 aikana tilintarkastustuomioistuin raportoi OLAFille kuusi
tarkastustyön aikana ilmennyttä petosepäilyä, joiden perusteella OLAF käynnisti kuusi 
tutkintaa (vuonna 2019: yhdeksän epäilyä).  

1.49. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyönsä perusteella OLAFin
käsiteltäväksi vuonna 2020 siirtämissä petosepäilyissä oli useimmiten kyse seuraavista 
tilanteista: EU:n tuen saamiseen tarvittavat olosuhteet oli luotu keinotekoisesti; oli 
ilmoitettu tukikelpoisuuskriteereitä vastaamattomia kuluja; avustusta oli käytetty 
muihin kuin sallittuihin tarkoituksiin; hankintaan oli liittynyt sääntöjenvastaisuuksia. 
OLAF on niiden tietojen perusteella, jotka on saatu tilintarkastustuomioistuimen 
vuosina 2011–2020 tekemän tarkastustyön tuloksena, suositellut 37 tapauksessa 
kaikkiaan 536 miljoonan euron takaisinperintää28. 

1.50. OLAFille raportoinnin lisäksi tilintarkistustuomioistuin käsittelee petokseen
liittyviä aiheita tämän vuosikertomuksen eri luvuissa (ks. kohdat 5.45–5.47 ja 8.28 sekä 
suositus 8.3). Näissä luvuissa viitataan tähän aihepiiriin liittyviin puutteisiin, joita on 
havaittu tarkastusviranomaisten työssä ja jäännösvirhetasoa koskevissa selvityksissä. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin toimittaa erillisiä petoksiin liittyviä tarkastuksia. 
Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin julkaisi erityiskertomuksen EU:n 
varainkäyttöön liittyvien petosten torjunnasta29 ja EU:n koheesiomenoihin 
kohdistuvien petosten torjunnasta30. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa parhaillaan 
tarkastuksia sen selvittämiseksi, onko komissio ryhtynyt asianmukaisiin toimiin 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menoihin liittyvien petosten sekä yhteistyöhön 
perustuvaan hallinnointiin liittyvien eturistiriitojen osalta (YMP ja koheesiopolitiikka). 

27 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän 
yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa, 99, 103 ja 
110 artikla. 

28 OLAFin toimittama tieto, jota tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut. 

29 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 1/2019 ”EU:n varainkäyttöön 
liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”. 

30 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 6/2019 ”EU:n koheesiomenoihin 
kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on kehitettävä havaitsemista, 
reagointia ja koordinointia”. 
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Johtopäätökset 
1.51. Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on antaa taustatietoa
tarkastuslausumassa esitetyn tarkastuslausunnon perustaksi. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää asiaa koskevat tarkastustulokset kohdissa 1.52 ja 
1.53. 

Tarkastustulokset 

1.52. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia
virheellisyyksiä. 

1.53. Tilintarkastustuomioistuin katsoo toimien sääntöjenmukaisuuden osalta, että
tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustulokset osoittavat, että arvioitu virhetaso pysyi samana kuin edellisvuonna, 
2,7 prosentissa. Virhetaso oli olennainen suuririskisissä menoissa, jotka perustuvat 
pääasiassa kulujen korvaamiseen. Tänä varainhoitovuonna tämän tyyppisten menojen 
osuus perusjoukosta kasvoi yhä ja oli nyt 59,0 prosenttia. Tämän tyyppisten menojen 
osuus perusjoukosta on siis edelleen merkittävä. 
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Liitteet 

Liite 1.1 – Tarkastustapa ja -menetelmät 
1) Tässä liitteessä selostetaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapaa

ja -menetelmää, jotka ovat kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisia ja
joiden avulla varmistetaan, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto
perustuu riittävään ja asianmukaiseen tarkastusevidenssiin. Liitteessä selostetaan
myös keskeisiä eroja yhtäältä tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavan ja
toisaalta sen tavan välillä, jonka mukaisesti komissio – EU:n talousarviota
hallinnoidessaan – arvioi sääntöjenvastaisuuksien tasoa ja raportoi siitä31. Tätä
varten tilintarkastustuomioistuin selventää, kuinka se

— ekstrapoloi havaitut virheet (kohta (6)) 

— jäsentää vuosikertomuksen luvut monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 
otsakkeiden mukaisesti (kohta (8)) 

— soveltaa EU:n ja kansallisia sääntöjä (kohta (9)) 

— kvantifioi hankintamenettelyissä tapahtuneet virheet (kohta (18)). 

2) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa on esitelty
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla32. Tilintarkastustuomioistuin käyttää
tarkastustyönsä suunnittelussa varmennusmallia. Suunnittelun osana arvioidaan
toimintariski (tapahtumissa voi olla virheitä) ja valvontariski (valvontajärjestelmillä
ei kyetä ehkäisemään tai havaitsemaan ja korjaamaan näitä virheitä).

OSA 1 – Tarkastustapa ja -menetelmät tilien luotettavuuden osalta 

3) Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen
määrittääkseen tilien luotettavuuden. Tilinpäätös koostuu seuraavista osista:

a) konsolidoitu tilinpäätös ja

b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys.

31 Ks. komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2020, s. 72, alaviite 83. 

32 https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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4) Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on esitettävä kaikilta olennaisilta osilta

a) Euroopan unionin taloudellinen asema varainhoitovuoden lopussa

b) Euroopan unionin toimien tulokset ja rahavirrat ja

c) nettovarallisuuden muutokset varainhoitovuoden lopussa.

5) Tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa tarkastuksessa

a) arvioidaan kirjanpidon valvontaympäristö

b) tarkastetaan keskeisten kirjanpitomenettelyjen ja varainhoitovuoden päättyessä
sovellettavien tilinpäätösmenettelyjen toimivuus

c) analysoidaan keskeisten kirjanpitotietojen johdonmukaisuus ja kohtuullisuus

d) analysoidaan ja täsmäytetään tilit ja/tai saldot

e) toimitetaan sitoumuksia, maksuja ja yksittäisiä tase-eriä koskevia
aineistotarkastustoimenpiteitä edustavien otosten perusteella

f) kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti hyödynnetään muiden
tarkastajien tekemää työtä, kun se on mahdollista ja etenkin kun tarkastetaan
komission hallinnoimia lainananto- ja lainanottotoimia, joista on saatavilla ulkoisia
tarkastuslausuntoja.

OSA 2 – Tarkastustapa ja -menetelmät toimien sääntöjenmukaisuuden osalta 

6) Kun tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko tilien perustana olevat toimet EU:n
sääntöjen ja säännösten mukaisia, se tukeutuu nykyisin pääasiassa
säännönmukaisuuden suoraan testaamiseen. Tätä varten tapahtumien joukosta
poimitaan suuri ja edustava satunnaisotos. Yleisesti hyväksyttyjen
tilastokäytäntöjen mukaan tilastollisen otoksen tulosten ekstrapoloinnilla saadaan
paras arvio virhetasosta. Tilintarkastustuomioistuin jakaa otoksensa suuririskisiin
ja vähäriskisiin menoihin sekä erilaisiin ositteisiin niiden MRK-otsakkeiden osalta,
joista tilintarkastustuomioistuin raportoi. Tämän menettelyn avulla
tilintarkastustuomioistuin voi ekstrapoloida virheet, jotka se havaitsee kullakin
osa-alueella.

53



 

7) Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin harkitsee, voiko se hyödyntää tehokkaasti 
muiden jo suorittamia sääntöjenmukaisuuden tarkastuksia. Jos 
tilintarkastustuomioistuin haluaa tarkastusstandardien mukaisesti hyödyntää 
tällaisten tarkastusten tuloksia tarkastustyössään, se arvioi niiden tekijän 
riippumattomuuden ja pätevyyden sekä tehdyn tarkastustyön laajuuden ja 
riittävyyden. 

Miten tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumat? 

8) Tilintarkastustuomioistuin organisoi tarkastustyönsä ja raportoi sen tuloksista eri 
MRK-otsakkeiden mukaisesti. Otsakkeet vastaavat lainsäätäjän vahvistamaa 
talousarvion rakennetta. Tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvion tietyistä 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista (4., 5., 6. ja 9. luku) ja testaa sitä 
varten edustavan tapahtumaotoksen arvioidakseen sääntöjenvastaisten 
tapahtumien määrän koko perusjoukossa. 

9) Tilintarkastustuomioistuin määrittää jokaisen poimitun tapahtuman osalta, onko 
maksupyyntö tai maksu talousarviossa ja oikeusperustassa vahvistetun 
tarkoituksen mukainen. Tilintarkastustuomioistuin ottaa arvioinneissaan 
huomioon ne EU:n ja kansallisen lainsäädännön tulkinnat, joita kansalliset 
tuomioistuimet tai kansalliset riippumattomat ja toimivaltaiset elimet sekä 
unionin tuomioistuin ovat antaneet. Tilintarkastustuomioistuin tutkii, miten 
maksupyynnön tai maksun määrä on laskettu (suurempien maksupyyntöjen 
yhteydessä poimitaan koko tapahtuman kannalta edustava otos). Tapahtuma 
jäljitetään talousarviotileistä lähtien lopulliseen tuensaajaan (esimerkiksi 
viljelijään taikka kurssin tai kehitysyhteistyöhankkeen järjestäjään), ja kullakin 
tasolla tarkastetaan, onko sääntöjä noudatettu. 

10) Tulotapahtumia testatessaan tilintarkastustuomioistuin aloittaa arvonlisäveroon 
ja bruttokansantuloon perustuvien omien varojen arvioinnin niiden 
laskemisperustasta eli makroekonomisista aggregaateista. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission kontrollit, jotka kohdistuvat 
jäsenvaltioiden maksuosuuksiin, siihen hetkeen saakka, kun osuudet on saatu ja 
tiedot on sisällytetty konsolidoituun tilinpäätökseen. Perinteisten omien varojen 
osalta tilintarkastustuomioistuin tutkii tulliviranomaisten tilit ja tullivalvonnan 
alaisen maksuvirran – jälleen siihen saakka, kunnes komissio on vastaanottanut 
asianomaiset määrät ja kirjannut ne tileihin. 
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11) Menot tilintarkastustuomioistuin tutkii siinä vaiheessa, kun EU:n varojen lopulliset
saajat ovat toteuttaneet toimia tai heille on aiheutunut kuluja ja komissio on
hyväksynyt menot (”hyväksytyt menot”). Tätä sovelletaan kaiken tyyppisiin (myös
omaisuuserien hankintaan liittyviin) maksuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
tapahtumista koostuva tilintarkastustuomioistuimen perusjoukko sisältää väli- ja
loppumaksuja. Ennakkomaksuja ei tarkasteta siinä vaiheessa, kun ne suoritetaan,
vaan kun

a) EU-varojen lopullinen saaja (esimerkiksi viljelijä, tutkimusinstituutti tai julkisesti
kilpailutetun urakan tai palvelun suorittanut yritys) on esittänyt näyttöä varojen
käytöstä ja

b) komissio (tai muu EU-varoja hallinnoiva toimielin tai elin) on ennakon
kirjanpidollisen selvityksen yhteydessä hyväksynyt varojen lopullisen käytön.

12) Koheesioalan vuosien 2014–2020 lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet
siihen, mitä komissio pitää hyväksyttyinä menoina tällä alalla. Vuodesta 2017
lähtien tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko on tämän MRK-
otsakkeen osalta kattanut kauden 2014–2020 osalta menot, jotka ovat sisältyneet
komission vuosittain hyväksymään tilinpäätökseen. Vastaavasti kauden 2007–
2013 osalta perusjoukko on kattanut loppumaksut (mukaan lukien
kirjanpidollisesti jo selvitetyt ennakkomaksut). Toisin sanoen
tilintarkastustuomioistuin testasi tapahtumia, joiden osalta jäsenvaltioiden olisi
pitänyt toteuttaa kaikki relevantit toimenpiteet itse havaitsemiensa virheiden
korjaamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on paitsi hankkia tietoja
varainhoitovuoden 2020 tarkastuslausuman laatimista varten myös tarkastaa
tarkastusviranomaisten työtä ja esittää johtopäätös komission keskeisen
sääntöjenmukaisuusindikaattorin – jäännösvirhetason – luotettavuudesta tällä
alalla.

13) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusotanta on suunniteltu siten, että sen
perusteella voidaan arvioida kokonaismenojen virhetaso, mutta ei niinkään
yksittäisten toimien (esimerkiksi tietyn hankkeen) virhetasoa.
Tilintarkastustuomioistuin poimii maksupyynnöt tai maksut ja, alemmalla tasolla,
tapahtuman eri osatekijät (kuten hankkeen laskut tai viljelijän maksupyyntöön
sisältyvät lohkot) rahayksikköön perustuvalla otannalla. Osatekijöistä raportoituja
virhetasoja ei ole syytä pitää johtopäätöksenä asianomaisesta tapahtumasta, vaan
ne pikemminkin vaikuttavat suoraan kaikkia EU:n menoja koskevaan
kokonaisvirhetasoon.
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14) Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta tapahtumia jokaisen jäsenvaltion, 
edunsaajavaltion ja edunsaaja-alueen osalta joka vuosi. Joidenkin jäsenvaltioiden, 
edunsaajavaltioiden ja/tai edunsaaja-alueiden mainitseminen nimeltä ei tarkoita, 
etteikö esimerkeissä kuvattuja seikkoja voisi ilmetä muuallakin. Tässä 
kertomuksessa esitettyjä kuvaavia esimerkkejä ei ole tarkoitettu yksittäisistä 
jäsenvaltioista, edunsaajavaltioista ja/tai edunsaaja-alueista tehtävien 
johtopäätösten pohjaksi. 

15) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapaa ei ole suunniteltu keräämään tietoja 
virheiden esiintyvyydestä koko perusjoukossa. Luvut, jotka koskevat virheiden 
lukumäärää tietyssä MRK-otsakkeessa, tietyn pääosaston hallinnoimissa menoissa 
tai tietyn jäsenvaltion varainkäytössä, eivät näin ollen kuvaa virheiden 
esiintyvyyttä EU:n rahoittamissa tapahtumissa tai yksittäisissä jäsenvaltioissa. 

Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi ja esittää tapahtumatarkastusten tulokset? 

16) Virhe voi koskea osaa yksittäisen tapahtuman arvosta tai sen koko arvoa. 
Tilintarkastustuomioistuin luokittelee kunkin virheen sen mukaan, onko se 
ilmaistavissa kvantitatiivisesti vai ei. Jako perustuu siihen, onko mahdollista 
mitata, kuinka suureen osaan tutkitusta määrästä virhe vaikuttaa. 
Tilintarkastustuomioistuin ei ota virhetasoa ja virheiden esiintyvyyttä laskiessaan 
huomioon virheitä, jotka on havaittu ja korjattu ennen 
tilintarkastustuomioistuimen toimittamia tarkastuksia ja niistä riippumatta, sillä 
virheiden havaitseminen ja korjaaminen osoittaa valvontajärjestelmien toimivan 
vaikuttavasti. 

17) Julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointia koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen perusteet esitellään asiakirjassa ”Non-compliance 
with the rules on public procurement – types of irregularities and basis for 
quantification”33. 

18) Tilintarkastustuomioistuin saattaa kvantifioida julkisia hankintoja koskevan 
virheen eri tavoin kuin komissio tai jäsenvaltiot silloin kun nämä päättävät, miten 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen virheelliseen soveltamiseen tulisi puuttua. 
Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi ainoastaan hankintasääntöjen vakavat 
rikkomiset. Se kvantifioi 100 prosentin hankintavirheenä vain sellaiset rikkomiset, 
jotka ovat estäneet parasta tarjoajaa voittamasta tarjouskilpailua ja joiden vuoksi 
sopimukseen liittyvät menot ovat tulleet tukeen oikeuttamattomiksi. Toisin kuin 

                                                      
33 Julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointi (pdf): 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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komissio, tilintarkastustuomioistuin ei sovella eri tyyppisten hankintasääntöjen 
rikkomisten osalta kiinteitä määriä34. Tilintarkastustuomioistuimen toteuttama 
julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointi perustuu tarkastetuissa 
tapahtumissa havaittujen tukeen oikeuttamattomien menojen arvoon. 

Arvioitu virhetaso 

19) Tilintarkastustuomioistuin esittää useimpien MRK-otsakkeiden sekä koko EU:n
talousarvion osalta ns. arvioidun virhetason, jossa otetaan huomioon ainoastaan
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet. Arvioitu virhetaso ilmaistaan
prosenttiosuutena. Virheitä ovat esimerkiksi säännösten, sääntöjen sekä sopimus- 
ja avustusehtojen rikkomistapaukset, jotka ovat ilmaistavissa kvantitatiivisesti.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös alemman ja ylemmän virherajan.

20) Tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuslausuntoa laatiessaan 2,0 prosentin
olennaisuusrajaa. Tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon myös virheiden
luonteen, rahamääräisen arvon ja esiintymisyhteyden sekä muut saatavilla olevat
tiedot.

21) Tilintarkastustuomioistuin ei enää perusta tarkastuslausumaansa pelkästään
arvioimaansa kokonaisvirhetasoon. Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2016
alkaen pyrkinyt jatkuvasti tunnistamaan EU:n talousarviosta vähäriskisiä osa-
alueita, joiden osalta hyväksyttyjen menojen virhetason odotetaan jäävän alle
olennaisuusrajan, ja suuririskisiä osa-alueita, joiden osalta oletuksena on
olennainen virhetaso. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin ottaa toiminta- ja
valvontariskin lisäksi huomioon hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat arvionsa
samoin kuin aiempien tarkastusten tulokset. Tilintarkastustuomioistuin
esimerkiksi pitää aiempien tarkastustulostensa perusteella suuririskisinä eräitä
tukioikeusperusteisia maaseudun kehittämismenoja. Tämän jaon avulla
tilintarkastustuomioistuin voi mahdollisimman tehokkaasti tehdä
johtopäätöksensä siitä, ovatko tarkastuksessa havaitut olennaiset virheet laajalle
ulottuvia.

34 Komission vuoden 2019 suuntaviivat julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi tehtävistä rahoitusoikaisuista, joka on liiteasiakirja komission päätökseen 
14.5.2019 suuntaviivoista niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka tehdään 
unionin rahoittamiin menoihin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, C(2019) 3452. 
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Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmiä ja raportoi tuloksista? 

22) Komissio, muut EU:n toimielimet ja elimet, jäsenvaltioiden viranomaiset sekä
edunsaajamaat ja -alueet perustavat järjestelmiä, joilla ne hallitsevat
talousarvioon kohdistuvia riskejä ja valvovat tapahtumien sääntöjenmukaisuutta
ja pyrkivät varmistamaan sen. Näiden järjestelmien tarkastaminen auttaa
havaitsemaan osa-alueita, joilla tarvitaan parannuksia.

23) Jokaiseen MRK-otsakkeeseen – tulot mukaan lukien – kuuluu lukuisia yksittäisiä
järjestelmiä. Tilintarkastustuomioistuin esittää järjestelmien tarkastuksia koskevat
tulokset yhdessä niihin liittyvien parannussuositusten kanssa.

Mihin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa esitetyt lausunnot 
perustuvat? 

24) Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee tarkastustyönsä siten, että se saa riittävän
määrän relevanttia ja luotettavaa tarkastusevidenssiä antaakseen lausuntonsa
EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen perustana olevien toimien
sääntöjenmukaisuudesta. Tätä tarkastustyötä kuvataan vuosikertomuksen 3.–9.
luvuissa. Tilintarkastustuomioistuin esittää lausuntonsa tarkastuslausumassa.
Tarkastustyön perusteella voidaan antaa kattavaan tietoon perustuva lausunto
siitä, ylittääkö perusjoukossa olevien virheiden osuus olennaisuusrajat vai pysyykö
osuus olennaisuusrajojen sisällä.

25) Kun tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että virhetaso on olennainen, ja
määrittää virhetason vaikutuksen tarkastuslausuntoon, sen täytyy lisäksi selvittää,
ulottuvatko virheet tai tarkastusevidenssin puute laajalle. Tätä tehdessään
tilintarkastustuomioistuin soveltaa ISSAI 1705 -standardissa olevaa ohjeistusta35

(ja ulottaa ohjeistuksen koskemaan laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen
liittyviä kysymyksiä tehtävänsä mukaisesti). Jos virheet ovat olennaisia ja laajalle
ulottuvia, tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausunnon.

26) Virhe tai tarkastusevidenssin puute ovat laajalle ulottuvia, jos ne eivät tarkastajan
arvion mukaan rajoitu tilinpäätöksen tiettyihin osiin, tileihin tai eriin (eli niitä
ilmenee tarkastetuissa tileissä tai tapahtumissa laajalti). Vaikka virhe tai
tarkastusevidenssin puute olisivat tällä tavoin rajattuja, niitä pidetään silti laajalle
ulottuvina, jos ne edustavat tai voisivat edustaa huomattavaa osuutta
tilinpäätöksestä tai jos kyseiset tiedot ovat perustavanlaatuisia käyttäjien
tilinpäätöksestä saaman käsityksen kannalta.

35 ISSAI 1705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report). 
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OSA 3 – Petoksiin liittyvät tilintarkastustoimenpiteet 

27) Tilintarkastustuomioistuin määrittelee ja arvioi sen riskin suuruuden, että
petoksista tai virheistä johtuen konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyisi olennaisia
virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla olisi jätetty
olennaisella tavalla noudattamatta EU:n lainsäädännön vaatimuksia.

28) Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon
tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii
lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai sääntöjen
noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita kuin vastaava virheestä johtuva
tilanne, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä,
tahallista tietojen poisjättämistä, väärien tietojen antamista tai sisäisen valvonnan
sivuuttamista. Siksi riski, että petoksesta johtuva virheellisyys tai sääntöjen
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi.

29) Mikäli tilintarkastustuomioistuimella on syytä epäillä petosta, se raportoi asiasta
EU:n petostentorjuntavirastolle (OLAF), joka huolehtii mahdollisista tutkimuksista.
Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa OLAFille vuosittain useista tapauksista.

OSA 4 – Tilien luotettavuudesta annettavan lausunnon ja toimien 
sääntöjenmukaisuudesta annettavan lausunnon välinen yhteys 

30) Tilintarkastustuomioistuin on antanut

a) tarkastuslausunnon EU:n konsolidoidusta tilinpäätöksestä päättyneeltä
varainhoitovuodelta

b) tarkastuslausunnot tilien perustana olevien tulojen ja menojen
sääntöjenmukaisuudesta.

31) Nämä tarkastuslausunnot laaditaan ja niihin liittyvät tarkastukset toimitetaan
kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC)
kansainvälisten tilintarkastusstandardien ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien
tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme
Audit Institutions, INTOSAI) kansainvälisten standardien mukaisesti.

32) Standardeissa täsmennetään, että tarkastajien antaessa lausunnot sekä tilien
luotettavuudesta että tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta,
mukautettu lausunto toimien sääntöjenmukaisuudesta ei sinällään johda
mukautettuun lausuntoon tilien luotettavuudesta.
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Johdanto 
2.1. Tässä vuosikertomuksen luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen arvio
vuoden 2020 keskeisistä talousarvio- ja varainhallintoon liittyvistä kysymyksistä. Covid-
19-pandemia vaikutti kyseisenä varainhoitovuonna voimakkaasti EU:n talousarvioon.
Tässä luvussa raportoidaan myös EU:n tulevina vuosina mahdollisesti kohtaamista
talousarvioon kohdistuvista riskeistä ja rahoitusriskeistä sekä talousarvioon ja
rahoitukseen liittyvistä haasteista. Luku perustuu vuosien 2014–2020 monivuotisen
rahoituskehyksen talousarviolukujen tarkistamiseen, tilintarkastustuomioistuimen
vuosikertomukseen liittyvään työhön, erityiskertomuksiin, katsauksiin ja lausuntoihin
sekä komission ja muiden sidosryhmien julkaisemiin asiakirjoihin.
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Talousarvio- ja varainhallinto vuonna 
2020 

Vuoden 2020 talousarviomäärärahat toteutuivat lähes 
kokonaisuudessaan ja covid-19-pandemian seurauksena 
käyttöön asetettuja välineitä hyödynnettiin laajasti 

2.2. Seuraavissa kohdissa analysoidaan, miten EU:n talousarviota toteutettiin 
vuonna 2020, joka on vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen 
vuosi1. Tilintarkastustuomioistuin analysoi myös, miten EU hyödynsi talousarvion 
valmiuksia ja joustavuutta vastatessaan covid-19-pandemiaan. 

Vuoden 2020 talousarvion toteuttamisaste oli korkea 

2.3. Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahoille vuodeksi 
2020 asetettu enimmäismäärä oli 168,8 miljardia euroa2. Budjettivallan käyttäjä 
hyväksyi alkuperäisessä talousarviossa 168,7 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoja. Ks. laatikko 2.1. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi 
vuoden 2020 aikana yhdeksän lisätalousarviota, joista seitsemän muutti EU:n 
vuoden 2020 talousarvion menopuolta. Kyseiset lisätalousarviot lisäsivät 
maksusitoumusmäärärahoja 5,2 miljardilla eurolla. Maksusitoumusmäärärahat 
kasvoivat 173,9 miljardiin euroon, mikä ylittää monivuotisen rahoituskehyksen 
mukaisen enimmäismäärän. Tämän enimmäismäärän ylittäminen mahdollistettiin 
käyttämällä erityisrahoitusvälineitä, kuten Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa3. 
Lähes kaikki käytettävissä olleet maksusitoumusmäärärahat käytettiin. Kaikkiaan 

                                                      
1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta. (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884.). 

2 COM(2019) 310 final – Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 
BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus 
vuodeksi 2020 (vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla). 

3 Kattava luettelo, ks. neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta, 3 artiklan 2 kohta ja 9–
15 artikla. 
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172,9 miljardia euroa sidottiin. Tämä on 99,5 prosenttia käytettävissä olleesta 
kokonaismäärästä. 

2.4. Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksumäärärahoille vuodeksi 2020
asetettu enimmäismäärä oli 172,4 miljardia euroa4. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi 
alkuperäisessä talousarviossa 153,6 miljardia euroa maksumäärärahoja. Vuoden 2020 
aikana lisätalousarviot lisäsivät maksumäärärahoja 10,5 miljardilla eurolla. 
Maksumäärärahat kasvoivat 164,1 miljardiin euroon, mikä on selvästi vähemmän kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen mukainen enimmäismäärä. Käytettävissä olleiden 
maksumäärärahojen käyttöaste oli hieman alhaisempi: maksuja suoritettiin 
161,8 miljardia euroa, mikä on 98,6 prosenttia käytettävissä olleesta 
kokonaismäärästä5. Ks. laatikko 2.1. Maksujen kokonaismäärä vuonna 2020, mukaan 
lukien siirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, oli 
173,3 miljardia euroa, ja maksut koostuvat vuoden 2020 lopullisesta talousarviosta 
suoritetuista maksuista (161,8 miljardia euroa), siirroista (1,6 miljardia euroa) ja 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (9,9 miljardia euroa)6. 

4 COM(2019) 310 final – Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 
BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus 
vuodeksi 2020 (vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla). 

5 Tilintarkastustuomioistuin ei ota analyysissään huomioon seuraavalle varainhoitovuodelle 
siirrettyjä määrärahoja ja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, koska ne eivät ole osa 
vahvistettua talousarviota ja niihin sovelletaan eri sääntöjä. 

6 Ks. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2020, talousarvion 
toteuttamiskertomus ja liitetiedot – liitetieto 4.3. 
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Laatikko 2.1 

Vuoden 2020 talousarvion toteuttaminen 

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2020, talousarvion 
toteuttamiskertomus ja liitetiedot – liitetiedot 4.1–4.3 ja COM(2019) 310 Vuoden 2020 
rahoituskehystä koskeva tekninen mukautus. 

Vuoden 2020 talousarvioon tehtiin useita muutoksia covid-19-
pandemian vuoksi 

2.5. Covid-19-pandemiaan pyrittiin reagoimaan ja tukea antamaan nopeasti lähinnä
kahden budjettivälineen – siirtojen ja lisätalousarvioiden – avulla. Siirrot ovat 
varainsiirtoja nykyisen talousarvion eri osien välillä. Lisätalousarviot lisäävät tai 
vähentävät varoja alkuperäiseen talousarvioon nähden. Yhdeksästä lisätalousarviosta 
viisi liittyi ainakin osittain covid-19-pandemiaan. Tilintarkastustuomioistuin pitää 
lisätalousarvion osaa covid-19-pandemiaan liittyvänä, jos covid-19 mainitaan 
päätöksen relevantissa osassa. Osa lisätalousarvioista liittyi EU:n lainsäädäntövallan 
käyttäjien käyttöön ottamien sovellettavien sääntöjen lieventämiseen Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen hyödyntämisen helpottamiseksi, mikä lisää 
likviditeettiä ja poikkeuksellista joustavuutta covid-19-pandemiaan liittyvien menojen 
osalta7. Yhden vuoden ajan oli mahdollista esimerkiksi toteuttaa alueiden välisiä 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/460 asetusten (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
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varainsiirtoja ja poistaa vaatimus, jonka mukaan rahoitus pitää keskittää tiettyihin 
aihealueisiin. Lisäksi annettiin mahdollisuus jopa 100 prosentin yhteisrahoitukseen. 
Jäsenvaltioiden ei myöskään tarvinnut maksaa ERI-rahastoista edellisenä vuotena 
saamaansa käyttämätöntä vuotuista ennakkorahoitusta8, eli 7,6:tta miljardia euroa, 
takaisin EU:n talousarvioon. Tämä helpotti jäsenvaltioiden varainhallintaa. 

2.6. Laatikossa 2.2 esitetään vuoden 2020 maksusitoumusmäärärahojen ja 
maksumäärärahojen muutokset, jotka on tehty budjettivallan käyttäjän hyväksymillä 
siirroilla ja lisätalousarvioilla, eriteltyinä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden 
mukaan. Lisätalousarvioiden avulla lisättyjen maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaismäärä oli 5,2 miljardia euroa, josta 3,3 miljardia euroa sidottiin covid-19-
pandemiaan liittyviin menoihin. Maksumäärärahojen osalta lisätalousarvioiden 
kokonaismäärä oli vuoden aikana 10,5 miljardia euroa, josta 9,4 miljardia euroa 
sidottiin covid-19-pandemiaan liittyviin menoihin. 

                                                      
erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19:n puhkeamisen 
vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/558 asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja 
(EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla 
voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/872, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota 
poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena. 

8 Maaseuturahaston yhteydessä ei makseta vuotuisia ennakkomaksuja. 
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Laatikko 2.2 

Siirrot ja lisätalousarviot vastauksena covid-19-pandemiaan 
(miljoonaa euroa) 

Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat 

Otsakkeet Siirrot* Lisätalousarviot* Siirrot* Lisätalousarviot* 

1. Älykäs ja osallistava
kasvu -8 -12 -215 5 184 

1.a Kasvua ja työllisyyttä
edistävä kilpailukyky -8 -12 -263 -9

1.b Taloudellinen,
sosiaalinen ja alueellinen 

yhteenkuuluvuus 
48 5 193 

josta: 
maksuvalmiuden rahoittaminen 
CRII- ja CRII+ -aloitteiden ja EU:n 
100 prosentin rahoitusosuuden 

avulla 

48 5 100 

2. Kestävä kasvu:
luonnonvarat -1 49 22 799 

josta: 
viljelijöiden avustaminen Euroopan 

maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kautta 

750 

3. Turvallisuus ja
kansalaisuus -69 3 119 50 2 664 

josta: 
hätätilannetuen rahoittaminen 

EU:ssa uudelleen käyttöön otetulla 
hätätilanteen tukivälineellä 

2 700 2 500 

4. Globaali Eurooppa 202 474 586 

5. Hallinto -41 -42

9. Erityisrahoitusvälineet 133 133 

Yhteensä 84 3 288 289 9 366 
(*) Nettomäärinä. Pyöristyksen vuoksi summa ei aina täsmää. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin budjettivallan käyttäjän tekemien lisätalousarvioita ja 
määrärahasiirtoja koskevien päätösten sekä komissiolta saatujen tietojen perusteella. 
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Komissio ei ole vielä julkaissut kertomuksia covid-19-pandemiaan 
liittyviin toimiin käytetyistä EU:n varoista 

2.7. Avoimuuden lisäämiseksi ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin 
tietopyynnöt9 komissio alkoi seurata sisäisesti covid-19-pandemiaan liittyviin toimiin 
vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla käytettyjä EU:n varoja. Komissio ei ole vielä 
julkaissut kertomusta covid-19-pandemiaan liittyvistä menoista. 

2.8. Kuten laatikosta 2.3 käy ilmi, komission tilintarkastustuomioistuimelle 
toimittamien julkaisemattomien tietojen mukaan covid-19-pandemiaan liittyviin 
tarkoituksiin oli vuoden 2020 loppuun mennessä asetettu saataville 12,9 miljardia 
euroa suoraan ja välilliseen hallinnointiin perustuvia sitoumuksia. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että noin 0,2:ta miljardia euroa covid-19-
pandemiaan liittyviä määriä ei ollut sisällytetty komission 
tilintarkastustuomioistuimelle ilmoittamiin 12,9 miljardin euron sitoumuksiin, vaikka 
ne oli merkitty covid-19-pandemiaan liittyviksi komission 
keskuskirjanpitojärjestelmässä. Samojen komission toimittamien julkaisemattomien 
tietojen mukaan jäsenvaltiot tekivät yhteistyöhön perustuvaan hallinnointiin 
pohjautuvia lisäsitoumuksia ja sopimuksia 34,2 miljardin euron edestä, joten covid-19-
pandemiaan liittyviin tarkoituksiin ohjattujen EU:n varojen kokonaismäärä oli 
47,1 miljardia euroa. Koheesiopolitiikan osalta komissio on alkanut julkistaa covid-19-
pandemiaan liittyviä tietoja Coronavirus Dashboard -sivulla10. Sivu ei sisällä 
yleiskatsausta covid-19-pandemiaan liittyvistä vuotuisista sitoumuksien tai menojen 
määristä. 

                                                      
9 Ks. esimerkiksi Lausunto suuntaviivoista vuoden 2022 talousarviomenettelyä varten – 

Pääluokka III 2020/2265(BUI). 

10 Coronavirus Dashboard -verkkosivu. 
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Laatikko 2.3 

Yleiskatsaus covid-19-pandemian torjuntaan vuoden 2020 loppuun 
mennessä liittyneistä määristä (miljoonaa euroa) 

Otsakkeet 

Suoran ja 
välillisen 

hallinnoinnin 
yhteydessä 

sidotut määrät 

Yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin yhteydessä 

sitoumuksien ja 
sopimuksien kohteena 

olleet määrät 

1. Älykäs ja osallistava kasvu 2 558 33 496 

1.a Kasvua ja työllisyyttä edistävä
kilpailukyky 2 554 

josta: 
Erasmus + -ohjelmaan liittyvien menojen rahoittaminen 1 402 

Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvien menojen kattaminen 1 150 

1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen yhteenkuuluvuus 4 33 496 

josta: 
lisälikviditeetin tarjoaminen jäsenvaltioille jättämällä 

perimättä vuodelta 2019 käyttämättä jäänyttä 
ennakkorahoitusta (CRII ja CRII+-välineet) – ei suoraa 

vaikutusta talousarvioon 

7 600 

EU:n 100 prosentin rahoitusosuuden tukeminen (CRII ja 
CRII+) 6 209 

täyden joustavuuden / uudelleen ohjelmoinnin takaaminen  
(CRII ja CRII+) 19 687 

2. Kestävä kasvu: luonnonvarat 1 705 

3. Turvallisuus ja kansalaisuus 3 035 

Josta: 
rokotuksia koskevaan hätäapuvälineeseen ohjattavan 

rahoituksen lisääminen 
2 151 

4. Globaali Eurooppa 7 184 

josta: 
uudelleenohjelmoinnin rahoittaminen maiden auttamiseksi 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kautta 
3 181 

uudelleenohjelmoinnin rahoittaminen maiden auttamiseksi 
Euroopan naapuruusvälineen kautta 2 124 

5. Hallinto 6 

9. Erityisrahoitusvälineet 133 

Yhteensä 12 917 34 201  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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Maksattamatta olevat sitoumukset ovat ylittäneet 
300 miljardia euroa 

2.9. Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä jatkoi kasvuaan ja oli
vuoden 2020 lopussa 303,2 miljardia euroa. Kasvu oli edellisiä vuosia pienempi, mikä 
johtui osittain siitä, että covid-19-pandemian torjuntaan myönnettiin lisää 
maksumäärärahoja. Ks. kohta 2.5 ja laatikko 2.4. 

2.10. Kuten tilintarkastustuomioistuin on aiemmin todennut11, yksi tärkeimmistä
syistä maksattamatta olevien sitoumusten suurelle määrälle on vuotuinen ero, joka 
johtuu siitä, että maksusitoumusten taso on suurempi kuin suoritettujen maksujen 
määrä. Vuoden 2021 vahvistetussa talousarviossa maksusitoumusmäärärahat ovat 
maksumäärärahoja pienemmät. Tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille, että 
tämä on yksi tärkeimmistä tavoista vähentää maksattamatta olevien sitoumuksien 
määrää12. 

2.11. Komissio arvioi pitkän aikavälin ennusteessaan13, johon ei sisälly Next
Generation EU -väline (NGEU), että maksattamatta olevien sitoumusten määrä pysyy 
luultavasti melko vakaana tällä korkealla tasolla vuoteen 2027 asti (ks. laatikko 2.4). 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maksusitoumusmäärärahojen ja 
maksumäärärahojen välinen vuotuinen ero on hyvin pieni vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, toisin kuin kahdessa edellisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Maksattamatta olevien sitoumusten määrä kuitenkin kasvaa, jos 
maksusitoumukset pysyvät vuosien 2016–2020 tapaan korkeina ja maksupyynnöt ovat 
odotettua alhaisempia täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi. 

11 Tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio 5/2019 ’Maksattamatta olevat 
sitoumukset – lähempi tarkastelu’, julkaistu huhtikuussa 2019. 

12 Ks. tilintarkastustuomioistuimen  vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.18–
2.21, vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.46–2.49 ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, kohdat2.32–2.39. 

13 COM(2020) 298 final, 30.6.2020, “Pitkän aikavälin ennuste EU:n talousarviovarojen tulevista 
sisään- ja ulosvirtauksista (2021–2025)” ja komission päivittämä versio asiakirjasta 
Implications of the European Council conclusions of 17–21 July 2020 on the MFF 2021–
2027. 
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Laatikko 2.4 

Maksattamatta olevat sitoumukset, maksusitoumukset ja maksut 

Lähde: EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuosilta 2014–2020. Ennusteet vuoteen 2027 saakka: “Pitkän 
aikavälin ennuste EU:n talousarviovarojen tulevista sisään- ja ulosvirtauksista (2021–2025)” 
(COM(2020) 298 final, 30.6.2020) ja komission toimittama päivitetty versio Eurooppa-neuvoston 
17.-21. heinäkuuta 2020 pidetyssä kokouksessa tehtyjen, monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
koskevien päätelmien vaikutuksista. 

Vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen 
perustuvat maksut olivat suunniteltua pienempiä  

2.12. Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana vahvistetuissa
talousarvioissa maksusitoumuksiin oli käytettävissä 1 120 miljardia euroa, kun taas 
monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärä oli 1 087 miljardia euroa. 
Käytettävissä olleista 1 082 miljardin euron maksusitoumusmäärärahoista sidottiin 
käytännössä 97 prosenttia14. 

14 Tilintarkastustuomioistuin ei ota analyysissään huomioon seuraavalle varainhoitovuodelle 
siirrettyjä määrärahoja, käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ja tämän analyysin 
perusteella tehtyä uudelleenohjelmointia, koska ne eivät ole osa vahvistettua talousarviota 
ja niihin sovelletaan eri sääntöjä. 
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2.13. EU:n talousarviosta vuosina 2014–2020 suoritettujen maksujen
kokonaismäärä oli 983 miljardia euroa. Määrä oli 19 miljardia euroa vahvistettuja 
talousarvioita pienempi ja jäi noin 44 miljardia euroa vuosien 2014–2020 
monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan enimmäismäärän alapuolelle. Ks. 
laatikko 2.5. Maksusitoumusten ja suoritettujen maksujen välinen ero (99 miljardia 
euroa) on tärkein syy maksattamatta olevien sitoumusten kasvuun vuosina 2013–
2020. 

Laatikko 2.5 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 täytäntöönpano – 
kokonaismäärät ja enimmäismäärät 

Lähde: EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuosilta 2014–2020. 

2.14. Maksusitoumuksien määrät olivat kaudella 2014–2020 joka vuosi lähellä
enimmäismäärää lukuun ottamatta vuotta 2014 (ks. laatikko 2.6). Syynä tähän oli se, 
että budjettivallan käyttäjä päätti poikkeuksellisesti siirtää maksusitoumusmäärärahoja 
vuodelta 2014 vuodelle 2015 ja sitä seuraaville vuosille monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksymisen myöhästymisen ja toimenpideohjelmien viivästyneen 
hyväksymisen vuoksi. 
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2.15. Maksumäärärahat käytettiin lähes kokonaan vuosina 2014 ja 2015 edellisen
monivuotisen rahoituskehyksen (2007–2013) päättämiseen (ks. laatikko 2.6). Vuosina 
2016–2020 maksut olivat kuitenkin ennakoitua alhaisempia, koska jäsenvaltiot 
toimittivat vähemmän ERI-rahastoja koskevia maksupyyntöjä (Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa lukuun ottamatta). Tästä syystä vuosina 2018–2020 
ei juurikaan tarvittu maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa, jonka avulla 
maksukattoa mukautetaan automaattisesti ylöspäin siirtämällä käyttämättä olevat 
maksumäärärahat edellisiltä vuosilta tuleville vuosille15. Tilintarkastustuomioistuin 
analysoi maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran vaikutusta vuoden 2018 
vuosikertomuksessaan16. 

Laatikko 2.6 

Talousarvioon otetut menot ja toteutuneet menot 2014–2020 

15 Neuvoston asetus N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, 5 artikla. 

16 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.12–2.16. 
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Lähde: EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuosilta 2014–2020. 

2.16. Monivuotisessa rahoituskehyksessä määritellään
maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärät sen kullekin otsakkeelle17. 
Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja ”Globaali 
Eurooppa” tehtyjen sitoumusten taso ylitti monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät. Tämän aiheuttivat ennakoimattomat tarpeet, kuten pakolaiskriisi18 
ja covid-1919. Näiden otsakkeiden lisärahoitus oli mahdollista talousarvion 
erityisrahoitusvälineiden joustavuuden vuoksi. Ks. laatikko 2.7. 

17 Ks. neuvoston asetus N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, 3 artikla ja liite. 

18 Neuvoston asetus 2017/1123, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta. 

19 Neuvoston asetus 2020/538, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee 
maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa. 
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Laatikko 2.7 

Talousarvion toteuttaminen monivuotisen rahoituskehyksen 
pääotsakkeittain vuosina 2014–2020 

Lähde: Euroopan unionin konsolidoidut tilinpäätökset vuosilta 2014–2020. 

josta: Markkinoihin liittyvät menot ja 
suorat tuet

1.a Kasvua ja työllisyyttä edistävä
kilpailukyky

1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen
yhteenkuuluvuus

2. Kestävä kasvu: luonnonvarat

3. Turvallisuus ja kansalaisuus

4. Globaali Eurooppa

5. Hallinto

1. Älykäs ja osallistava kasvu
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ERI-rahastojen varojen käyttöaste on pienempi kuin edellisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 

2.17. Vuonna 2020 helpotettiin ERI-rahastojen tukikelpoisuussääntöjä covid-19-
pandemiaan liittyvien menojen osalta ja otettiin käyttöön mahdollisuus 
sataprosenttiseen EU:n rahoitukseen (CRII ja CRII+ -aloitteet)20. Nämä toimenpiteet 
eivät johtaneet käyttöasteen merkittävään nousuun vuonna 2020. Jäsenvaltioille 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä myönnettyjen ERI-rahastojen 
varojen vuotuinen käyttöaste kasvoi 12 prosentista 15 prosenttiin vuosien 2019 ja 
2020 välillä. Vuonna 2020 maksettu määrä oli 72 miljardia euroa, kun se vuonna 2019 
oli 57 miljardia euroa. Tämä nosti vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
kumulatiivisen käyttöasteen 55 prosenttiin vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2020 
loppuun mennessä ERI-rahastojen 465 miljardin euron kokonaismäärärahoista oli 
maksettu yhteensä 256 miljardia euroa. Jäsenvaltioille osoitettu 465 miljardin euron 
määrä oli vuoden 2020 loppuun mennessä sidottu kokonaisuudessaan21. 

2.18. Vuotuinen kokonaiskäyttöaste oli vuonna 2020, joka on edellisen
monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen toteutusvuosi, sama kuin vuonna 2013 
(15 prosenttia), joka on puolestaan aiemman monivuotisen rahoituskehyksen (2007–
2013) viimeinen vuosi. Kumulatiivinen käyttöaste oli kuitenkin noin 
seitsemän prosenttia pienempi kuin edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä. 
Näin 45 prosenttia (209 miljardia euroa) ERI-rahastojen sidottujen varojen 
kokonaismäärästä jäi käyttämättä. Tämä määrä muodostaa pääosan 303 miljardin 
euron sitoumuksista, jotka olivat maksattamatta vuoden 2020 lopussa (ks. kohta 2.9). 
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että vuosien 2007–2013 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana sovellettiin yleensä n+2-sääntöä, kun taas 
kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana sovellettiin n+3-sääntöä. 

20 Nämä muutokset koskevat osittain maaseuturahastoa. Pääasiallinen maaseuturahastoon 
covid-19-kriisin seurauksena tehty mukautus tapahtui kuitenkin kesäkuussa 2020 annetun 
asetuksen (EU) 2020/872 kautta. 

21 Ainoan poikkeuksen muodosti kahdeksan miljoonan euron toimenpideohjelma, jota 
koskeva muutos saatiin valmiiksi vuoden 2020 sijasta vasta vuonna 2021. 
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2.19. Kuten laatikosta 2.8 käy ilmi, jäsenvaltioille vuosien 2014–2020
monivuotisen rahoituskehyksen aikana myönnettyjen ERI-rahastojen varojen käytössä 
on huomattavia eroja. Esimerkiksi Suomi on käyttänyt 79 prosenttia 
kokonaismäärärahoistaan, kun taas kolme jäsenvaltiota (Italia, Kroatia ja Espanja) ovat 
käyttäneet vain noin 45 prosenttia niille sidotuista määristä. Italian, Espanjan ja Puolan 
osuus jäljellä olevista maksuista on lähes 40 prosenttia: noin 83 miljardia euroa jäljellä 
olevasta kokonaismäärästä (209 miljardia euroa). 
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Laatikko 2.8 

Vuosien 2014–2020 ERI-rahastot: käyttämättä jääneet määrät 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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2.20. Laatikossa 2.9 esitetään ERI-rahastojen kokonaisvarojen käyttöaste
vuosittain vuoden 2020 loppuun asti. Aiemmat kokemukset viittaavat siihen, että 
käyttöaste todennäköisesti kasvaa22, mutta tämä ei ehkä vielä riitä siihen, että kaikki 
varat käytetään. Komissio perusti vuonna 2014 työryhmän koheesiopolitiikan alan 
ohjelmien täytäntöönpanon parantamiseksi. Vuoden 2015 loppuun asti toimineen 
työryhmän tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita, joilla on vaikeuksia panna täytäntöön 
toimenpideohjelmiaan niin, että ohjelmakaudelta 2007–2013 jäljellä olevat määrät 
tulevat käytetyiksi. Toteutetut toimenpiteet johtivat käyttöasteen huomattavaan 
kasvuun tukea saaneissa jäsenvaltioissa, mutta tilintarkastustuomioistuin pani 
merkille, että tuloksiin ei keskitytty riittävästi23. 

22 Erityiskertomus 17/2018: Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 
viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei 
keskitytty riittävästi tuloksiin, kaavio 4. 

23 Erityiskertomus 17/2018, s. 34. 
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Laatikko 2.9 

ERI-rahastojen varojen vuotuinen käyttöaste kunkin jäsenvaltion 
osalta 2014–2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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Riskit ja haasteet 

Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ja 
NGEU-välineen täytäntöönpanoon liittyy riskejä ja haasteita 

2.21. Covid-19-pandemialla on merkittävä vaikutus EU:n tulevina vuosina 
käyttämien varojen määrään. Se on johtanut Next Generation EU -elpymisvälineen 
(NGEU) nopeaan perustamiseen. NGEU:n on tarkoitus taistella pandemian vaikutuksia 
vastaan säilyttäen EU:n toimintapolitiikkojen tavoitteet ja edistäen vahvempia, 
kestävämpiä ja tulevaisuuteen paremmin varautuneita jäsenvaltioita. Vuosien 2021–
2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä NGEU:lle on varattu enintään 750 miljardia 
euroa (ks. laatikko 2.10). 
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Laatikko 2.10 

NGEU rahoittaa uutta elpymis- ja palautumistukivälinettä ja 
vahvistaa useita monivuotisen rahoituskehyksen meno-ohjelmia 

Huom.: Kaikki määrät vuoden 2018 hintoina. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 

2.22. Vuosille 2021–2027 tarkoitetut NGEU-välineen ja monivuotisen
rahoituskehyksen yhteismäärärahat ovat 1 824 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina: 
1 074 miljardia euroa vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 
750 miljardia euroa NGEU-välineestä). Tämä yhdistetty rahoitus on lähes 
kaksinkertainen edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavat keskeiset riskit ja haasteet: 

o riski yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanon käynnistymisen
viivästymisestä vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

o haasteet, jotka liittyvät varainhoidon moitteettomuuteen covid-19-pandemiasta
aiheutuvien varainkäytön muutosten yhteydessä.

NGEU yhteensä: 750 miljardia euroa

Elpymis- ja palautumistukiväline

Lainat
360 miljardia 
euroa

ReactEU
47,5 miljardia 
euroa

Maaseudun 
kehittäminen
7,5 miljardia 
euroa

RescEU
1,9 miljardia euroa

Avustukset
312,5 miljardia 
euroa

InvestEU-
ohjelma
5,6 miljardia 
euroa

Horisontti 
Eurooppa
5 miljardia euroa

Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto
10 miljardia euroa

Muihin ohjelmiin 
ja rahastoihin 

ohjattava 
lisärahoitus

672,5 miljardia euroa
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Yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanon viivästymisen 
riski vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä 

2.23. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että seuraavat keskeiset tekijät
kasvattavat osaltaan riskiä siitä, että yhteistyössä hallinnoitavien vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen rahastojen täytäntöönpanon käynnistyminen 
viivästyy. Nämä tekijät ovat samankaltaisia kuin ne, jotka viivästyttivät vuosien 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa. Tilintarkastustuomioistuin on 
jo viime vuosina tuonut esiin useita ongelmia, jotka esitetään jäljempänä. 

Lainsäädännön myöhäinen hyväksyminen 

2.24. Komissio esitti ehdotuksen vuosia 2021–2027 koskevasta uudesta
monivuotisesta rahoituskehyksestä toukokuussa 2018, mutta kehys hyväksyttiin vasta 
17. joulukuuta 202024. Uusi ohjelmakausi alkoi vuonna 2021 ilman tarvittavaa
alakohtaista lainsäädäntökehystä yhteistyössä hallinnoitaville rahastoille (Euroopan
maatalouden tukirahastoa ja maaseuturahastoa lukuun ottamatta25). Yhteisiä
säännöksiä koskeva asetus, jossa säädetään yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista
(Euroopan maatalouden tukirahastoa ja maaseuturahastoa lukuun ottamatta),
hyväksyttiin vasta 24. kesäkuuta 2021.

2.25. Viive on suurempi kuin kahdessa edellisessä monivuotisessa
rahoituskehyksessä. Tilintarkastustuomioistuin suositteli vuoden 2018 
vuosikertomuksessaan26, että oikeudelliset puitteet hyväksyttäisiin ajoissa, jotta 
jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa suunnitella ohjelmiansa. Yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus hyväksyttiin molemmilla monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmakausilla myöhään: kuusi kuukautta ennen vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen alkua ja kaksi viikkoa ennen vuosien 2014–2020 monivuotisen 

24 Neuvoston asetus 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta. 

25 Maaseudun kehittämistä koskeva 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 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
muuttamisesta varojen ja soveltamisen osalta vuosina 2021 ja 2022 ja asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja tällaisen tuen jakamisen osalta vuosina 2021 ja 
2022. 

26 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, suositus 2.1.c. 
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rahoituskehyksen alkua27. Aiemmissa kertomuksissa tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että nämä viivästykset olivat johtaneet toimenpideohjelmien myöhäiseen 
hyväksymiseen ja käyttämättömien maksusitoumusmäärärahojen siirtämiseen 
ensimmäiseltä vuodelta tuleville vuosille28. Vuosien 2021–2027 monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen hyväksyminen viivästyi huomattavasti enemmän 
aiempiin monivuotisiin rahoituskehityksiin verrattuna, mikä johtaa todennäköisesti 
toimenpideohjelmien myöhempään hyväksymiseen ja muihin täytäntöönpanon 
käynnistämiseen liittyviin viivästyksiin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kuitenkin, 
että monet tehdyt yksinkertaistukset, kuten kansallisten viranomaisten tehtävien 
jatkaminen, voivat nopeuttaa ohjelmien hyväksymistä ja siten osaltaan vähentää 
viivästyksiä. 

Rahoituksen käytön nopeuttaminen ja lisärahoituksen saatavuus aiheuttavat 
hallinnollisia paineita 

2.26. Kuten kohdassa 2.17 todettiin, ERI-rahastojen kumulatiivinen käyttöaste 
vuoden 2020 lopussa oli vain 55 prosenttia, joka on paljon matalampi kuin vastaavana 
ajankohtana aikaisempien ohjelmakausien monivuotisissa rahoituskehyksissä (2000–
2006: 68 prosenttia; 2007–2013: 62 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin 
todennut29, että vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpano 
viivästyi, koska jäsenvaltiot käyttivät yhä edelliseltä ohjelmakaudelta jäljellä olleita 
sitoumuksia. Tilintarkastustuomioistuin panee jälleen merkille samanlaisen tilanteen, 
jossa jäsenvaltioilla on edelleen käyttämättä huomattavia summia ohjelmakauden 
2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä, mikä saattaa viivästyttää 
ohjelmakauden 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien sitoumusten 
käyttöä. 

                                                      
27 Yleisasetus / yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, annettu 11.7.2006, vuosien 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen osalta ja yleisasetus / yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, 
annettu 17.12.2013, vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen osalta.  

28 Ks. esimerkiksi vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 2.6. 

29 Erityiskertomus 17/2018: Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 
viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei 
keskitytty riittävästi tuloksiin, s. 22. 
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2.27. Riskinä on myös, että näiden rahastojen rinnakkaiseen hallinnointiin
tarvittavat hallinnolliset resurssit eivät ole käytettävissä etenkään uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäisinä vuosina30. Esimerkkinä voidaan mainita, että 
komission ja jäsenvaltioiden hallinnollisten resurssien on katettava 

o vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvät ERI-rahastot
ohjelmakauden loppuun saakka

o vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvät yhteistyössä
hallinnoitavat rahastot

o yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin osoitettavat kasvaneet NGEU-välineen
määrärahat vuonna 2021 ja sitä seuraavina vuosina.

2.28. On myös todennäköistä, että joitakin elpymis- ja palautumistukivälineen osia
hallinnoidaan samoilla hallinnollisilla resursseilla vuodesta 2021 alkaen. 

2.29. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin kiinnittänyt huomiota ongelmiin, joita
syntyy koheesiopolitiikan kahden eri ohjelmakauden tukikelpoisten kausien 
päällekkäisyyksistä31. Erityisesti hallinnollinen taakka kasvaa jonkin aikaa merkittävästi. 
Tämä vaikuttaa seuraavan ohjelmakauden alkuun. Tilintarkastustuomioistuin panee 
merkille, että tukikelpoisuusjakso, jota sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen perusteella maksettavaan rahoitukseen, päättyy vuonna 2029. Tämä 
mahdollistaa sen, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
päättämisvaiheen ja uuden monivuotisen rahoituskehyksen käyttöönottovaiheen 
päällekkäisyys lyhenee kahteen vuoteen. 

2.30. Elpymis- ja palautumistukivälineen avulla on mahdollista rahoittaa
kansallisista elpymis- ja palautumissuunnitelmista aiheutuvat arvioidut kustannukset 
täysimääräisesti. Tämä ei yleensä päde yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin32. 
Tapauksissa, joissa rahoitusta on saatavilla joko yhteistyössä hallinnoitavista 
rahastoista tai elpymis -ja palautumistukivälineestä, täysimääräinen kustannusten 

30 Lausunto 6/2020 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 
4 kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 
(COM(2020) 408), kohdat 32 ja 33 sekä 41 kohta, s. 13 ja 18. 

31 Erityiskertomus 36/2016: “Arvio kauden 2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun 
kehittämisohjelmien päättämisjärjestelyistä”, kohdat 129 ja 130 sekä suositus 4. 

32 Lausunto 6/2020, kohta 32, s. 13. 
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kattaminen voi tehdä elpymis- ja palautumistukivälineestä houkuttelevamman 
jäsenvaltioiden silmissä. Tilintarkastustuomioistuin tiedostaa kuitenkin, että 
tukimäärät eivät ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden tekemään 
rahoitusvälinettä koskevaan valintaan. 

2.31. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen ei 
sisälly monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointia, josta säädettiin alkuperäisessä 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa. 
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että komissio on sitoutunut 
esittämään vuoden 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen toimintaa koskevan 
katsauksen, joka voi tarjota mahdollisuuden tarvittaviin muutoksiin. Monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetun asetuksen 7 artiklassa säädetään myös monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien mukauttamisesta, jos yhteistyössä hallinnoitavat 
varat hyväksytään myöhässä. 

Covid-19-pandemiaan liittyvät muutokset mahdollistavat nopean 
reagoinnin, mutta asettavat myös haasteita moitteettomalle 
varainhoidolle varojen käytössä 

2.32. Jäsenvaltioita on pyritty auttamaan covid-19-pandemian kielteisten 
vaikutusten ratkaisemisessa lisäämällä joustavuutta ja yksinkertaistamalla olemassa 
olevien ERI-rahastojen käyttöä koskevia hallinnollisia vaatimuksia (ks. kohta 2.5). 
Vaikka nämä toimenpiteet ovat auttaneet jäsenvaltioita reagoimaan haasteisiin 
nopeasti, ne voivat myös heikentää vakiintuneita valvontajärjestelmiä ja mahdollisesti 
lisätä virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien riskiä33. Tilintarkastustuomioistuin on 
aiemmin korostanut tarvetta minimoida säännönmukaisuuteen ja varainhoidon 
moitteettomuuteen kohdistuvat riskit34. 

                                                      
33 Kansainvälisen valuuttarahaston kertomus, julkaistu 26. elokuuta 2020, ”Fiscal affairs – 

COVID-19 Funds in Response to the Pandemic”. 

34 Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 3/2020 (ECA 2020/C 159/01) (annettu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten 
(EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- 
ja investointirahastojen käyttöön covid-19-pandemian vastatoimena. kohta 5, s. 2. 
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2.33. Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus on saatavilla paljon lyhyemmän
ajan kuin yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista myönnettävä rahoitus. Elpymis- ja 
palautumistukivälineen tukikelpoisuusaika alkoi takautuvasti 1. helmikuuta 2020. 
Välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettava 31. elokuuta 2026 mennessä35. Nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana elpymis- ja palautumistukivälineen 
soveltamisalan ja tavoitteiden päällekkäisyys muiden EU:n ohjelmien kanssa aiheuttaa 
päällekkäisen rahoituksen riskin, erityisesti koska elpymis- ja palautumistukiväline 
kattaa hankkeita, jotka ovat mahdollisesti tukikelpoisia muilla politiikanaloilla, kuten 
koheesio-, liikenne-, energia- ja tutkimusaloilla36. Tilintarkastustuomioistuin panee 
merkille, että komissio laatii parhaillaan elpymis- ja palautumistukivälineen 
valvontastrategiaa. Strategia koostuu tärkeimmistä tarkastuksista, joissa komissio 
arvioi elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. 

EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusriskit 

SURE-tukivälineen myötä EU:n talousarvioon kohdistuu enemmän 
rahoitusriskejä 

2.34. Ehdollisia vastuita – jostakin tietystä tulevasta tapahtumasta riippuvia
velkoja – koskeva EU:n talousarvion kokonaisriski kasvoi vuoden 2019 lopusta 
vuoden 2020 loppuun mennessä 90,5 miljardista eurosta 131,9 miljardiin euroon37, 
mikä merkitsee 46 prosentin kasvua. Tämä johtui lähes kokonaan siitä, että käyttöön 
otettiin eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen 
tilapäinen tukiväline (SURE-tukiväline)38, jolla lisättiin jäsenvaltioiden lainanottoa 
39,5 miljardilla eurolla vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. laatikko 2.11). Jäsenvaltiot 
voivat lainata SURE-tukivälineestä vuoteen 2022 asti enintään 100 miljardia euroa 
covid-19-pandemiaan liittyviin kiireellisiin tarkoituksiin. Vuoden 2020 loppuun 
mennessä jäsenvaltiot olivat lainanneet jo 39,5 miljardia euroa. Nämä lainat taataan 
EU:n talousarviosta. SURE-lainat lisäävät kokonaisriskiä, mutta SURE-tukivälineeseen 

35 Elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annettuEuroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2021/241, 18 artiklan 4 kohdan i alakohta ja 20 artiklan 5 kohdan d 
alakohta,. 

36 Lausunto 6/2020, kohta 6, s. 5. 

37 EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuodelta 2020, liitetiedot 4.1.1 ja 4.1.2. 

38 Neuvoston asetus (EU) 2020/672, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, eurooppalaisen 
hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) 
perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena. 
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sisältyvät suojatoimet vähentävät kuitenkin lainoihin liittyviä riskejä. Tämä tapahtuu 
esimerkiksi takausjärjestelmän avulla, jonka yhteydessä kaikki jäsenvaltiot antavat 
EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin osalta enintään 25 miljardin euron suuruisen 
vastatakauksen. 

Laatikko 2.11 

EU:n talousarvion riskialttius 31. joulukuuta 2020 jaoteltuna 
luokittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 
konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella, liitetiedot 4.1.1 ja 4.1.2. 

47 396
Euroopan 

rahoituksenvakautusmekanismi –
lainat 39 503

SURE-tukiväline –
lainat

740
Euroopan 
investointipankin 
lainat –
jäsenvaltiot

201
Maksutasetuki –
lainat

79
Euratomin lainat 
– jäsenvaltiot19 310

EIP:n lainat – ulkoinen 
lainanantovaltuus

18 590
Euroopan strategisten 
investointien rahaston 

takaus

5 813
Makrotaloudellinen 

rahoitusapu –
lainat

200
Euratomin lainat –

muut kuin 
jäsenvaltiot

34
Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston 
takaus

(miljoonaa euroa)

Vastuut katettu

EU:n talousarvio

takuurahasto

87 919

43 947

Yhteensä 131 866
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2.35. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut uudelleen komission kertomuksia
EU:n talousarvioon kohdistuvasta ehdollisten vastuiden riskistä39. Komissio piti EU:n 
talousarvion riskialtistumistasoa kestävänä vuoden 2020 lopussa. 
Tilintarkastustuomioistuin analysoi EU:n talousarvion riskialttiuden luonteen 
vuoden 2019 vuosikertomuksessaan40 ja totesi, että riskialttiutta voitiin pitää 
kestävänä vuoden 2019 lopussa. SURE-välineen käyttöönotto merkitsi keskeistä ja 
olennaista muutosta EU:n talousarvioon vuonna 2020 kohdistuneeseen riskiin. 

2.36. Komissio laski vuonna 2020, että EU:n talousarvion vuotuinen altistuminen
riskeille vuonna 2021 olisi 14,1 miljardia euroa. Myöhemmin Irlanti ja Portugali 
kuitenkin pyysivät, että vuonna 2021 erääntyvien 9,7 miljardin euron lainojen 
takaisinmaksu ajoitettaisiin uudelleen tuleviksi vuosiksi41. Tämä siirsi riskiä tuleviin 
vuosiin ja pienensi EU:n talousarvioon kohdistuvaa vuotuista riskiä 4,4 miljardiin 
euroon vuonna 2021. Vuonna 2020 vuotuinen riski oli 4,5 miljardia euroa. 

NGEU-välineellä on merkittävä vaikutus kokonaisriskiin vuodesta 2021 
alkaen 

2.37. NGEU-välineen avulla EU:n on mahdollista toteuttaa nopeita ja tehokkaita
toimia. Se kuitenkin lisää samalla EU:n talousarvioon kohdistuvaa kokonaisriskiä 
tulevina vuosina merkittävästi, jopa 750 miljardilla eurolla (vuoden 2018 hintoina). Ks. 
laatikko 2.12. Avustuksia ja talousarviotakuita asetetaan käyttöön 390 miljardia euroa 
ja jäsenvaltioille myönnetään lainoina enintään 360 miljardia euroa. Komissio lainaa 

39 COM(2020) 677 – Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä 
talousarviosta katettavista takauksista – Tilanne 31. joulukuuta 2019, sekä sen liitteenä 
oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2020) 241; EU:n rahoitusarkkitehtuurin 
vuosikertomus 2019 (toimielinten välisen sopimuksen 16 kohta); COM(2020) 327 – 
Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto ja sen hallinnointi vuonna 2019, sekä sen 
liitteenä oleva Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2020) 136; COM(2020) 385 – 
Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
Euroopan strategisten investointien rahaston takuurahaston hallinnoinnista vuonna 2019, 
ja Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2020) 162. 

40 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 2.22–
2.34. 

41 COM(2020) 677 – Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä 
talousarviosta katettavista takauksista – Tilanne 31. joulukuuta 2019, ja sen liitteenä oleva 
komission yksiköiden valmisteluasiakirja, SWD(2020) 241. 
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tarvittavat varat rahoitusmarkkinoilta EU:n puolesta. Lainanotto taataan EU:n 
talousarviosta. Tämä saattaa lisätä talousarvioon kohdistuvaa kokonaisriskiä jopa noin 
940 miljardilla eurolla. Näin ollen komission haasteena on lisätä hallinnollisia 
valmiuksiaan, jotta voidaan varmistaa pääomamarkkinoilla tapahtuvien 
ennennäkemättömän suurien rahoitustoimien moitteeton hallinnointi, mukaan lukien 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku ja taloudellisten riskien hallinta42. 

Laatikko 2.12 

EU:n talousarvion aiempien ja mahdollisten tulevien kokonaisriskien 
vertailu 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavien asiakirjojen perusteella: COM(2020) 677 – 
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä talousarviosta katettavista 
takuista – Tilanne 31. joulukuuta 2019, komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2020) 241 
sekä NGEU- ja SURE-välineisiin liittyvä lainsäädäntö. 

2.38. Kokonaisriski ei tarkoita sitä, että nämä kaikki varat voitaisiin käyttää yhdessä
vuodessa. Tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että NGEU-välineeseen 
liittyvää riskin lisääntymistä on tarkoitus tasata tilapäisesti korottamalla omien varojen 
enimmäismäärää, joka on 0,6 prosenttia BKTL:sta, NGEU-välineestä aiheutuvien 
velkojen keston ajaksi. 

42 Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 6/2020 – Covid-19-kriisiin perustuvien EU:n 
talouspoliittisten toimien riskit, haasteet ja mahdollisuudet – kohta 87. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

2.39. Maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat käytettiin vuonna 2020
lähes kokonaisuudessaan. EU:n budjettivallan käyttäjä päätti ottaa käyttöön 
erityisvälineitä monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvat enimmäismäärät 
ylittävien sitoumusten tekemiseksi. Maksut pysyivät hyvin monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuvien enimmäismäärien rajoissa. Ks. kohdat 2.3 ja 2.4. 

2.40. Vastatakseen covid-19-pandemiaan EU käytti nopeasti talousarviota tuen
antamiseen siirtojen ja lisätalousarvioiden avulla. Covid-19-pandemiaan liittyviin 
menoihin lisättiin lisätalousarvioilla yhteensä 3,3 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoja ja 9,4 miljardia euroa maksumäärärahoja. Lisäksi EU 
lievensi ERI-rahastoja koskevia voimassa olevia sääntöjä lisätäkseen jäsenvaltioiden 
käytössä olevaa likviditeettiä ja joustavuutta. Ks. kohdat 2.5 ja 2.6. 

2.41. Komissio ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle, että vuoden 2020 loppuun
mennessä 12,9 miljardia euroa suoran ja välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvia 
sitoumuksia oli asetettu saataville covid-19-pandemiaan liittyviin tarkoituksiin. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että näihin 12,9 miljardin euron sitoumuksiin ei 
ollut sisällytetty covid-19-pandemiaan liittyvää noin 0,2 miljardin euron määrää, vaikka 
sitoumukset oli määritetty covid-19-sitoumuksiksi komission 
keskuskirjanpitojärjestelmässä. Komission mukaan jäsenvaltiot sitoivat tai sopivat 
yhteistyössä hallinnoitavaksi vielä 34,2 miljardia euroa, mikä nosti covid-19-
pandemiaan liittyviin toimiin myönnettyjen EU:n varojen kokonaismäärän 
47,1 miljardiin euroon. Komissio ei ole vielä julkaissut kertomusta covid-19-
pandemiaan liittyvistä menoista. Ks. kohdat 2.7 ja 2.8. 

2.42. Maksattamatta olevia sitoumuksia oli yli 300 miljardia euroa. Komissio arvioi,
että ne pysyvät melko vakaasti tällä korkealla tasolla vuoteen 2027 asti (kun 
NGEU-välinettä ei oteta huomioon). Maksattamatta olevien sitoumusten määrä 
kuitenkin kasvaa, jos maksusitoumukset pysyvät vuosien 2016–2020 tapaan korkeina 
ja maksupyynnöt ovat odotettua alhaisempia täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi. 
Ks. kohdat 2.9–2.11. 
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2.43. Maksusitoumusmäärärahat käytettiin vuosien 2014–2020 monivuotisen
rahoituskehyksen aikana lähes kokonaisuudessaan. Näiden seitsemän vuoden aikana 
maksumäärärahoja käytettiin kuitenkin odotettua vähemmän vuodesta 2016 lähtien, 
mikä johtui ERI-rahastojen täytäntöönpanon viivästymisestä. Yhteensä maksut jäivät 
lähes 45 miljardia euroa monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan 
enimmäismäärän alapuolelle kaudella 2014–2020. Ks. kohdat 2.12–2.16. 

2.44. Varojen käyttö on tapahtunut hitaammin kuin edellisen monivuotisen
rahoituskehyksen aikana. Keskimääräinen kumulatiivinen käyttöaste on vain 
55 prosenttia. Käyttöaste vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. Riskinä on, 
että osa jäsenvaltioiden käytettävissä edelleen olevasta rahoituksesta – 209 miljardista 
eurosta – jää käyttämättä. Ks. kohdat 2.17–2.20. 

2.45. Vaaditun lainsäädännön hyväksymisen viivästyminen ja vuosien 2014–2020
ERI-rahastojen rahoituksen hidas yleinen hyödyntäminen voivat viivästyttää 
yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanoa vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Vaikka covid-19-pandemiaan liittyvät 
toimenpiteet ovat auttaneet jäsenvaltioita reagoimaan siihen nopeasti, riskinä on, että 
elpymis- ja palautumistukivälineestä johtuvan merkittävän kasvun hallinnoimiseksi 
tarvittavat hallinnolliset resurssit sekä uuden ja vanhan monivuotisen 
rahoituskehyksen soveltaminen rinnakkain eivät välttämättä riitä. Riski on erityisen 
suuri uuden monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisinä vuosina, mikä voi johtaa 
lisäviivästyksiin, valvontajärjestelmien heikkenemiseen, sääntöjenvastaisuuksiin ja 
huonoon varainhoitoon. Ks. kohdat 2.21–2.33. 

2.46. NGEU- ja SURE-välineiden käyttöönoton vuoksi EU:n talousarvioon
kohdistuva riski kasvaa tulevina vuosina huomattavasti, jopa noin 940 miljardilla 
eurolla. Riskiä on määrä tasata lisäämällä EU:n rahoituskapasiteettia omien varojen 
enimmäismäärään tehtävän tilapäisen lisäyksen avulla. Ks. kohdat 2.34–2.38. 
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Suositukset 

Suositus 2.1 – Raportoidaan EU:n varojen käytöstä covid-19-
pandemiaan liittyviin tarkoituksiin  

Jotta covid-19-pandemiaan liittyvistä sidotuista ja kuluiksi kirjatuista määristä (mukaan 
lukien vuonna 2020 sidotut tai sovitut määrät) voitaisiin raportoida kattavasti, 
komission olisi yhdenmukaistettava covid-19-pandemiaan liittyviin tarkoituksiin 
käytettyjen EU:n talousarviomenojen kirjaaminen ja raportoitava siitä budjettivallan 
käyttäjälle vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin tämä katsotaan tarpeelliseksi. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2021 loppuun mennessä 

Suositus 2.2 – Vähennetään maksattamatta olevia sitoumuksia 
asteittain 

Jotta maksattamatta olevien sitoumusten kokonaistasoa voitaisiin laskea tulevina 
vuosina, komission olisi analysoitava maksattamatta olevien sitoumusten kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä ja ryhdyttävä tulosten perusteella tarkoituksenmukaisiin toimiin. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2023 loppuun mennessä 

Suositus 2.3 – Edistetään EU:n rahoituksen järkevää käyttöä 

Kun otetaan huomioon tulevina vuosina käytettävissä olevien EU:n rahoitusmäärien 
ja -tyyppien merkittävä lisääntyminen, mukaan lukien edelliseltä monivuotiselta 
rahoituskehykseltä jäljellä olevat määrät, komission olisi otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joiden avulla kyetään varmistamaan, että kansallisten viranomaisten 
saatavilla on lisää neuvontatukea. Tämä helpottaisi kyseisten varojen järkevää käyttöä 
jäsenvaltioissa. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2022 loppuun mennessä 
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Johdanto 
3.1. Tässä luvussa esitetään tuloja koskevat tilintarkastustuomioistuimen havainnot. 
Tulot koostuvat omista varoista ja muista tuloista. Laatikossa 3.1 esitetään tulojen 
jakautuminen vuonna 2020. 

Laatikko 3.1 

Tulot – Jakautuminen vuonna 2020(*) 

 
Tulot yhteensä vuonna 2020(**): 174,3 miljardia euroa 

(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 10). 
(**) Määrässä on kyse EU:n talousarvion tosiasiallisista tuloista. Tuloslaskelmassa oleva 
224,0 miljardin euron määrä lasketaan suoriteperusteisen kirjanpidon pohjalta. 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

  

Bruttokansantuloon 
(BKTL) perustuvat omat 

varat 123,0 (70,6 %) Perinteiset omat varat 
19,9 (11,4 %)

Arvonlisäveroon (alv) 
perustuvat omat varat 
17,2 (9,9 %)

EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin 
liittyvät rahoitusosuudet ja 
palautukset 
8,2 (4,7 %)

Edellisen 
varainhoitovuoden 

ylijäämä 
3,2 (1,8 %)

Muut tulot 
2,8 (1,6 %)

174,3 
miljardia 

euroa

(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

3.2. Suurin osa tuloista (92 prosenttia) on peräisin kolmesta omien varojen
luokasta1: 

a) EU:n tuloista 70,6 prosenttia on bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia
varoja, joita käytetään EU:n talousarvion tasapainottamiseen sen jälkeen, kun
kaikista muista lähteistä saatavat tulot on laskettu. Kunkin jäsenvaltion
suhteellinen rahoitusosuus määräytyy jäsenvaltion bruttokansantulon mukaisesti.

b) EU:n tuloista 11,4 prosenttia on perinteisiä omia varoja. Näihin kuuluvat
jäsenvaltioiden kantamat tuontitullit. Kokonaismäärästä maksetaan EU:n
talousarvioon 80 prosenttia, ja loput 20 prosenttia jäsenvaltiot pidättävät
kattaakseen kantokulut.

c) EU:n tuloista 9,9 prosenttia on arvonlisäveroon (alv) perustuvia omia varoja.
Arvonlisäveroon perustuvat rahoitusosuudet lasketaan siten, että jäsenvaltioiden
yhdenmukaistettuihin alv-määräytymisperusteisiin sovelletaan yhdenmukaista
verokantaa.

3.3. Tulot käsittävät myös muista lähteistä peräisin olevia varoja. Merkittävimpiä
näistä lähteistä ovat EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja 
palautukset (4,7 prosenttia EU:n tuloista). Tällaisia ovat esimerkiksi 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvät tulot sekä EU:n ulkopuolisten maiden EU:n 
ohjelmiin ja toimiin maksamat rahoitusosuudet2. 

1 Neuvoston päätös (EU, Euratom) N:o 2014/335, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, 
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105), 2 artikla. 

2 Ks. katsaus 3/2021 “EU:n ulkopuolisilta mailta EU:lle ja jäsenvaltioille tuleva rahoitus”. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

3.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 selostettua
tarkastustapaa ja -menetelmiä. Varmuus tuloja koskevaa tarkastuslausuntoa varten on 
saatu valitsemalla tarkastettavaksi ja arvioimalla keskeisiä järjestelmiä sekä lisäksi 
tekemällä tapahtumatarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa 
tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1.) Vuoden 
2020 tulojen osalta tilintarkastustuomioistuin tarkasti 

a) otoksen, joka koostui 55:stä komission perintämääräyksestä; otos oli suunniteltu
niin, että se oli edustava kaikkien tulolähteiden osalta

b) komission järjestelmät, joilla

i) varmistettiin, että jäsenvaltioiden BKTL- ja alv-tiedot muodostivat
asianmukaisen perustan omien varojen rahoitusosuuksien laskemiselle ja
kantamiselle3

ii) hallinnoitiin perinteisiä omia varoja ja varmistettiin, että jäsenvaltioilla on
vaikuttavat järjestelmät perinteisten omien varojen kantamiseen
oikeansuuruisina sekä kyseisistä varoista raportoimiseen ja niiden käyttöön
asettamiseen

iii) hallinnoitiin sakkoja ja seuraamuksia

iv) laskettiin oikaisumekanismien tuloksena saatavat määrät

c) perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmät kolmessa jäsenvaltiossa
(Espanja, Ranska ja Alankomaat); jäsenvaltiot valittiin tarkastukseen niiden
kantamien tullien määrän ja tilintarkastustuomioistuimen oman riskinarvioinnin
perusteella

d) niiden sääntöjenmukaisuutta koskevien tietojen luotettavuuden, jotka sisältyivät
budjettipääosaston ja Eurostatin vuotuisiin toimintakertomuksiin.

3 Tilintarkastustuomioistuimen lähtökohtana olivat hyväksytyt BKTL-tiedot ja jäsenvaltioiden 
valmistelema yhdenmukainen alv:n määräytymisperusta. Tarkastuksen yhteydessä ei 
suoraan testattu komission ja jäsenvaltioiden toimittamia tilastotietoja ja muita tietoja. 
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3.5. Tullien osalta riskinä on, että tuojat joko jättävät ne ilmoittamatta kansallisille 
tulliviranomaisille tai ilmoittavat ne virheellisesti. Tuloja koskeva 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei kattanut ns. tullivajetta4 eli määriä, 
jotka ovat petosten vuoksi jääneet kirjaamatta jäsenvaltioiden perinteisten omien 
varojen kirjanpitojärjestelmiin. Koska tullivaje voi kuitenkin vaikuttaa jäsenvaltioiden 
vahvistamien tullien määrään, tilintarkastustuomioistuin arvioi toisena vuonna 
peräkkäin, kuinka EU on pyrkinyt pienentämään tullivajetta ja vähentämään riskiä siitä, 
että perinteisiä omia varoja ei saada kerättyä täysimääräisinä. 

3.6. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin tutki niiden perinteisiä omia varoja 
koskevien komission seurantatarkastusten tuloksia, jotka koskevat aliarvostettuun 
tuontiin liittyvän riskin torjumiseksi jäsenvaltioissa laadittuja tullivalvontastrategioita5. 
Tilintarkastustuomioistuin käytti myös hiljattain julkaistuun tullitarkastuksia 
koskeneeseen erityiskertomukseen perustuvia tuloksia6. Kertomuksessa arvioitiin, 
pystytäänkö komission yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käyttöön asettaman 
riskinhallintakehyksen avulla varmistamaan yhdenmukaiset tullitarkastukset siten, että 
EU:n taloudelliset edut kyetään suojaamaan. 

  

                                                      
4 Niiden tuontitullien teoreettinen määrä, jotka olisi kannettava koko kansantalouden 

perusteella, vähennettynä tosiasiallisesti kannettujen tuontitullien määrällä. 

5 Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, 
kohta 3.14. 

6 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 4/2021 ”Tullitarkastukset: 
riittämätön yhdenmukaistaminen haittaa EU:n taloudellisia etuja”. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
3.7. Tässä osassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomautukset
tulotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi 
järjestelmiä, joiden avulla komissio laskee ja kantaa tuloja. 
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset EU:n tilien perustana olevien 
tapahtumien sääntöjenmukaisuudesta pohjautuvat tähän arviointiin7. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 55 perintämääräyksen otoksen ja havaitsi, että 
niihin ei liittynyt kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä. Liitteessä 3.1 esitetään 
yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 

7 Ks. liitteessä 1.1 oleva kohta 10. 

101



Sisäisten valvontajärjestelmien 
eri osatekijöiden tarkastus 
3.8. Kuten kohdassa 3.4 selostetaan, tilintarkastustuomioistuin poimi otoksen
järjestelmistä ja tarkasti sen. Kyseisiä järjestelmiä koskevat huomautukset eivät vaikuta 
tilintarkastustuomioistuimen vakiomuotoiseen kokonaislausuntoon EU:n tulojen 
sääntöjenmukaisuudesta (ks. luku 1). Huomautuksissa tuodaan kuitenkin esille 
edelleen jatkuvia puutteita, jotka liittyvät valvontajärjestelmien vaikuttavuuteen sekä 
komissiossa että jäsenvaltioissa. Keskeisimmät puutteet koskevat komission BKTL-
tarkastussyklin päätökseen saamista ja Alankomaiden perinteisiä omia varoja 
koskevien selvitysten luotettavuutta. 

BKTL-tietojen pitäminen avoimina kymmenen vuoden ajan 
aiheuttaa talousarvioon liittyvää epävarmuutta 

3.9. BKTL-varojen monivuotisessa tarkastussyklissä komissio tutkii, ovatko
kokoamismenetelmät, joita jäsenvaltiot soveltavat kansantalouden tilinpitoonsa, 
yhdenmukaisia EKT 2010:n kanssa8 ja ovatko BKTL-tiedot vertailukelpoisia, luotettavia 
ja kattavia9. Komissio sai vuonna 2020 päätökseen omia varoja koskeviin BKTL-tietoihin 
liittyvän, vuonna 2010 alkaneen tarkastussyklin10 kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
paitsi Ranskan osalta. Ranskaa koskevan tarkastussyklin päätökseen saaminen viivästyi, 
koska Ranskan BKTL-luettelossa oleva kuvaus BKTL-tietojen kokoamismenettelystä on 
laadultaan epätyydyttävä, kuten tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina 

8 EKT 2010 (Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä) on 
kansainvälisesti yhteensopiva EU:n tilinpitokehys, jonka avulla voidaan kuvata taloutta 
systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti. Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja 
aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1). 

9 Ks. neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, 
markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) (EUVL L 181, 
19.7.2003, s. 1), 5 artikla. Tämä asetus korvattiin markkinahintaisen bruttokansantulon 
yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (BKTL-asetus) kumoamisesta 19 päivänä 
maaliskuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/516 
ja varsinkin sen 5 artiklan 2 kohdalla (EUVL L 91, 29.3.2019, s. 19). 

10 Kroatian osalta tietoja voidaan kuitenkin muuttaa vain vuodesta 2013 alkaen. 
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raportoinut11. Tämä aiheuttaa epävarmuutta niin Ranskan kuin muidenkin 
jäsenvaltioiden tulevien maksuosuuksien laskentaan. 

3.10. Saatuaan tarkastussyklin päätökseen komissio antoi suuren määrän BKTL-
varaumia sellaisten jäsenvaltioissa noudatettavien kokoamismenettelyjen osalta, jotka 
vaativat parannuksia12 (ks. liite 3.2). Näiden varaumien seurauksena jäsenvaltioiden 
tilastotiedot kymmeneltä vuodelta saattavat vielä muuttua; poikkeuksen muodostaa 
ainoastaan varauma, joka koskee globalisaation vaikutusta BKTL:oon (ks. kohta 3.11)13. 
Tämä lisää kansallisten talousarvioiden kohdalla huomattavasti BKTL-maksuosuuksiin 
liittyvää epävarmuutta, kuten tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut14. 

Globalisaation vaikutusta BKTL:oon ei ole otettu huomioon 
asianmukaisesti 

3.11. Globalisaation vaikutusta koskevan BKTL-varauman myötä monikansallisten 
yritysten tutkimus- ja kehittämisvaroista voidaan laatia tarkempi arvio15. Komissio 
lyhensi näiden tietojen tarkistamista koskevaa ajanjaksoa siten, että muutoksia oli 
mahdollista tehdä vuodesta 2018 alkaen. Menettely helpottaa jäsenvaltioiden 
tilannetta, sillä niiden on vaikea saada vanhempia tietoja monikansallisilta yrityksiltä. 
Samalla tällainen poikkeus kuitenkin heikentää vuosia 2010–2017 koskevien 
jäsenvaltioiden BKTL-tietojen vertailukelpoisuutta, luotettavuutta ja kattavuutta. Tämä 
rajoite ei ole BKTL:oon perustuvien omien varojen laskennasta annettujen EU:n 
sääntöjen16 mukainen. 

                                                      
11 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 4.18, ja 

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.21. 

12 Tapahtumakohtaiset ja laaja-alaiset varaumat ovat korvanneet prosessikohtaiset varaumat. 

13 Omien varojen laskemista koskevan EU:n lainsäädännön mukaan tiettyä varainhoitovuotta 
koskevia BKTL-tietoja voidaan muuttaa vuoteen n+4 asti. Tätä neljän vuoden määräaikaa 
voidaan pidentää asettamalla BKTL-varauma tapauksissa, joissa tietojen laatua on 
parannettava. 

14 Ks. erityiskertomus 11/2013 ”Bruttokansantuloa (BKTL) koskevien tietojen laadun 
parantaminen: jäsennellympi ja paremmin kohdennettu lähestymistapa parantaisi 
komission suorittaman tarkastuksen vaikuttavuutta”, kohdat 68–70 ja suositus 2, sekä 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, kohdat 4.9 ja 4.10 ja suositus 1. 

15 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.20. 

16 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, 
perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa 
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Alv-varaumien ja perinteisiä omia varoja koskevien avoimien 
kohtien määrä on parannuksista huolimatta suuri 

3.12. Tilintarkastustuomioistuin tutki menettelyn, jonka mukaisesti komissio 
tarkastaa alv-määräytymisperustetta koskevan laskelman ja perinteiset omat varat. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää yhteenvedon ratkaisemattomista varaumista ja 
avoimista kohdista, jotka komissio on määrittänyt havaittuihin puutteisiin liittyen (ks. 
liite 3.2). Alv-varaumien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna 95:stä 104:ään 
(yhdeksän prosenttia), ja perinteisiä omia varoja koskevien avoimien kohtien määrä 
puolestaan laski 356:sta 326:een (kahdeksan prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin 
pani merkille, että samanaikaisesti jäsenvaltiot olivat edistyneet hyvin aiempina 
vuosina havaittujen puutteiden korjaamisessa. Tämän seurauksena alv-varaumia 
poistettiin ja perinteisiä omia varoja koskevia avoimia kohtia saatiin käsiteltyä loppuun. 
Lukuisia puutteita on kuitenkin yhä korjaamatta. 

Perinteisiä omia varoja koskevassa kirjanpidossa ja 
hallinnoinnissa on yhä puutteita jäsenvaltioissa 

3.13. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten kolme jäsenvaltiota (Espanja, Ranska 
ja Alankomaat) laativat katsaukset tulleista, jotka on jo kannettu, ja tulleista, joita ei 
ole vielä kannettu17. Lisäksi tarkastettiin EU:n talousarvioon maksettavien perinteisten 
omien varojen hallinnointiin liittyviä menettelyjä kyseisissä jäsenvaltioissa (ks. 
kaavio 3.3). Tilintarkastustuomioistuimen arvio jäsenvaltioiden keskeisistä perinteisiä 
omia varoja koskevista sisäisistä valvontajärjestelmistä esitetään kaaviossa 3.1. 

                                                      
sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 39), 10 b artiklan 4 kohta. 

17 Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/194, annettu 8 päivänä helmikuuta 
2018, neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 mukaisten, omien varojen 
saamisten kirjanpidosta laadittavien katsausten malleista ja kyseisen asetuksen mukaisesta 
lomakkeesta selvityksen antamiseksi omien varojen saamisia vastaavista määristä, joita ei 
saada perittyä (EUVL L 36, 9.2.2018, s. 20). 
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Kaavio 3.1 – Niiden keskeisten valvontajärjestelmien arviointi, joita 
tarkastukseen valituissa jäsenvaltioissa kohdistetaan perinteisiin omiin 
varoihin 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3.14. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä ongelmia perinteisiä omia
varoja koskevien selvitysten laatimisessa Ranskassa (kannettujen tai vielä 
kantamattomien tullimaksujen osalta). Kahdessa muussa tarkastetussa jäsenvaltiossa 
tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin, että sen aiemmin havaitsemat puutteet 
olivat yhä olemassa (ks. laatikko 3.2). 

Perinteisiä omia varoja 
koskevat maksuosuudet 

vuonna 2020

AlankomaatRanska Espanja

Perinteisiä omia 
varoja koskevien 

selvitysten laatiminen

Kannettujen tullien 
hallinnointi

Kantamatta olevien
tullien hallinnointi

Ei vaikuttavaaYleisesti 
vaikuttavaa

Osittain 
vaikuttavaa

1,7 miljardia euroa, 
kahdeksan prosenttia 

perinteisten omien varojen 
kokonaismäärästä

3,1 miljardia euroa, 
16 prosenttia perinteisten 

omien varojen 
kokonaismäärästä

1,3 miljardia euroa, 
seitsemän prosenttia 

perinteisten omien varojen 
kokonaismäärästä
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Laatikko 3.2 

Perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten laadintaan liittyvissä 
kansallisissa valvontajärjestelmissä on edelleen puutteita 

Espanja 

Tilintarkastustuomioistuin huomautti vuoden 2018 vuosikertomuksessaan18, että 
Espanjan selvitykset kannetuista tulleista sisälsivät manuaalisia merkintöjä, joilla 
kompensoitiin tietojärjestelmän tuottamia automaattisia kirjauksia. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n talousarvion käyttöön asetettuja 
määriä oli pienennetty virheellisesti puolella miljoonalla eurolla luvattoman 
manuaalisen merkinnän vuoksi. 

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille parannuksia virheellisten automaattisten 
kirjauksien havaitsemisessa ja korjaamisessa. Samalla se myös totesi, että IT-
järjestelmä on säilynyt muuttumattomana ja riski Espanjan perinteisiä omia varoja 
koskevien selvitysten virheellisestä laatimisesta on siksi edelleen olemassa. 

Alankomaat 

Vuodesta 2013 lähtien19 tilintarkastustuomioistuin on raportoinut useaan 
otteeseen, ettei se pysty arvioimaan asianmukaisesti Alankomaiden selvitysten 
luotettavuutta (kannettuihin ja vielä kantamattomiin tulleihin liittyvät selvitykset 
mukaan luettuina). Tämä johtuu siitä, että tilintarkastustuomioistuin ei tullin 
tietotekniikkajärjestelmän avulla pysty luomaan kirjausketjua. Näiden 
tietotekniikkajärjestelmän rajoitusten vuoksi kansalliset tulliviranomaiset eivät 
myöskään pystyneet antamaan varmuutta siitä, että ne lievensivät kantamatta 
jääneiden tullien kahdenkertaisen kirjaamisen riskiä asianmukaisesti. Viranomaiset 
eivät kyenneet myöskään varmentamaan, että velallisilta saadut osittaiset maksut 
on jaettu asianmukaisesti perinteisten omien varojen ja kansallisten tulojen 
kesken. 

Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat tilintarkastustuomioistuimelle vuonna 
2017, että nämä ongelmat ratkaistaisiin maaliskuuhun 2018 mennessä. Nyt kolme 
vuotta myöhemmin ne ovat kuitenkin yhä olemassa. 

18 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 4.9 ja 
laatikko 4.2. 

19 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013, kohta 2.17, ja 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 4.14. 
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3.15. Komissio tutki vuonna 2020 perusteellisemmin järjestelmiä, joita kansalliset 
tulliviranomaiset käyttävät perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten laatimiseen. 
Tarkastetuista kymmenestä jäsenvaltiosta komissio arvioi näiden lausuntojen 
luotettavuuden osittain tyydyttäväksi kuudessa jäsenvaltiossa20 ja yleisesti ottaen 
tyydyttäväksi neljässä jäsenvaltiossa21. 

3.16. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempien vuosien tapaan22 puutteita 
sellaisten todettujen tullien hallinnoinnissa, joita kansalliset tulliviranomaiset eivät 
olleet vielä kantaneet. 

3.17. Tarkastuskohteena olleissa jäsenvaltioissa havaittiin viiveitä tullivelkojen 
ilmoittamisessa ja/tai niitä koskevassa kirjanpidossa (Ranska ja Alankomaat) ja 
tällaisten velkojen perinnässä (Espanja, Ranska ja Alankomaat) sekä viivästyksiä 
sellaisten tullien kirjaamisessa tileihin, joita ei saada perittyä (Alankomaat). Komissio 
on antanut jäsenvaltioille lisäohjeita näiden tehtävien hoitamisesta, mutta sekin 
havaitsee yhä puutteita tällä alalla ja raportoi niistä. 

Tuontitietoja ei seurata järjestelmällisesti eikä tullitarkastuksia 
ole yhdenmukaistettu riittävästi EU:n tasolla 

3.18. Tullitarkastuksia koskeneessa vuoden 2021 erityiskertomuksessa 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio ei ole tehnyt järjestelmällistä EU:n 
laajuista analyysiä, joka kattaisi kaiken EU:n tuonnin ja auttaisi havaitsemaan tullialan 
taloudellisia riskejä23. Tämän vahvistaa myös suositusta koskeva 
tilintarkastustuomioistuimen seurantatyö, joka esitettiin vuoden 2017 
vuosikertomuksessa (ks. liite 3.4). Tuontitietojen riittämätön seuranta EU:n tasolla 
vaarantaa riskinhallinnan vaikuttavuuden jäsenvaltioiden valitessa tuonti-ilmoituksia 
tullitarkastuksiin. 

                                                      
20 Bulgaria, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi ja Slovakia. 

21 Puola, Saksa, Tšekki ja Unkari. 

22 Ks. esim. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.9, 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 4.10, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2017, kohta 4.15. 

23 Ks. erityiskertomus 4/2021 ”Tullitarkastukset: riittämätön yhdenmukaistaminen haittaa 
EU:n taloudellisia etuja”, kohta 33. 
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3.19. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todettiin, että komission
riskinhallintakehys on tärkeä askel tullitarkastusten yhdenmukaistamisen kannalta. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että kehys ei varmista tarkastusten 
valinnan yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden tasolla siten, että EU:n taloudelliset edut 
kyetään suojaamaan24. Tämä johtuu pääasiassa kehyksen suunnittelun puutteista EU:n 
tasolla. Niiden seurauksena kehyksen täytäntöönpanotavassa on huomattavia eroja 
jäsenvaltioiden välillä. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että komissio havaitsi 
edelleen puutteita ja eroja kansallisissa valvontastrategioissa, joilla puututaan 
aliarvostetun tuonnin riskiin jäsenvaltioissa toteutettavien perinteisiä omia varoja 
koskevien seurantatarkastusten yhteydessä (ks. laatikko 3.3). 

Laatikko 3.3 

Komission arvion mukaan jäsenvaltioiden valvontastrategiat, joilla 
on pyritty torjumaan aliarvostettuun tuontiin liittyvää riskiä, ovat 
edelleen yleisesti ottaen riittämättömiä 

Komissio teki vuosina 2018 ja 2019 kaikissa jäsenvaltioissa perinteisten omien 
varojen tarkastuksia, joissa se selvitti, miten jäsenvaltioiden 
tullivalvontastrategioissa on pyritty torjumaan aliarvostettuun tuontiin liittyvää 
riskiä. Komission arvion mukaan kansallinen valvontastrategia oli joko osittain 
tyydyttävä tai epätyydyttävä 24 jäsenvaltiossa 28:sta25. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa komission vuosina 2019 ja 2020 
tekemissä seurantatarkastuksissa kävi ilmi, että kolme jäsenvaltiota ja Yhdistynyt 
kuningaskunta olivat parantaneet valvontastrategioitaan (epätyydyttävästä 
osittain tyydyttävään). Tilanne on kuitenkin vielä kaiken kaikkiaan epätyydyttävä. 

24 Ks. edellinen alaviite, kohta 62. 

25 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 3.13 ja 
3.14. 
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin perinteisiä omia varoja koskevien komission 
tarkastuskertomusten perusteella. 
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Vuotuiset toimintakertomukset 
3.20. Budjettipääosaston ja Eurostatin julkaisemissa vuoden 2020 
toimintakertomuksissa esitetyt tiedot vahvistavat yleisesti ottaen 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset. Budjettipääosaston 
vuotuisessa toimintakertomuksessa ei kuitenkaan tuotu esiin 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia puutteita, jotka liittyivät Alankomaissa 
kannettuja tai vielä kantamatta olevia perinteisiä omia varoja koskevien tulliselvitysten 
laatimiseen (ks. laatikko 3.2). 

3.21. Budjettipääosasto on viidettä vuotta perättäin pitänyt voimassa varauman, 
jonka mukaan EU:n talousarvioon siirretyt perinteisten omien varojen määrät vuosilta 
2011–2017 ovat epätarkkoja Kiinasta tuotujen tekstiilien ja jalkineiden aliarvostuksen 
vuoksi. Varauma esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin perinteisten 
omien varojen tappiot, jotka johtuivat Yhdistyneestä kuningaskunnasta, kvantifioitiin. 
Varauma ulotettiin vuonna 2018 muihin jäsenvaltioihin, mutta tappioita ei tällöin 
kvantifioitu. 

3.22. Komission Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan käynnistämä 
rikkomusmenettely, joka koskee Kiinasta peräisin olevasta aliarvostetusta tuonnista 
johtuvia perinteisten omien varojen menetyksiä, odottaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomiota. Asia oli viimeksi käsittelyssä unionin tuomioistuimessa 
8. joulukuuta 2020. Edellä mainitusta varaumasta johtuvat pääomaan kohdistuvat 
mahdolliset kokonaistappiot, jotka kirjataan saamisiksi Euroopan unionin vuoden 2020 
konsolidoituun tilinpäätökseen, olivat 2,1 miljardia euroa. Lisäksi on kirjattu 
1,6 miljardin euron suuruiset korot, koska suurta osaa vuodelta 2011 peräisin olevista 
arvioiduista tullimaksuista ei ole asetettu käyttöön. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätös 

3.23. Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että tulojen
virhetaso ei ole olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat, tuloihin 
liittyvät järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin, että sen eräissä jäsenvaltioissa arvioimat perinteisten omien varojen 
keskeiset sisäiset valvontamenettelyt ja komission osalta arvioitu BKTL-tarkastussyklin 
päättämisprosessi olivat yhä jatkuvien puutteiden vuoksi vain osittain vaikuttavia (ks. 
kohdat 3.9—3.17). 

3.24. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että valvontatoimissa, joilla
jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään tullivajetta, oli sellaisia merkittäviä puutteita, jotka 
edellyttävät EU:n toimia. Nämä puutteet eivät vaikuta tuloja koskevaan 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntoon, sillä ne eivät koske tilien perustana 
olevia toimia vaan pikemminkin riskiä siitä, että perinteisiä omia varoja ei saada 
kerättyä täysimääräisinä. Tilintarkastustuomioistuimen hiljattain julkaisemassa 
tullitarkastuksia koskeneessa erityiskertomuksessa suositeltiin parannuksia tälle 
alalle26 (ks. kohdat 3.18 ja 3.19). 

Suositukset 

3.25. Liitteessä 3.4 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen
seurantatarkastuksesta, joka koski kahta varainhoitovuoden 2017 vuosikertomuksessa 
annettua suositusta sekä kahta varainhoitovuoden 2018 vuosikertomuksessa annettua 
suositusta. Suositukset oli tarkoitettu pantavaksi täytäntöön vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Komissio oli pannut yhden suosituksen täytäntöön suurimmaksi osaksi ja 
kolme joiltakin osin. 

3.26. Tilintarkastustuomioistuin antaa tämän arvion ja vuotta 2020 koskevien
tarkastushavaintojen ja johtopäätöksen perusteella seuraavat suositukset: 

26 Ks. erityiskertomus 4/2021 ”Tullitarkastukset: riittämätön yhdenmukaistaminen haittaa 
EU:n taloudellisia etuja”, suositus 1 ”Edistetään tullitarkastusten yhdenmukaista 
soveltamista” ja suositus 2 ”Kehitetään ja pannaan täytäntöön täysimittaiset analyysi- ja 
koordinointivalmiudet EU:n tasolla”. 
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Suositus 3.1 – Tarkistetaan ja päivitetään BKTL-tietojen 
tarkastamista koskeva lähestymistapa siten, että ajanjakso, 
jonka aikana BKTL-tiedot pysyvät avoimina, lyhenee 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio tarkistaa ja päivittää jäsenvaltioiden 
BKTL-tietojen tarkastamista koskevan lähestymistapansa tulevien monivuotisten 
syklien yhteydessä, jotta prosessia kyetään virtaviivaistamaan lisää ja lyhentämään 
ajanjaksoa, jonka aikana BKTL-tiedot pysyvät avoimina syklin päättymisen jälkeen. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2024 loppuun mennessä (nykyisen tarkastussyklin 
päättyessä). 

Suositus 3.2 – Puututaan tehokkaammin globalisaation 
BKTL:oon kohdistuvaan vaikutukseen 

a) Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio jatkaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten kanssa pyrkimyksiä ottaa globalisaatio 
paremmin huomioon kansantalouden tilinpidossa, jotta alaan vuodesta 2018 
alkaen kohdistettu BKTL-varauma kyettäisiin poistamaan. 

b) Jos vaikutuksissa, joita aiheutuu kansantalouden tilinpitoon tämän varauman 
poistamisesta, esiintyisi huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä, komission olisi 
arvioitava uudelleen edeltävien vuosien BKTL-tietojen laatua ja ilmoitettava 
budjettivallan käyttäjälle mahdollisista vaikutuksista, joita varauman poiston 
jälkeen tilastoihin tehtävät tarkistukset aiheuttaisivat talousarvion tulopuoleen 
vuodesta 2010 alkaen. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2023 puoliväliin mennessä. 

Suositus 3.3 – Varmistetaan Alankomaiden perinteisiä omia 
varoja koskevien selvitysten luotettavuus 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että Alankomaat varmistaa kuukausittaisten ja 
neljännesvuosittaisten perinteisiä omia varoja koskevien selvitystensä luotettavuuden 
korjaamalla tullitietojärjestelmänsä nykyiset puutteet, jotka liittyvät kirjausketjun 
puuttumiseen, kahdenkertaisten kirjausten riskiin ja osittaisten maksujen virheelliseen 
kohdentamiseen. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä.  
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Liitteet 

Liite 3.1 – Tapahtumatarkastusten tulokset – tulot 

  

2020 2019 

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE 

  
  

Tapahtumien yhteismäärä 55 55 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS 

   

Arvioitu virhetaso 
Virhetaso 

ei ole 
olennainen 

Virhetaso 
ei ole 

olennainen 

    
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Liite 3.2 – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja 
perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 
jäsenvaltioittain, tilanne 31.12.2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella27. 
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0 10 20 30 40 50 60 70

Yhdistynyt kuningaskunta
Alankomaat

Kreikka
Belgia
Puola
Irlanti

Ranska
Romania

Saksa
Espanja

Luxemburg
Portugali

Kroatia
Itävalta

Bulgaria
Tanska

Italia
Malta

Slovakia
Ruotsi
Latvia
Suomi

Liettua
Tšekki
Unkari
Kypros

Viro
Slovenia

Perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat
Alv-varaumat
BKTL-varaumat

YHTEENSÄ 31.12.2020 326 104 157
YHTEENSÄ 31.12.2019 356 95 29

Perinteisiä omia varoja 
koskevat avoimet kohdat 

Alv-varaumat BKTL-varaumat        

27 BKTL-varaumiin liittyvät luvut koskevat ainoastaan tapahtumakohtaisia varaumia, jotka 
liittyvät tiettyjen kansantalouden tilinpidon osien kokoamiseen vuonna 2010 asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Kutakin jäsenvaltiota ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskee myös viisi laaja-
alaista varaumaa sekä prosessikohtainen BKTL-varauma, joka kattaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan BKTL-tiedot vuosilta 2016–2020. Lisäksi Ranskan osalta on annettu yksi 
yleisvarauma. 
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Liite 3.3 – Perinteisiä omia varoja koskevien tulliselvitysten 
laatimisprosessi (kannetut tullit ja vielä kantamatta olevat 
tullit) ja tullien kirjaaminen EU:n tileihin ja talousarvioon 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n lainsäädännön ja sääntöjen perusteella. 

Jäsenvaltiot
vahvistavat, kirjaavat tileihin ja kantavat 

tullimaksut
raportoivat komissiolle 

Talouden toimijat
esittävät tuonti-ilmoitukset kansallisille tulliviranomaisille

maksavat vaaditut tullit
tuovat tavarat EU:n markkinoille

Kuukausittainen selvitys 
kannetuista tulleista

Neljännesvuosittainen selvitys 
tulleista, joita ei ole vielä kannettu

Jäsenvaltiot
maksavat 80 prosenttia kannetuista 

tulleista (perinteisiä omia varoja) 
EU:n talousarvioon

Jäsenvaltiot
ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen velkojen perimisen
hallinnoivat tulleja, joita ei ole vielä 

kannettu

EU:n kirjanpito
kantamatta olevat tullit kirjataan tileihin 

saamatta olevina tuloina (saatavina)

EU:n kirjanpito ja talousarvio
EU:lle siirretyt tullit kirjataan tileihin 

saatuina tuloina
tullit sisältyvät EU:n vuotuiseen 

talousarvioon 

Tarkastuslausuman osalta 
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Liite 3.4 – Aiempien suositusten seuranta 

Aiempien suositusten seuranta – tulot 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 

kokonaisuu-
dessaan 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurim-
maksi osaksi 

joiltakin 
osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Perinteiset omat varat 
Suositus 1: 
komission olisi parannettava vuoden 2020 loppuun mennessä 
tuontivirtojen seurantaansa muun muassa käyttämällä laajemmin 
tiedonlouhintatekniikoita epätavallisten toimintamallien ja niiden taustalla 
olevien syiden analysointiin sekä ryhtymällä viipymättä toimiin, joilla 
varmistetaan, että perinteisiä omia varoja asetetaan käyttöön 
asiaankuuluva määrä. 

X 

Alv-perusteiset omat varat 
Suositus 2: 
Komissio tarkistaa olemassa olevaa valvontakehystä vuoden 2019 loppuun 
mennessä ja dokumentoi paremmin sen soveltamisen tarkastaessaan 
jäsenvaltioiden laskelmia, jotka koskevat yhdenmukaistettujen alv-
määräytymisperusteiden saamiseksi käytettyjä painotettuja keskimääräisiä 
verokantoja. 

X 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 

kokonaisuu-
dessaan 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurim-
maksi osaksi 

joiltakin 
osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Suositus 1: 
Kun komissio suunnittelee perinteisten omien varojen tarkastuksiaan, sen 
olisi toteutettava paremmin jäsennelty ja dokumentoitu riskinarviointi 
vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällöin sen olisi muun muassa 
analysoitava kunkin jäsenvaltion riskitaso sekä riskit, jotka liittyvät A- ja B-
kirjanpitojen laatimiseen. 

X 

Suositus 2: 
Komission olisi laajennettava vuoden 2020 loppuun mennessä niitä 
kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tarkastuksia, jotka liittyvät A- ja B-
kirjanpitoa koskeviin perinteisten omien varojen selvityksiin. Komission 
olisi tällöin analysoitava perusteellisemmin selvityksissä esiintyviä, 
tavallisuudesta poikkeavia muutoksia, jotta se voisi varmistaa nopean 
puuttumisen mahdollisiin poikkeamiin. 

X 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä: 

Vuosikertomus 2017 

Suositus 1: 

Komissio (budjettipääosasto) käyttää tällä hetkellä THESEUS- ja Surveillance II -tietokantoja aliarvostuksia koskevien suuntausten seurantaan jäsenvaltioissa. 
Budjettipääosasto perusti joulukuussa 2020 uuden tietojen analysointitiimin tukemaan tullipoliittisia päätöksiä ja täytäntöönpanostrategiaa. Tiimin vastuualueet, tietojen 
analysointitiheys ja tällaisen analyysin käyttö ovat kuitenkin vielä määrittelemättä.
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Komissio (verotuksen ja tulliliiton pääosasto) on alkanut asettaa käyttöön useita välineitä, joilla parannetaan tuontivirtoja koskevien tietojen analysointia. Se katsoo 

kuitenkin, että näiden virtojen seuranta ei parane merkittävästi ennen kuin Surveillance III -tietokanta otetaan käyttöön28, minkä on määrä tapahtua vasta tammikuussa 
2023. 

Vuonna 2019 komission yksiköt (budjettipääosasto, verotuksen ja tulliliiton pääosasto ja OLAF) yhdistivät resursseja toteuttaakseen yhteisen analyyttisten valmiuksien 
pilottivaiheen, jonka tavoitteena oli tutkia tiedonlouhinta-ja analyysitekniikoiden käyttöä. Tämän toimen seuranta on käynnissä. 

Komissio julkaisi syyskuussa 2020 (vuosia 2020–2024 koskevan) tullialan toimintasuunnitelman, johon sisältyy tietojen analysoinnin kehittäminen EU:n tasolla. 
Tilintarkastustuomioistuimelle on ilmoitettu, että komissio aikoo noudattaa sen suositusta täysimääräisesti vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Suositus 2: 

Komissio (budjettipääosasto) tarkisti valvontamenettelyjään, joiden avulla se todensi jäsenvaltioiden laskelmat arvonlisäveron painotetusta keskimääräisestä verokannasta. 
Tämä on parantanut valvonnan avoimuutta, jäljitettävyyttä ja jatkuvuutta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että arviota siitä, miten (yleisten BKTL-varaumien 
kohteena olevat) kansantalouden tilinpidon mahdolliset puutteet vaikuttavat painotetun keskimääräisen alv-verokannan laskelmaan, ei ole asianmukaisesti todennettu. 

Vuosikertomus 2018 

Suositus 1: 

Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti siihen, että komission (budjettipääosaston) perinteisiä omia varoja koskevaa tarkastussuunnittelua varten käyttöön 
ottamaa riskinarviointia virallistetaan edelleen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että riskinarviointikehyksessä ei edelleenkään esitetä jäsenvaltiokohtaista 
riskitason arviointia. Perinteisten omien varojen tarkastuksiin valitut aihealueet eivät vielä perustu laajempaan tullialan riskien sekä niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden 
arviointiin. 

Suositus 2: 

Komission (budjettipääosaston) kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tarkastuksia, jotka koskevat kannetuista ja vielä kantamatta olevista tulleista annettavia ilmoituksia 
(A- ja B-kirjanpito) ja joiden tarkoituksena on havaita epätavallisia suuntauksia, ei laajennettu tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti. Tarkastukset rajoittuvat 
edelleen yleensä vain kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten johdonmukaisuuden tarkastamiseen. Näiden selvitysten 
analysointia hyödynnetään myös perinteisiä omia varoja koskevien vuotuisten tarkastusten valmistelussa. Komissio (budjettipääosasto) alkoi vuonna 2020 tehdä 
tapauskohtaisia tarkastuksia ja asiakirjatarkastuksia reagoidakseen perinteisten omien varojen hallinnointiin vaikuttaviin uusiin suuntauksiin, kuten riskeihin, jotka liittyvät 
aliarvostettuun tuontiin joissakin jäsenvaltioissa. 

                                                      
28 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, laatikko 3.2. 
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4. luku 

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky  
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Johdanto 
4.1. Tässä vuosikertomuksen luvussa esitetään havainnot, jotka liittyvät
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky”. Laatikossa 4.1 esitetään yhteenveto alaotsakkeeseen liittyvistä 
keskeisistä toimista ja menoista vuonna 2020. 

Laatikko 4.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kilpailukyky – Menojen jakautuminen vuonna 2020 

Muut toimet ja 
ohjelmat 
3,4 (14,1 %)

Avaruus 
1,6 (6,5 %)

Liikenne ja energia 
2,4 (10,2 %)

Koulutus, nuoriso ja 
urheilu  
3,1 (12,8 %)

Tutkimus 
13,6 (56,4 %)

Kilpailukyk
y 24,1 
(13,9 %)

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä

(miljardia euroa)

173,3
mrd euroa 
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

4.2. Alaotsakkeesta ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” rahoitetut
ohjelmat ovat moninaisia, ja niillä pyritään edistämään osallistavaa yhteiskuntaa, 
vauhdittamaan kasvua, edistämään tutkimusta, kehitystä ja innovointia sekä luomaan 
työpaikkoja EU:ssa. 

4.3. Tärkeimmät ohjelmat ovat tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti
2020 -puiteohjelma1 (ja sitä edeltänyt seitsemäs puiteohjelma2) sekä koulutus-, 
nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus+. Alaotsakkeen 1a toimet käsittävät myös 
suuria infrastruktuurihankkeita, kuten avaruusohjelmat Galileo (EU:n 
maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä) ja EGNOS (Euroopan 
geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä). Lisäksi tästä alaotsakkeesta maksetaan 
EU:n rahoitusosuus kansainväliseen lämpöydinkoereaktoriin (ITER) ja Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen. Alaotsakkeeseen kuuluu myös rahoitusvälineitä, kuten 
Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). 

1 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 (vuodet 2014–2020). 

2 Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma (vuodet 2007–2013). 

väli-/loppumaksut:  6,3

ennakkomaksut⁽*⁾: 17,8

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen⁽*⁾: 10,0

yhteensä: 
16,3

yhteensä: 
24,1

0 5 10 15 20 25

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

(miljardia euroa)

Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
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4.4. Komissio hallinnoi suurinta osaa näiden ohjelmien menoista suoraan. Ohjelmia
voidaan tällöin hallinnoida myös toimeenpanovirastojen kautta. Menot muodostuvat 
hankkeisiin osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä 
avustuksista. Komissio maksaa edunsaajille ennakkomaksun, kun avustussopimus on 
tehty, ja korvaa myöhemmin ennakkomaksuilla vähennettynä sellaiset edunsaajien 
ilmoittamat kustannukset, jotka kuuluvat EU:n rahoitettavaksi. Erasmus+ -ohjelman 
menoja hallinnoivat enimmäkseen kansalliset virastot komission puolesta (noin 
80 prosenttia avustuksista). 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

4.5. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen 1a osalta seuraavia asioita vuodelta 2020: 

a) Tapahtumatarkastusta varten poimittiin 133 tapahtuman otos
liitteen 1.1 kohdan 9 mukaisesti. Tarkoituksena oli poimia edustava otos
otsakkeen 1a eri menoista. Otokseen kuului 84 tapahtumaa tutkimuksen ja
innovoinnin alalta (80 tapahtumaa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja neljä
tapahtumaa seitsemännestä puiteohjelmasta). Lisäksi otokseen kuului
49 tapahtumaa muista ohjelmista ja toimista, erityisesti Verkkojen
Eurooppa -välineestä, Erasmus+ -ohjelmasta, rahoitusvälineistä ja
avaruusohjelmista. Tarkastetut edunsaajat sijaitsivat 22 jäsenvaltiossa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä viidessä EU:n ulkopuolisessa maassa.
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli antaa erityisarvio tästä monivuotisen
rahoituskehyksen alaotsakkeesta ja tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman
laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1).

b) Tarkastuksessa käytiin läpi sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot, jotka oli
sisällytetty seuraavien organisaatioyksiköiden vuotuisiin toimintakertomuksiin:
tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD), viestintäverkkojen, sisältöjen ja
teknologian pääosasto (CONNECT) ja innovoinnin ja verkkojen
toimeenpanovirasto (INEA). Komissio oli myöhemmin sisällyttänyt kyseiset
sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot vuotuiseen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomukseensa.
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c) Tarkastuksessa selvitettiin, miten komissio oli pyrkinyt korjaamaan 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina havaitsemia ongelmia, joissa oli 
kyse siitä, voitiinko komission jälkitarkastuksia, jotka liittyivät Horisontti 
2020 -puiteohjelman menojen sääntöjenmukaisuuteen, pitää luotettavina. Nämä 
kysymykset ovat tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten painopisteenä joka 
vuosi, sillä tavoitteena on selvittää, voitaisiinko saatavilla olevia 
sääntöjenmukaisuustietoja tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää enemmän. 

   

124



Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
4.6. Liitteessä 4.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista.
Tarkastuksen kohteena oli 133 tapahtumaa, joista 64 tapahtumassa (eli 48 prosentissa) 
oli virheitä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 37 virheen perusteella, 
että virhetaso on 3,9 prosenttia3. Laatikossa 4.2 esitetään vuoden 2020 arvioituun 
virhetasoon liittyvä erittely, jossa tarkastellaan erikseen tutkimusta ja muita toimia. 

Laatikko 4.2 

Eri virhetyyppien vaikutus arvioituun virhetasoon 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

3 Tilintarkastustuomioistuin suorittaa virhetasoa koskevan laskelmansa edustavan otoksen 
perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,9 prosentin (alempi virheraja) ja 
5,8 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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4.7. Seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman menot ovat 
edelleen riskialttiimpia, ja ne ovat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden 
pääasiallinen lähde. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 28:ssa otokseen kuuluneista 
84:stä tutkimus- ja innovointialan tapahtumasta sellaisia kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevia virheitä, jotka liittyivät tukeen oikeuttamattomiin kustannuksiin. Tämä on 
66 prosenttia siitä arvioidusta virhetasosta, jonka tilintarkastustuomioistuin määritti 
tälle alaotsakkeelle vuoden 2020 osalta. 

4.8. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut ohjelmasuunnittelun ja 
komission valvontastrategian parannuksista Horisontti 2020 -ohjelman osalta4. Tietyt 
yksinkertaistukset ovat helpottaneet edunsaajien elämää ja vähentäneet osaltaan 
virheriskiä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön tulokset ja komission oma 
arvio (ks. kohta 4.32) osoittavat kuitenkin, että virhetaso ei ole tämän seurauksena 
laskenut alle kahden prosentin olennaisuusrajan. 

4.9. Muiden ohjelmien ja toimien osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä yhdeksässä otokseen poimituista 
49 tapahtumasta. Virheiden joukossa olivat muun muassa seuraavat: 

a) yksi hankintamenettelyihin liittyvä sääntöjenvastaisuus (Verkkojen 
Eurooppa -väline) 

b) maksamista koskevan olennaisen edellytyksen jääminen täyttämättä (Euroopan 
työnvälitysohjelma)5 

c) hankkeen tukikelpoisuusajan ulkopuolella syntyneet kustannukset (Euroopan 
tilasto-ohjelma) 

d) tukeen oikeuttamattomat henkilöstökustannukset (hiili- ja terästutkimusrahaston 
tutkimusohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline). 

                                                      
4 Esimerkiksi vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.13, ja 

erityiskertomus 28/2018 ”Suurin osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tehdyistä 
yksinkertaistamistoimista on helpottanut edunsaajien elämää, mutta parantamisen varaa 
on yhä”. 

5 Tarkastuksen kohteena ollut edunsaaja ei ollut pyytänyt työnhakijoiden tulevilta 
työnantajilta kirjallista ilmoitusta siitä, että kyseiset yritykset eivät työntekijöitä 
rekrytoidessaan korvanneet näiden muuttokustannuksia. Tämän tyyppisen ilmoituksen 
tarkoituksena on välttää kyseisten kustannusten korvaaminen kahteen kertaan. 
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4.10. Komission korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suoraan kuuteen tapahtumaan,
jotka tilintarkastustuomioistuin oli poiminut otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat 
oleellisia tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kannalta, sillä ne alensivat arvioitua 
virhetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta 0,12 prosenttiyksikköä. Sen sijaan 
14 tapauksessa, joissa lopulliset edunsaajat olivat tehneet kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevan virheen, komission käyttöön ottamilla valvontamenettelyillä ei 
kyetty estämään taikka havaitsemaan ja korjaamaan virhettä ennen menojen 
hyväksymistä. Suurin osa havaitsematta jääneistä virheistä liittyi 
henkilöstökustannuksiin. Jos komissio tai edunsaajien toimeksiannosta työskennelleet 
tarkastajat6 olisivat hyödyntäneet asianmukaisesti kaikkea käytettävissään ollutta 
tietoa, arvioitu virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen luvun osalta ollut 
1,6 prosenttiyksikköä alhaisempi. 

4.11. Tutkimusmenojen osalta tarkastajat, joille edunsaajat ovat itse antaneet
toimeksiannon hankkeen päättyessä, laativat todistuksia taloutta koskevista 
selvityksistä. Näiden todistusten tarkoituksena on auttaa komissiota sen 
tarkastamisessa, ovatko kyseisissä selvityksissä ilmoitetut kustannukset tukikelpoisia. 
Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin toistuvasti raportoinut, että näissä 
todistuksissa on puutteita7. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että niiden 
14 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevan virheen joukossa, jotka olivat havaittavissa, oli 
kymmenen virhettä, joita todistuksia antaneet tarkastajat eivät olleet havainneet. 

4.12. Lisäksi ulkoistetut tarkastajat jättävät tietyt yksikkökustannusten luokat
testaamatta. Tällaisia ovat esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että 
tutkimusinfrastruktuuriin myönnetään rajat ylittävä käyttöoikeus. Näitä eriä ei ole 
testattu, koska komissio ei ole vaatinut ulkoisia tarkastajia tekemään tällaisia testejä. 
Vaikka yksikkökustannusten korvaukset eivät yleensä ole yhtä alttiita virheille kuin 
todellisten kustannusten korvaukset, ilmoitettujen yksiköiden määrä saattaa silti olla 
virheellinen, kuten tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on tullut ilmi. Edellä 
sanotun perusteella on epätodennäköistä, että komission valvontajärjestelmä 
havaitsisi näitä virheitä. 

6 Taloutta koskevista selvityksistä annettavat todistukset, joita edunsaajien toimeksiannosta 
työskentelevät tarkastajat laativat, ovat osa komission valvontajärjestelmää (ks. 
kohta 4.11). 

7 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.15, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2019, kohta 4.10. 
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Henkilöstökustannukset ovat edelleen pääasiallinen virhelähde 
erityisesti tutkimusmenoissa 

4.13. Säännöt, jotka koskevat Horisontti 2020 -puiteohjelman 
henkilöstökustannusten ilmoittamista, ovat yksinkertaistamispyrkimyksistä huolimatta 
edelleen monimutkaisia, ja niiden laskeminen on edelleen merkittävä virhelähde 
kuluilmoituksissa. Kuten tilintarkastustuomioistuin on raportoinut edellisissä 
vuosikertomuksissaan8 sekä erityiskertomuksessaan 28/2018, Horisontti 
2020 -puiteohjelman henkilöstökustannusten laskentamenetelmästä on joiltakin osin 
tullut monimutkaisempi, mikä on lisännyt virheriskiä. Niistä 28 tapahtumasta, jotka 
tilintarkastustuomioistuin oli poiminut tutkimusalan otokseensa ja joihin liittyi 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, 20:ssä eli yli 70 prosentissa oli sovellettu 
henkilöstökustannusten laskentamenetelmää virheellisesti. 

4.14. Palkkakulujen laskennassa noudatettavan säännön mukaan vuotuinen 
tuntitaksa, jota sovelletaan palkkakulujen laskennassa, määritetään viimeisimmältä 
päättyneeltä tilikaudelta. Tätä taksaa on käytettävä kuluilmoituksissa, jotka koskevat 
kyseisen tilikauden jälkeistä, vielä päättymätöntä tilikautta. Tilintarkastustuomioistuin 
on aiemmissa vuosikertomuksissaan9 huomauttanut, että tämä tuntitaksojen 
soveltamiseen liittyvä sääntö voi johtaa virheisiin. Lisäksi jos henkilöstö on 
työskennellyt yksinomaan tietyssä hankkeessa, tämä sääntö aiheuttaa edunsaajille 
ylimääräistä hallinnollista rasitusta ja vaikuttaa korvattaviin kustannuksiin. Edellä 
mainitussa aiemman tilikauden tuntitaksassa ei oteta huomioon palkkojen nousua 
seuraavana vuonna. Sen vuoksi edunsaajat eivät useinkaan noudata tätä sääntöä, vaan 
ilmoittavat todelliset kustannuksensa siltä raportointivuodelta, jota ei ole vielä 
päätetty. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdeksän tällaista tapausta vuodelta 
2020. 

                                                      
8 Kohdat 5.34 (vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017), 5.16 (vuosikertomus 

varainhoitovuodelta 2018) ja 4.11 (vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019), sekä 
suositus 1 (vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017), jota ei ole vielä pantu täytäntöön 
kaikilta osin. 

9 Kohdat 5.17 (vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018) ja 4.12 (vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2019). 
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4.15. Edunsaajat eivät voi ilmoittaa kuluvan varainhoitovuoden todellisia 
palkkakustannuksia, elleivät he käytä kuukausittaista tuntitaksaa. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että tähän 
vaihtoehtoon liittyvät laskelmat ovat liian monimutkaisia ja näin ollen vain harvoin 
virheettömiä. Suurin vaikeus liittyy siihen, miten maksut, jotka ovat kertyneet 
kuukautta pidemmältä ajalta (kuten lomapalkka ja kolmannentoista kuukauden palkka) 
kohdistetaan niille kuukausille, joina ne on tosiasiassa ansaittu. Edunsaajat tekevät 
usein virheitä tässä kohdistuksessa, mikä vääristää kuukausittaisia taksoja. 

4.16. Muita, harvemmin esiintyneitä virheitä, jotka liittyivät 
henkilöstökustannuksiin, olivat seuraavat: teoreettisia lukuja käytettiin todellisten 
palkkakustannusten sijaan; palkkoihin sisältyi tukeen oikeuttamattomia eriä; työtunnit 
oli tehty hankkeen tukikelpoisuuskauden ulkopuolella, eivätkä siten olleet tukeen 
oikeuttavia; hakemuksissa oli ilmoitettu virheellisesti sellaisiin henkilöstön jäseniin 
liittyviä kustannuksia, jotka olivat hankkeeseen yhteydessä olevan kolmannen 
osapuolen lähettämiä. 

4.17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi työtuntien seurannan osalta aiempaa 
vähemmän rikkomuksia, jotka koskivat muodollisia vaatimuksia. Tämä johtui 
yksinkertaistuksista, jotka komissio oli ottanut käyttöön Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa. Kun tilintarkastustuomioistuin vertasi työaikalistoja 
poissaolotietoihin ja sääntömääräisiin lomiin, se havaitsi kuitenkin, että monissa 
tapauksissa henkilöstö oli edelleen ilmoittanut EU:n rahoittamissa hankkeissa sellaisia 
työtunteja, jotka sijoittuivat poissaolojen, yleisten vapaapäivien tai viikonloppujen 
ajalle. Järjestelmien heikko laatu lisää riskiä siitä, että tuntikirjanpito on epäluotettavaa 
ja kustannukset ilmoitetaan liian suurina. Yhdessä tapauksessa edunsaaja ei esittänyt 
minkäänlaista tuntikirjanpitoa, minkä vuoksi tilintarkastustuomioistuin katsoi, että 
kaikki henkilöstökustannukset olivat tukeen oikeuttamattomia. 

Alihankintaan liittyvät kysymykset 

4.18. Kun edunsaajat allekirjoittavat avustussopimuksen komission kanssa, niiden 
olisi nimenomaisesti ilmoitettava, mitkä osat työstä teetetään alihankintana. Näin 
alihankintakustannukset tulevat tukikelpoisiksi, ja lisäksi varmistetaan paras vastine 
rahoille. Oman ja alihankintana teetetyn työn erottaminen toisistaan on tärkeää myös 
siitä syystä, että oikeus saada korvausta välillisistä kustannuksista määräytyy kyseisen 
erottelun mukaan: edunsaajilla ei ole oikeutta välillisten kustannusten korvauksiin, jos 
työ teetetään alihankintana, mutta ne voivat ilmoittaa välillisinä kustannuksina 
25 prosenttia oman työnsä henkilöstökustannuksista. 
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4.19. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastustyössään useita tapauksia, joissa
edunsaajat olivat palkanneet ulkopuolisia konsultteja, koska niillä ei ollut ollut 
riittävästi omaa henkilöstöä. Edunsaajat eivät kuitenkaan olleet tehneet tästä asiasta 
etukäteen selkoa komissiolle, vaan ilmoittivat konsulttipalveluista aiheutuneet 
kustannukset omina henkilöstökustannuksinaan ja lisäsivät niiden päälle välillisiä 
kustannuksia vastaavan kiinteämääräisen erän. Tilintarkastustuomioistuin katsoi näissä 
tapauksissa, että kaikki tällaiset kustannukset olivat tukeen oikeuttamattomia. 

4.20. Edellä selostetun kaltainen virhe koski lähinnä yksityisiä edunsaajia, joilla on
yleisenä käytäntönä käyttää muiden yritysten palveluja. Nämä edunsaajat eivät aina 
tienneet sitä, että EU:n rahoittamissa ohjelmissa (Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
Verkkojen Eurooppa -välineessä) kohdellaan välittömiä henkilöstökustannuksia ja 
ulkoisten konsulttien kustannuksia eri tavoin. Tällaisten virheiden riski on erityisen 
suuri pk-yrityksissä, joita kannustetaan voimakkaasti osallistumaan tutkimusohjelmiin 
mutta joilla on ehkä vain vähän tai ei ollenkaan omaa henkilöstöä. Tästä esitetään 
esimerkki laatikossa 4.3. 

Laatikko 4.3 

Esimerkki tapauksesta, jossa alihankintakustannusten ilmoittaminen 
välittöminä henkilöstökustannuksina aiheutti sen, että ilmoituksessa 
esiintyi tukeen oikeuttamattomia välillisiä kustannuksia 

Yksi tarkastetuista pk-yrityksistä oli itse asiassa pöytälaatikkoyritys. Sillä ei ollut 
työntekijöitä palkkalistoillaan eikä omia tiloja. Yrityksen osoitteena oli yrityksen 
yhden omistajan yksityisasunto. Yritys tukeutui sellaisten freelancereiden 
palveluihin, jotka tekivät työnsä muissa osissa kyseistä maata tai ulkomailla. Yritys 
ilmoitti freelancereille suoritetut maksut välittöminä henkilöstökustannuksina. 
Hankkeessa itse tekemänsä työn osalta omistajat tekivät konsulttisopimukset 
oman yrityksensä kanssa. Omistajat laskuttivat yhtiötä palveluistaan, ja korvaus, 
jonka he sen jälkeen hakivat EU:lta, oli lähes kolme kertaa suurempi kuin mitä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjen mukaan maksetaan sellaisille 
pk-yritysten omistajille, jotka eivät saa palkkaa. Sen seurauksena, että 
alihankintakustannukset oli virheellisesti luokiteltu henkilöstökustannuksiksi, yritys 
haki perusteettomasti myös 115 000 euron välillisten kustannusten korvausta 
henkilöstöstä ja toimitiloista, joita sillä ei ollut. 
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4.21. Edunsaajilla on vaikeuksia ymmärtää myös sitä, mikä ero on toimeen 
kuuluvien tehtävien alihankinnalla10 ja ns. muiden tavaroiden ja palvelujen 
tarjoamisella11. Tämä johtaa siihen, että edunsaajien hakemuksissa olevat 
kustannusluokitukset ovat virheellisiä, minkä lisäksi tällä on vaikutusta edunsaajien 
oikeuteen saada korvausta välillisistä kustannuksista, kuten kohdassa 4.18 kuvataan. 

Muihin välittömiin kustannuksiin liittyvät virhetyypit 

4.22. Virhetyyppejä, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi muissa 
kustannusluokissa, olivat muun muassa seuraavat: tukeen oikeuttamattomat 
laitekustannukset; vähennyskelpoisen arvonlisäveron hakeminen korvattavaksi; 
kustannukset, joita todellisuudessa ei ollut aiheutunut; hankkeeseen liittymättömät 
matkat; virheelliset vaihtokurssit. Laatikossa 4.4 esitetään esimerkki kuluilmoituksesta, 
johon liittyi useita näistä virheistä. 

Laatikko 4.4 

Esimerkki useista virheistä samassa kuluilmoituksessa 

Energia-alalla toimiva edunsaaja ilmoitti henkilöstö-, laite- ja muita kustannuksia. 
Edunsaaja ilmoitti, että sen kaksi työntekijää oli tehnyt yli 1 500 työtuntia 
viikonloppujen ja yleisten vapaapäivien aikana. Lisäksi edunsaaja ilmoitti yli 
90 000 euron poistot laitteista, joita se ei omistanut, ja haki korvattavaksi sellaista 
kulutushyödykkeiden hankintakustannuksiin liittyvää arvonlisäveroa 
(20 prosenttia), joka oli vähennyskelpoisena tukeen oikeuttamatonta. Edunsaaja 
sovelsi myös virheellisiä muuntokursseja kustannuksiin, jotka olivat aiheutuneet 
paikallisessa valuutassa. 

                                                      
10 Alihankintasopimukset tehdään toimeen kuuluvien tehtävien tai niiden osien 

toteuttamiseksi. Kyseiset tehtävät selostetaan toimen kuvauksessa. 

11 Sopimukset sellaisten tavaroiden, urakoiden tai palvelujen hankkimiseksi, jotka eivät 
ole osa toimeen kuuluvien tehtävien toteuttamista mutta jotka ovat niiden toteuttamisen 
kannalta välttämättömiä. Tähän luokkaan kuuluvat muut kuin suoranaisesti tutkimukseen 
liittyvät kuluerät, jotka johtuvat esimerkiksi kulutushyödykkeiden hankinnasta, levityksestä, 
kääntämisestä tai tapahtumien järjestämisestä. 
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Tarkastuskohteiden toimittamien 
sääntöjenmukaisuustietojen arviointi 
4.23. Komissio käyttää jälkitarkastustensa tuloksia perustana laskelmille, jotka 
koskevat riskinalaista määrää maksamishetkellä. Kyseinen määrä ilmoitetaan 
pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa. Tutkimuksen ja innovoinnin 
pääosaston yhteinen tarkastus suorittaa noin 20 prosenttia niistä jälkitarkastuksista, 
jotka ovat kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistuvien yksiköiden vastuulla. 
Yksityiset tarkastusyhtiöt12, jotka on valittu tarjouskilpailumenettelyllä, huolehtivat 
lopuista 80 prosentista yhteisen tarkastuksen lukuun. Yhteinen tarkastus poimii 
jälkitarkastuksia varten edustavan otoksen hyväksytyistä kuluilmoituksista noin 
18 kuukauden välein. 

4.24. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 
vuosikertomusta varten satunnaisotoksen, johon kuului 20 jälkitarkastusta. 
Tilintarkastustuomioistuin valitsi kyseiset jälkitarkastukset edustavasta otoksesta, 
jonka komissio oli poiminut Horisontti 2020 -puiteohjelman maksujen joukosta. 
Tilintarkastustuomioistuin teki tämän tarkastustyön, sillä sen tavoitteena oli selvittää, 
voitaisiinko saatavilla olevia sääntöjenmukaisuustietoja tulevaisuudessa mahdollisesti 
hyödyntää enemmän. Niiden 40 jälkitarkastuksen joukossa, jotka 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti kyseisiltä kahdelta vuodelta, oli 17 tarkastusta, 
joiden päätelmiin se ei voinut luottaa13. 

4.25. Tilintarkastustuomioistuin kävi vuonna 2020 läpi komission 
jälkitarkastusmenettelyt selvittääkseen, oliko komissio korjannut ne aiempina vuosina 
havaitut puutteet, joista tilintarkastustuomioistuin oli antanut suosituksia vuosien 
2018 ja 2019 vuosikertomuksissa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että yhteinen 
tarkastus oli pyrkinyt parantamaan jälkitarkastustensa laatua esimerkiksi lisäämällä 
laatuvaatimuksia, jotka yksityisille tarkastusyhtiöille oli asetettu viimeisimmässä, 
vuonna 2020 käynnistetyssä tarjouskilpailussa. Lisäksi yhteinen tarkastus tarjosi 
säännöllistä koulutusta sekä tarkastusyhtiöille että omille tarkastajilleen. 

                                                      
12 Nämä ovat ulkoisia tarkastusyhtiöitä, jotka soveltavat samaa tarkastusmenetelmää kuin 

yhteinen tarkastus. 

13 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.33, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2019, kohta 4.27. 
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4.26. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti yhdeksän jälkitarkastusta, jotka oli
poimittu edustavuuden perusteella yhdestätoista kuluilmoituksesta. Jälkitarkastukset 
oli aloitettu vuonna 2019 tai 2020 ja saatu päätökseen vuonna 2020. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kaikkien yhdeksän jälkitarkastuksen osalta, oliko 
otantamenettelyjä noudatettu ja oliko yhteinen tarkastus käynyt läpi vakiosisältöiset 
tarkistuslistat, jotka oli täytettävä jokaisessa tarkastuksessa. Tilintarkastustuomioistuin 
poimi myös satunnaisotoksen, joka koostui kymmenestä tarkastuksesta, ja tarkasti sen 
osalta, miten yhteinen tarkastus oli korjannut virhetason laskentamenetelmää. 

Otanta, joka tehtiin tarkastettujen menoilmoitusten tasolla, ei 
aina ollut vahvistettujen menettelyjen mukainen 

4.27. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yhteisen tarkastuksen
laadunvarmistajat eivät käyneet läpi otantoja, joita yhteisen tarkastuksen omat 
tarkastajat ja ulkoistetut tarkastajat tekivät tarkastuksiaan varten. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa tapauksessa, että yhteisen tarkastuksen 
otantasääntöjä oli rikottu. Se totesi myös, että tiedot, jotka olisi tarvittu otannan 
tekemiseksi uudelleen, olivat pelkästään tarkastajien hallussa eivätkä yhteisen 
tarkastuksen laadunvarmistajat olleet pyytäneet kyseisiä tietoja. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yhteinen tarkastus ei tutki, ovatko yksityiset 
tarkastusyhtiöt tarkastustyönsä yhteydessä täyttäneet vakiomuotoiset tarkastuslistat, 
jotka yhteinen tarkastus on laatinut tarkastustyön dokumentointia varten. 
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Vaikka komissio on parantanut virhetason laskentaa, edustava 
virhetaso saattaa edelleen olla liian alhainen 

4.28. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aiemmin huomauttanut 
menetelmäongelmasta, jonka vuoksi virhetaso on arvioitu liian alhaiseksi14. 
Korjatakseen tämän ongelman yhteinen tarkastus on tehnyt laskelman, jossa se on 
täydentänyt virhetasoa vuonna 2020 päätökseen saatujen 790 tarkastuksen 
perusteella. Täydennyksen seurauksena virhetaso nousi 0,41 prosenttiyksikköä. 
Suurempaa virhetasoa koskevat tiedot annettiin vuotuisessa toimintakertomuksessa, 
jonka tilintarkastustuomioistuin kävi läpi (ks. kohta 4.30). Tilintarkastustuomioistuin 
laski virheen uudelleen kymmenen tarkastuksen osalta eikä havainnut merkittäviä 
eroavaisuuksia yhteisen tarkastuksen laskelmiin nähden. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin, että kahdessa tapauksessa näistä kymmenestä otantamenettelyt 
eivät täysin noudattaneet otantasääntöjä, jotka yhteinen tarkastus oli vahvistanut 
Horisontti 2020 -puiteohjelman jälkitarkastuksia varten. 

4.29. Yhteinen tarkastus pyrki ottamaan virhetasossa huomioon kvantitatiiviset 
havainnot, jotka tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt käytyään läpi 40 jälkitarkastusta 
vuosien 2018 ja 2019 osalta. Niinpä yhteinen tarkastus laski täydennyksen, jonka 
seurauksena virhetaso kasvoi vielä 0,13 prosenttiyksikköä. Tästä virhetason kasvusta ei 
annettu täsmällisiä tietoja vuotuisessa toimintakertomuksessa. 
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille yhteisen tarkastuksen pyrkimykset 
kvantifioida tilintarkastustuomioistuimen havaintojen vaikutukset, vaikkakaan 
oikaistussa virhetasossa ei oteta huomioon sitä seikkaa, että samanlaisia virheitä on 
voinut esiintyä myös sellaisissa jälkitarkastuksissa, joita tilintarkastustuomioistuin ei 
käynyt läpi. Lisäksi jotkin tilintarkastustuomioistuimen havainnoista perustuivat 
laadullisiin näkökohtiin, kuten tarkastustoimenpiteiden puutteisiin. Näin ollen 
virhetaso on voitu arvioida liian alhaiseksi. 

  

                                                      
14 Virhetaso laskettiin suhteessa kaikkiin hyväksyttyihin kuluihin sen sijaan että se olisi 

laskettu suhteessa tosiasiallisesti tarkastettuihin kuluihin. Tämä tarkoitti sitä, että 
virhelaskelman nimittäjästä tuli suurempi ja virhetasoarviosta näin ollen liian alhainen (ks. 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.34). 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
4.30. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa vuotuisissa 
toimintakertomuksissa15 otettiin huomioon käytettävissä olleet tiedot ja annettiin 
oikea arvio kunkin pääosaston ja toimeenpanoviraston varainhoidosta, joka koski 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1a menotapahtumien 
sääntöjenmukaisuutta. 

4.31. Seitsemättä puiteohjelmaa koskeva tarkastustyö on saatettu päätökseen. 
RTD- ja CONNECT-pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa vahvistetaan, että 
seitsemännen puiteohjelman kumulatiivinen jäännösvirhetaso on yli kaksi prosenttia16. 
Kumpikaan pääosasto ei esittänyt kvantitatiivisesti ilmaistua varaumaa, mikä johtui 
siitä, että vuonna 2019 oli varainhoitoon liittyvien varaumien osalta otettu käyttöön 
vähämerkityksisiä asioita koskeva de minimis -kynnysarvo17. Samasta syystä myöskään 
RTD-pääosasto ei esittänyt varaumaa hallinnoimastaan hiili- ja terästutkimusrahaston 
tutkimusohjelmasta (virhetaso 3,13 prosenttia). 

4.32. RTD-pääosasto ilmoitti Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta, että kaikkien 
EU:n tutkimusmenoja hallinnoivien pääosastojen ja muiden EU:n elinten oletettu 
edustava virhetaso oli 2,95 prosenttia. Jäännösvirhetaso on RTD-pääosaston osalta 
2,24 prosenttia ja CONNECT-pääosaston osalta 2,20 prosenttia. Jälkitarkastukset, joihin 
virhetaso perustui, kattoivat kaudella 2014–2019 suoritetut maksut. Molempien 
pääosastojen tarkastustulokset viittaavat siihen, että virhetaso pysyy komission 
vahvistaman 2–5 prosentin vaihteluvälin sisällä. Komissio katsoo, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman menojen osalta ei ole tarpeen esittää varaumaa, sillä ohjelman 
jäännösvirhetaso on siirtymässä kohti lopullista tavoitetta eli kahden prosentin 
virhetasoa. 

                                                      
15 Pääosastot RTD ja CONNECT ja toimeenpanovirasto INEA. 

16 RTD-pääosaston osalta 3,51 prosenttia ja CONNECT-pääosaston osalta 3,22 prosenttia. 

17 Vuotuisten toimintakertomusten kvantifioituja varaumia, jotka ylittävät kahden prosentin 
olennaisuusrajan, ei pidetä merkittävinä, jos varauman kattamien osa-alueiden osuus 
pääosaston maksujen kokonaismäärästä on alle viisi prosenttia ja niiden taloudellinen 
vaikutus on alle viisi miljoonaa euroa. 
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4.33. CONNECT-pääosasto raportoi, että kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman kumulatiivinen jäännösvirhetaso oli 7,6 prosenttia ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen 4,75 prosenttia eli jäännösvirhetasot ylittivät selvästi kahden 
prosentin olennaisuusrajan. Koska maksujen määrä kuitenkin oli hyvin alhainen ja 
niiden taloudellinen vaikutus vähäinen, näistä ohjelmista ei rahoitusvaraumiin 
sovellettavan de minimis -kynnysarvon nojalla esitetty varaumia. 

4.34. INEA ilmoitti vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman jäännösvirhetaso oli 2,45 prosenttia ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen televiestintäohjelman jäännösvirhetaso 4,73 prosenttia. INEA ei 
kuitenkaan tehnyt varaumia. Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta tämä johtui siitä, 
että ohjelmaan sovellettava komission olennaisuusraja ei ylittynyt, ja 
televiestintäohjelman osalta siitä, että de minimis -kynnysarvo ei ylittynyt. 

4.35. RTD-pääosasto antoi vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2020 tiedot 
22:sta komission sisäisen tarkastuksen suosituksesta, jotka olivat avoinna. 
Suosituksista neljä luokiteltiin erittäin tärkeiksi. Niistä kaksi liittyi yhteisen tarkastuksen 
jälkitarkastusstrategiaan ja kaksi muuta asiantuntijoita koskeviin hallintomenettelyihin. 
Kaikki myöhässä olleet suositukset oli pantu täytäntöön, ja kaikkia avoinna olevia 
suosituksia koskevat toimintasuunnitelmat oli viimeistelty ja hyväksytty. 

4.36. Sisäinen tarkastus päätteli, että tarkastettujen prosessien sisäisen valvonnan 
järjestelmät olivat vaikuttavia CONNECT-pääosastossa ja INEAssa. Poikkeuksena oli 
kuitenkin yksi erittäin tärkeä suositus, joka tarkastuksen tuloksena annettiin. Tämä 
suositus koski INEAn jälkitarkastusmenetelmää sellaisten muutosten laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden arvioimiseksi, jotka koskivat täytäntöönpanosopimuksia. 

4.37. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa 2020 olleet tiedot, jotka koskivat arviota riskinalaisesta 
määrästä maksamishetkellä monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1a 
toimintalohkoilla. Komissio laskee alaotsakkeen 1a osalta yhden virhetason sijasta 
kaksi virhetasoa – tutkimukseen, teollisuuteen, avaruuteen, energiaan ja liikenteeseen 
liittyvän tason (1,8 prosenttia) ja muihin sisäisiin politiikkoihin liittyvän tason 
(1,3 prosenttia). Komission lukujen pohjalta tilintarkastustuomioistuin laski, että 
monivuotisen rahoituskehyksen koko alaotsakkeen 1a virhetaso olisi 1,6 prosenttia. 
Tämä prosenttiosuus on sekä olennaisuusrajan että sen vaihteluvälin alapuolella, jota 
tilintarkastustuomioistuin soveltaa arvioituun virhetasoon. Tilintarkastustuomioistuin 
katsoo tästä syystä, että komission jo soveltamista toimenpiteistä huolimatta tämä 
taso on edelleen liian alhainen.  
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

4.38. Tässä luvussa esitetty tilintarkastustuomioistuimen tarkastusevidenssi 
osoittaa, että menojen virhetaso alaotsakkeessa ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky” oli kokonaisuutena tarkasteltuna olennainen. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat, että tämän 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen arvioitu kokonaisvirhetaso oli 
3,9 prosenttia (ks. liite 4.1). Tilintarkastustuomioistuimen tulokset osoittavat, että 
virhetaso oli edelleen korkea tutkimus- ja innovointimenoissa ja kyseiset menot olivat 
pääasiallinen virhelähde, varsinkin henkilöstökulujen osalta. Muualla alaotsakkeessa 
virhetaso oli paljon alhaisempi. 

4.39. Komissio on pyrkinyt parantamaan jälkitarkastustensa laatua. Sen 
valvontatyö, joka koskee jälkitarkastuksia, on kuitenkin edelleen puutteellista. 
Komissio on tarkistanut Horisontti 2020 -puiteohjelman edustavan virhetason 
laskentamenetelmää, minkä seurauksena virhetaso on noussut 0,41 prosenttiyksikköä.  

4.40. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty arvioitu 
riskinalainen määrä maksamishetkellä (tilintarkastustuomioistuimen uudelleen 
laskemana 1,6 prosenttia) jää sekä olennaisuusrajan että sen vaihteluvälin alapuolella, 
jota tilintarkastustuomioistuin soveltaa arvioituun virhetasoon. 

Suositukset 

4.41. Liitteessä 4.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuosikertomuksissa 2018 ja 2019 esitettyjä 
suosituksia. Nämä suositukset oli määrä panna täytäntöön vuoteen 2020 mennessä18. 
Komissio oli pannut neljä suositusta täytäntöön kokonaan ja kaksi suurimmaksi osaksi. 

                                                      
18 Suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti varainhoitovuotta 2017 koskevassa 

vuosikertomuksessaan, edellyttivät toimia vuoden 2018 loppuun mennessä. Niinpä 
tilintarkastustuomioistuin toimitti niitä koskevan seurantatarkastuksen varainhoitovuotta 
2018 koskevassa vuosikertomuksessaan. 
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4.42. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja
vuotta 2020 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

Suositus 4.1 

Todistuksia, jotka annetaan taloutta koskevista selvityksistä, olisi laajennettava uuden 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman osalta siten, että niissä katetaan 
yksikkökustannusluokat. Näin yksikkökustannuksissa esiintyviä virheitä voitaisiin 
havaita ja korjata entistä useammin. 

Tavoiteajankohta: 2022 

Suositus 4.2 

Tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi taloutta koskevissa selvityksissä on virheitä, olisi 
käytävä säännöllisesti läpi. Monimutkaisista kysymyksistä, kuten alihankintasäännöistä, 
olisi annettava ohjeistusta. Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetason alentamiseksi 
olisi toteutettava tiedotuskampanjoita. 

Tavoiteajankohta: 2021 

Suositus 4.3 

Jälkitarkastusten laatua olisi edelleen parannettava poistamalla otantamenettelyihin 
kuluilmoitusten tasolla liittyvät puutteet, ja virhetason laskentamenetelmää olisi 
korjattava Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. 

Tavoiteajankohta: 2022 
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Liitteet 

Liite 4.1 – Tapahtumatarkastusten tulokset – Kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

  2020 2019 
  

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä 133 130 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN 
VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   
Arvioitu virhetaso 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Ylempi virheraja 5,8 %  

 Alempi virheraja 1,9 %  
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Liite 4.2 – Aiempien suositusten seuranta – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

2018 

Komission olisi vuoteen 2020 mennessä 
Suositus 1: 
tehtävä kohdennetumpia tarkastuksia pk-yritysten ja uusien 
hankkeiden toteuttajien kuluilmoituksiin ja lisättävä 
tiedotuskampanjoita, joissa näille merkittäville edunsaajille 
selostetaan rahoitussääntöjä. 

 X     

Komission olisi vuoden 2020 loppuun mennessä 
Suositus 2: 
yksinkertaistettava seuraavan tutkimuksen puiteohjelman 
osalta edelleen henkilöstökulujen laskemista koskevia 
sääntöjä. Lisäksi sen olisi arvioitava, mikä on suurten 
tutkimusinfrastruktuurien kuluja koskevan mekanismin 
lisäarvo, sekä selvitettävä, miten näihin kuluihin sovellettavaa 
menetelmää voitaisiin parantaa. 

X19      

                                                      
19 Komissio on laatinut Euroopan horisontti -ohjelmaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Siinä tehokkaan työajan käsite ja erilaiset henkilöstökustannusten 

pakottavat laskentamenetelmät jätetään pois käytöstä ja niiden sijaan ehdotetaan yhtä, yksinkertaisempaa laskentamenetelmää, joka perustuu 
päivätaksaan. Laskelma tehdään kalenterivuosittain, eikä se enää perustu viimeisimpään päättyneeseen tilikauteen. Suurten tutkimusinfrastruktuurien 
osalta tämä monimutkainen kustannusluokka korvattaisiin ns. sisäisesti laskutetuilla tavaroilla ja palveluilla, joiden osalta tukikelpoisuusehdoissa otetaan 
huomioon edunsaajien tavanomaiset kustannuslaskentakäytännöt. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

Komission olisi vuoden 2020 puoliväliin mennessä Suositus 3: 
ryhdyttävä Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta toimiin 
niiden tilintarkastustuomioistuimen havaintojen vuoksi, jotka 
liittyivät jälkitarkastuksiin; havainnot koskivat dokumentointia, 
otannan johdonmukaisuutta ja raportointia sekä 
tarkastustoimenpiteiden laatua 

 X20     

Suositus 4: 
Komission olisi ryhdyttävä ripeisiin toimiin niiden komission 
sisäisen tarkastuksen tekemien havaintojen vuoksi, jotka 
koskivat 
– koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston sisäisen valvonnan järjestelmiä, jotka 
liittyivät avustusten hallinnointiprosessiin Erasmus+-
ohjelmassa 

X21      

                                                      
20 Komissio on pyrkinyt parantamaan jälkitarkastustoimenpiteiden laatua, mutta joitakin puutteita on edelleen jäljellä (ks. kohdat 4.24, 4.27 ja 4.28). 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden parannusten vaikuttavuuden tulevina vuosina. 

21 Sisäisen tarkastuksen tekemässä seurantatarkastuksessa, joka päättyi tammikuussa 2021, johtopäätökset, jotka liittyivät sisäisen tarkastuksen 
suositusten täytäntöönpanoon, olivat myönteisiä. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

2018 

Suositus 4: 
Komission olisi ryhdyttävä ripeisiin toimiin niiden komission 
sisäisen tarkastuksen tekemien havaintojen vuoksi, jotka 
koskivat 
– menettelyitä, joilla seurataan, noudatetaanko tutkimus- ja
innovointihankkeissa tulosten tunnetuksi tekemiseen ja 
hyödyntämiseen liittyviä sopimusvelvoitteita ja 
raportointivaatimuksia. 

X22 

2019 

Komission olisi vuoden 2020 loppuun mennessä 
Suositus 3: 
yksinkertaistettava edelleen henkilöstökustannuksia koskevia 
sääntöjä seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa (Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelma). 

X23 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

22 Sisäisen tarkastuksen tekemässä seurantatarkastuksessa, joka päättyi huhtikuussa 2021, johtopäätökset, jotka liittyivät sisäisen tarkastuksen suositusten 
täytäntöönpanoon, olivat myönteisiä. 

23 Ks. alaviite 19. 
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5. luku 

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus  
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Johdanto 
5.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 1b
”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus” liittyvät 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Laatikossa 5.1 esitetään yhteenveto 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2020. Lisätietoja 
vuodelta 2020 tarkastetusta perusjoukosta on kohdassa 5.7. 
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Laatikko 5.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1b – Taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus – Menojen jakautuminen 
vuonna 2020 

Muut 
2,2 (3,7 %)

Euroopan 
sosiaalirahasto 
14,7 (24,7 %)

Koheesiorahasto 
10,2 (17,1 %)

Euroopan 
aluekehitysrahasto ja 
muut alueelliset 
toimenpiteet 
32,4 (54,5 %)

Koheesio
59,5

(34,3 %)

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja jaottelu 
rahastoittain

(miljardia euroa)

173,3
miljardia 

euroa
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(*) Luku 58,3 miljardia euroa koostuu ohjelmakauden 2014–2020 vuotuisista ennakko- ja 
välimaksuista, joita ei ollut sisällytetty komission vuonna 2020 hyväksymien varmuuden saamiseksi 
toimitettavien asiakirjojen (jäljempänä ´varmennuspaketin´) perustana oleviin tileihin. Nämä 
maksut katsotaan tilien perustana olevien toimien yhdenmukaistetun määritelmän (lisätietoa on 
liitteen 1.1 kohdassa 11) mukaisesti ennakkorahoitukseksi, eivätkä ne siksi kuuluneet 
varainhoitovuodelta 2020 annetun vuosikertomuksen tarkastettuun perusjoukkoon. Ne 
sisällytetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastamaan perusjoukkoon sinä vuonna, kun komissio 
hyväksyy vastaavat tilit (esim. varainhoitovuoden 2021 tarkastuslausuma annetaan tilivuodelta 
2019/2020). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

Loppumaksut:  1,2

Kauden 2014–2020 maksut liittyen menoihin, joita 
komissio ei ole vielä hyväksynyt ⁽*⁾ 58,3

Kirjanpidollisesti selvitetyt ennakkomaksut ja vuonna 2020 
päätettyjen kauden 2007–2013 toimenpideohjelmien maksut 
vuosilta 2017 ja 2018: 1,1

Vuonna 2020 hyväksytyt kauden 
2014–2020 menot: 46,1

Yhteensä: 48,4

Yhteensä: 
59,5

0 10 20 30 40 50 60

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet 

5.2. Tämän alaotsakkeen varojen käyttö keskittyy EU:n eri jäsenvaltioiden ja 
alueiden välisten kehityserojen pienentämiseen ja kaikkien alueiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseen1. Tavoitteita toteutetaan 

a) seuraavien rahastojen/välineiden avulla, joita hallinnoidaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa: 

— Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on vähentää keskeisiä 
kehityseroja eri alueiden välillä. EAKR:stä myönnetään tukea lähinnä yrityksille 
infrastruktuureiden luomiseen ja työpaikkoja luoviin tuottaviin investointeihin 

— koheesiorahasto, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä rahoittamalla 
ympäristö- ja liikennehankkeita jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu 
bruttokansantulo (BKTL) on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta 

— Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka tavoitteena on edistää korkeaa 
työllisyystasoa sekä uusien ja parempien työpaikkojen luomista, mukaan luettuna 
nuorisotyöllisyysaloitteen avulla toteutetut toimenpiteet, jotka keskittyvät 
korkean nuorisotyöttömyyden alueisiin2 

— muut pienemmät tukijärjestelmät, kuten vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 

b) osallistumalla koheesiorahaston rahoituksella Verkkojen Eurooppa -välineeseen, 
jonka hallinnoinnista vastaa komissio suoraan ja josta rahoitetaan Euroopan 
laajuisiin verkkoihin kuuluvia hankkeita3. 

                                                      
1 Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47), 174–

178 artikla. 

2 EAKR, koheesiorahasto ja ESR ovat kolme viidestä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastosta, joihin kaikkiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 1303/2013 (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus). Kahta muuta ERI-
rahastoa käsitellään tämän kertomuksen kuudennessa luvussa. 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) 
N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2008 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129). 
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5.3. Monivuotisen rahoituskehyksen tämän alaotsakkeen yhteydessä jäsenvaltiot 
esittävät kunkin ohjelmakauden alussa monivuotiset toimenpideohjelmat koko 
monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi. Kun komissio on antanut hyväksyntänsä, vastuu 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta jaetaan komission (alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto (PO REGIO) sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (PO 
EMPL) ja jäsenvaltioiden kesken. Edunsaajat saavat korvauksen jäsenvaltion 
viranomaisten kautta, ja EU:n talousarviosta yhteisrahoitetaan toimenpideohjelman 
ehtojen mukaisesti hyväksytyistä toimista aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia. 
Hallintoviranomaiset suorittavat tarkistuksia, joiden tarkoituksena on estää tukeen 
oikeuttamattomien menojen todentaminen komissiolle. 

5.4. Ohjelmakaudella 2014–2020 käytössä olevan valvonta- ja varmennuskehyksen4 
tavoitteena on varmistaa, että jäännösvirhetaso5 jää toimenpideohjelmien vuotuisissa 
tilinpäätöksissä alle asetuksessa määritetyn kahden prosentin olennaisuusrajan6. 
Valvonta- ja varmennuskehys sisältää seuraavat kolme elementtiä, joiden avulla 
pyritään varmistamaan, ettei sääntöjenvastaisuuksien taso ole olennainen tileillä, jotka 
todennetaan komissiolle hallintoviranomaisten tarkistusten jälkeen: 

— Tilinpäätökseen sisältyviä menoja koskeva tarkastusviranomaisten tekemä työ. 
Työn tuloksena syntyy vuotuinen tarkastuskertomus, jonka jäsenvaltiot esittävät 
komissiolle varmennuspakettiensa osana. Vuotuisessa tarkastuskertomuksessa 
tuodaan esiin toimenpideohjelman (tai toimenpideohjelmaryhmän) 
jäännösvirhetaso, ja siihen sisältyy tarkastuslausuma ilmoitettujen menojen 
sääntöjenmukaisuudesta ja hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan 
vaikuttavuudesta. 

                                                      
4 Tilintarkastustuomioistuin kuvasi ERI-rahastoihin sovellettavaa valvonta- ja 

varmennuskehystä ja siihen sovellettavaa aikataulua yksityiskohtaisesti varainhoitovuosilta 
2017 (kohdat 6.5–6.15) ja 2018 antamissaan vuosikertomuksissa (kaavio 6.1). 

5 Komissio viittaa vuotuisissa toimintakertomuksissaan ”jäännösriskitasoon” 
ohjelmakauden 2007–2013 päättymisen osalta ja ”kokonaisjäännösvirhetasoon” 
ohjelmakauden 2014–2020 osalta. Tässä luvussa kumpaankin viitataan ilmauksella 
”jäännösvirhetaso”. 

6 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, 
yleisistä säännöksistä annetun asetuksen täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5), 
28 artiklan 11 kohta. 
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— Tilien vuotuinen hyväksyminen. Tätä varten komissio tekee pääosin kattavuuteen 
ja oikeellisuuteen liittyviä hallinnollisia tarkastuksia ennen kuin se hyväksyy tilit ja 
vapauttaa aiemmin vakuutena pidetyn kymmenen prosentin määrän7. 

— Komission suorittamat kutakin varmennuspakettia koskevat asiakirjatarkastukset 
ja sen jäsenvaltioissa suorittamat säännönmukaisuuden tarkastukset. Komissio 
tekee näiden tarkastusten perusteella johtopäätöksiä tarkastusviranomaisten 
ilmoittamista jäännösvirhetasoista ja hyväksyy tasot. Komissio julkaisee ne 
seuraavan vuoden vuotuisissa toimintakertomuksissaan yhdessä keskeisenä 
tulosindikaattorina käytettävän painotetun keskiarvon kanssa. 

5.5. Ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelmien päättämiseen johtava 
prosessi oli pitkälti verrattavissa kohdassa 5.4 kuvattuun prosessiin. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

5.6. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1), ja arvioida 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1b menojen sääntöjenmukaisuutta. 
Tilintarkastustuomioistuin otti huomioon tämän menoalan valvonta- ja 
varmennuskehyksen ja pyrki siten arvioimaan myös tarkastusviranomaisten ja 
komission työn luotettavuutta. 

5.7. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki seuraavat monivuotisen rahoituskehyksen 
kyseiseen alaotsakkeeseen liittyvät seikat vuodelta 2020: 

— 227 tapahtuman otoksen, joka suunniteltiin tilastollisesti edustavaksi otokseksi 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen eri menoista; otokseen sisältyi 
213 tapahtumaa, joiden menot oli todennettu varmennus- ja päättämispaketeissa 
(tarkastusviranomainen oli tarkastanut ne kaikki aiemmin); otos kattoi myös 
kahdeksan rahoitusvälinettä ja kuusi Verkkojen Eurooppa -välineen hanketta, joita 
komissio hallinnoi suoraan 

                                                      
7 Ks. yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 130 artikla, jossa välimaksujen korvaaminen 

rajoitetaan 90 prosenttiin. 
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— tarkastusviranomaisten tekemä tietojen validointityö, joka koski 29:ää 
viranomaisten aiemmin tarkastamaan 213 tapahtuman otokseen liittynyttä 
varmuus-/päättämispakettia 

— komission tarkastus- ja validointityö, joka koski kauden 2014–2020 
varmennuspaketeissa raportoituja jäännösvirhetasoja, sekä kyseisiä paketteja 
koskeva komission tarkastustyö, jossa paketteja on arvioitu 
sääntöjenmukaisuuden kannalta 

— alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto vuotuisissa toimintakertomuksissaan antamat 
sääntöjenmukaisuustiedot, jotka on sisällytetty komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen. 

5.8. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko (48,4 miljardia euroa) 
koostui ohjelmakauden 2014–2020 menoista, jotka sisältyivät tilivuonna 2018/2019 
hyväksyttyihin varmennuspaketteihin, komission vuonna 2020 päättämiä 
toimenpideohjelmia koskeviin päättämispaketteihin sisältyneistä ohjelmakauden 
2007–2013 menoista ja koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen 
osoitetuista määrärahoista. 

5.9. Komission vuonna 2020 hyväksymien tilien sisältämät menot koskivat 
407 toimenpideohjelmaa 418 hyväksytystä toimenpideohjelmasta (44,5 miljardia 
euroa). Tilit olivat peräisin varmennuspaketeista, jotka kaikki 27 jäsenvaltiota ja 
Yhdistynyt kuningaskunta toimittivat ohjelmakaudelta 2014–2020. Jäsenvaltioiden 
raportoimien tietojen mukaan kyseisistä toimenpideohjelmista 87:n alaisuudessa 
suoritettiin tilivuonna 2018/2019 maksatuksia lopullisille tuensaajille tai niiden hyväksi 
rahoitusvälineiden kautta (1,6 miljardia euroa). Lisäksi komissio päätti kokonaan tai 
osittain8 24 toimenpideohjelmaa lopuista 101 toimenpideohjelmasta ohjelmakaudelta 
2007–2013 (selvitetyt maksut 889 miljoonaa euroa). Näin ollen kolme vuotta 
ohjelmakauden päättymisen jälkeen lopuista toimenpideohjelmista 77 on vielä 
päättämättä (näistä 63 on päätetty osittain). Koheesiorahaston osuus Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoituksesta oli noin 1,4 miljardia euroa. 

                                                      
8 Jos vaikutukseltaan olennaisia kysymyksiä jää avoimiksi, komissio maksaa vain määrän, jota 

ei ole kiistetty. Jäljelle jäänyt määrä selvitetään ja toimenpideohjelma päätetään, kun kaikki 
selvittämättömät asiat on ratkaistu. 
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5.10. Tilintarkastustuomioistuin poimi 213 tapahtuman otoksen varmennus- ja 
päättämispaketeissa todennetuista menoista kahdessa vaiheessa. Ensin otokseen 
valittiin 29 pakettia (26 ohjelmakaudelta 2014–2020 ja kolme ohjelmakaudelta 2007–
2013), jotka käsittivät 41 toimenpideohjelmaa. Seuraavaksi näistä 29 paketista 
poimittiin otos tapahtumia, jotka tarkastusviranomaiset olivat tarkastaneet aiemmin. 

5.11. Osa otoksesta koostui kahdeksasta ohjelmakauden 2014–2020 
rahoitusvälineestä, joista oli suoritettu maksuja lopullisille tuensaajille tai niiden 
hyväksi tilivuonna 2018/2019. Tilintarkastustuomioistuin tutki 60 lainaa, 18 takausta, 
kaksi pääomasijoitusta ja yhdeksän kustannuserää, jotka liittyivät rahoituksen 
välittäjien perimiin hallinnointipalkkioihin. 

5.12. Liitteessä 5.2 on eritelty tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaotos 
ohjelmakaudelta 2014–2020 ja tilintarkastustuomioistuimen havaitsema 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden määrä eriteltyinä 27 jäsenvaltion ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kesken. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus, 
vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
5.13. Vuosikertomuksen luvun tämä osa koostuu kolmesta alaosiosta. 
Ensimmäinen alaosio koskee tämän vuoden otokseen kuuluvien 227 tapahtuman 
tarkastusta, jonka tarkoituksena on saada tietoa virheiden pääasiallisista lähteistä. 
Toisessa alaosiossa tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastusviranomaisten työtä, ja 
kolmas alaosio koskee komission työtä. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt näissä 
kolmessa alaosiossa tekemiensä havaintojen perusteella päätelmät, jotka koskevat 
kahden vastuupääosaston vuotuisiin toimintakertomuksiin ja vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen sisältyviä tietoja koheesiomenojen 
sääntöjenmukaisuudesta. 

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestausten tulokset ja 
tehdyn tarkastustyön tarkistus / uudelleen suorittaminen 

5.14. Liitteessä 5.1 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen 
tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuissa 227 toimessa 
tilintarkastustuomioistuin yksilöi ja määritti kvantitatiivisesti 23 virhettä, joita 
tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet. Tarkastusviranomaisten aiemmin 
havaitsemat 64 virhettä ja ohjelmaviranomaisten tekemät (kummankin ohjelmakauden 
osalta yhteensä 834 miljoonan euron arvoiset) oikaisut huomioon ottaen 
tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 3,5 prosenttia9. 

5.15. Tarkastusviranomaiset olivat raportoineet kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevia virheitä 64 tapahtumassa niistä 213 tapahtumasta, jotka poimittiin otokseen 
varmennus- ja päättämispaketeista. Raportoidut virheet koskivat tukeen 
oikeuttamattomia kuluja (43), julkisia hankintoja (21), kirjanpito- ja laskentavirheitä 
(kuusi), valtiontukea (kaksi) ja todentavien asiakirjojen puuttumista (yksi)10. 
Alentaakseen jäännösvirhetasot kahden prosentin olennaisuusrajalle tai sen 
                                                      
9 Tilintarkastustuomioistuin suorittaa virhetasoa koskevan laskelmansa edustavan otoksen 

perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 0,9 prosentin (alempi virheraja) ja 
6,1 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 

10 Yhteen tapahtumaan voi vaikuttaa useampi kuin yksi virhetyyppi. 

153



 

alapuolelle jäsenvaltiot olivat tehneet rahoitusoikaisuja ja tarpeen mukaan myös 
ekstrapoloineet niitä. 

5.16. Laatikossa 5.2 jaotellaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet 
luokittain (ennen rahoitusoikaisujen huomioon ottamista). 
Tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon vaikuttivat eniten tukeen 
oikeuttamattomat hankkeet ja kulut, sisämarkkinasääntöjen rikkominen (erityisesti 
valtiontukea koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen) sekä olennaisten 
todentavien asiakirjojen puuttuminen. Kohdissa 5.18—5.36 annetaan lisätietoja näistä 
virheistä. 

Laatikko 5.2 

Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden jaottelu 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.17. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden määrä ja vaikutukset 
osoittavat, ettei käytössä olevilla valvontamenettelyillä vielä kyetä riittävästi 
ehkäisemään kyseessä olevalle osa-alueelle ominaisia suuria riskejä. Erityisesti tämä 
koskee hallintoviranomaisia, joiden tekemät tarkastukset ovat tehottomia edunsaajien 
ilmoittamia menoja koskevien sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisessä ja 
havaitsemisessa. Osa virheistä taas on syntynyt hallintoviranomaisten tekemien 
päätösten seurauksena. 
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Tukeen oikeuttamattomat hankkeet ja kulut 

5.18. Kun jäsenvaltion viranomaiset ilmoittavat komissiolle menoja, ne vahvistavat, 
että menot ovat aiheutuneet sovellettavien EU:n sääntöjen ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti ja että tuki on myönnetty edunsaajille tai toimiin, jotka täyttävät 
toimenpideohjelmien tukikelpoisuusvaatimukset. 

5.19. Tukeen oikeuttamattomat hankkeet ja kulut ovat tarkastusviranomaisten 
useimmin havaitsema virhetyyppi. Tarkastusviranomaisten ilmoitusten mukaan 
46 prosenttia kaikista tilivuonna 2018/2019 havaituista virheistä kuului tähän 
komission kanssa sovitun yhteisen luokittelun mukaiseen luokkaan11. 

5.20. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastetuista tapahtumista 13:n 
kohdalla ilmeni tukeen oikeuttamattomia menoja. Näiden tapausten osuus oli 
57 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä eli noin 1,4 prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta. 
Suurimpana syynä tukeen oikeuttamattomiin menoihin oli se, että menot tai hankkeen 
osallistujat eivät täyttäneet tukikelpoisuussääntöjä. Laatikossa 5.3 annetaan tästä 
esimerkki. 

Laatikko 5.3 

Tukeen oikeuttamattomat henkilöstökulut 

Puolassa toteutetussa tutkimushankkeessa hankepäällikköä koskevat 
henkilöstökulut oli ilmoitettu kokonaisuudessaan hankkeeseen kuuluviksi. 
Avustussopimuksessa kuitenkin määrätään, että hankkeen hallinnointi katetaan 
maksamalla kiinteämääräinen korvaus välillisistä kuluista. Tästä syystä 
hankepäällikköä koskevia kuluja ei olisi pitänyt ilmoittaa erillisinä ja ne ovat tukeen 
oikeuttamattomia. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tukeen oikeuttamattomia kuluja 
kuluilmoituksissa myös Portugalissa ja Saksassa. 

                                                      
11 Ks. laatikko 6.5 varainhoitovuodelta 2018 ja laatikko 5.7 varainhoitovuodelta 2019 

annetussa vuosikertomuksessa. 
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5.21. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolme hanketta, joihin myönnettiin tukea 
ohjelmakaudella 2014–2020, vaikka ne eivät täyttäneet asianomaisten 
toimenpideohjelmien tukikelpoisuusehtoja. Hankkeiden osuus oli 13 prosenttia 
kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä, ja niiden osuus arvioidusta virhetasosta oli noin 
1,5 prosenttiyksikköä. Laatikossa 5.4 esitetään esimerkki tukeen oikeuttamattomista 
hankkeista. 

Laatikko 5.4 

Esimerkki kahdesta tukeen oikeuttamattomasta toimesta 
toimenpideohjelman yhteydessä 

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 125 artiklan 4 kohdan mukaan 
hallintoviranomaiset voivat valita ja rahoittaa vain sellaisia toimia, jotka ovat 
asianomaisen toimenpideohjelman tukikelpoisuusehtojen mukaisia. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti Espanjassa koulutusta ja työllisyyttä koskevan 
ESR:n toimenpideohjelman, jonka erityisenä tavoitteena oli parantaa 
työllistettävyyttä ja mahdollisuuksia ottaa palvelukseen henkilöitä, joilla oli vain 
hyvin vähän tai ei lainkaan työkokemusta. Tavoitteeseen pyrittiin toteuttamalla 
koulutuksen ja työllistämisen yhdistäviä toimia ja käyttämällä sopimustyyppejä, 
joihin sisältyi koulutusta. Näin ollen kaikissa toimissa oli yhdistettävä 
työllistämiseen erityinen koulutusosio. 

Kaksi tilintarkastustuomioistuimen tarkastamaa toimea koski vapautusten 
myöntämistä työnantajille sosiaaliturvamaksuista, jos nämä ottivat palvelukseensa 
vammaisia työntekijöitä vuonna 2006 annetun kansallisen lain nojalla. Kumpikaan 
toimista ei sisältänyt koulutusosiota, ja tilintarkastustuomioistuin katsoo siksi, että 
ne eivät olleet oikeutettuja tukeen kyseisen toimenpideohjelman ehtojen mukaan. 

Kyseiset toimet olisivat saattaneet olla tukikelpoisia jonkin muun 
sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista taloutta koskevan ESR:n toimenpideohjelman 
yhteydessä. Espanjan viranomaiset olivat kuitenkin jo kokonaisuudessaan sitoneet 
määrärahat kyseiseen toimenpideohjelmaan. 
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5.22. Rahoitusvälineiden kohdalla tukeen oikeuttamattomat menot ovat yleensä 
maksatuksia lopullisille tuensaajille tai investointeihin, jotka eivät ole tukikelpoisia. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tämän tyyppisiä virheitä neljässä maksatuksessa, 
jotka liittyivät kolmeen kahdeksasta tarkastuksen kohteena olleesta 
rahoitusvälineestä. Rahoituksen välittäjät olivat hyväksyneet kolme investointia 
tarkistamatta tuensaajien pk-yrittäjyyttä. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin 
katsoo kyseiset investoinnit tukikelvottomiksi. Neljäs investointi ei täyttänyt muita 
kansallisia tukikelpoisuusehtoja. Nämä havaitut neljä sääntöjenvastaisuutta 
muodostivat 0,2 prosenttiyksikköä tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta tätä lukua 
koskevasta virhetasosta. 

5.23. Tilintarkastustuomioistuimen otoksessa edunsaajat käyttivät 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 60 toimenpiteessä, eli 26 prosentissa 
otoksesta, soveltaen joko kiinteämääräistä rahoitusta tai vakioyksikkökustannuksia tai 
niiden yhdistelmää. Yksinkertaistetuilla kustannusvaihtoehdoilla voidaan keventää 
tuensaajien hallinnollista taakkaa, ja niiden virhealttiutta pidetään tavallista 
pienempänä. EU:n sääntöjen mukaan yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 
käytön periaatteet on määritettävä etukäteen, ja niiden on oltava oikeudenmukaisia, 
tasapuolisia ja todennettavissa olevia. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyviä virheitä kahdessa toimessa. 
Kumpikaan virhe ei ollut ilmaistavissa kvantitatiivisesti. 

ESR-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan soveltaminen johti liialliseen epätasapainoon 
erään jäsenvaltion hyväksi täytäntöönpanon ensimmäisenä vuonna 

5.24. Yleensä komissio korvaa jäsenvaltioille niiden maksut edunsaajille toimien 
toteuttamisesta aiheutuneiden kulujen perusteella. ESR:n yhteydessä komission voi 
myös määrittää vakioyksikkökustannukset ja kertakorvaukset maksujen korvaamista 
varten12. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyi ensimmäistä 
kertaa (Italiassa toteutettu) toimenpideohjelma, jossa käytettiin kyseistä korvausten 
maksutapaa. Sitä käytettiin viidessä toimenpideohjelman alaisessa toimessa. 

                                                      
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä 

joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta (EUVL L347, 20.12.2013, s. 470), 14 artiklan 1 kohta. 
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5.25. Kyseisten viiden toimen tuensaajat ilmoittivat tukikelpoiset kustannukset 
asianmukaisesti hallintoviranomaisen määrittämän yksinkertaistetun 
kustannusmenetelmän mukaisesti. Kussakin tapauksessa hallintoviranomainen 
kuitenkin ilmoitti komissiolle summan, joka oli laskettu komission 
vakioyksikkökustannusten perusteella13. Komissiolle todennetut rahamäärät, jotka oli 
maksettu EU:n talousarviosta tilikaudella 2018/2019 kuhunkin asianomaiseen toimeen, 
olivat tämän seurauksena yli 20 prosenttia suuremmat kuin edunsaajille myönnetyt ja 
maksetut rahamäärät. Järjestely on aiheuttanut ohjelmakaudella 2014–2020 
toistaiseksi yli 43 miljoonan euron suuruisen epätasapainon jäsenvaltion hyväksi. 

5.26. Vaikka mainitut kaksi laskentamenetelmää eroavat toisistaan, ne kattavat 
pitkälti samoja kustannuksia. Tästä syystä jäsenvaltion EU:lta saaman rahoituksen ja 
edelleen edunsaajille maksetun rahoituksen suuruuden ei pitäisi erota olennaisesti 
toisistaan. Nykyisellään komission Italian toimenpideohjelmaan maksamat 
vakioyksikkökustannukset ovat kyseiselle jäsenvaltiolle liian avokätisiä. 

Sisämarkkinasääntöjen rikkomiset 

5.27. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 11 sisämarkkinasääntöjen 
rikkomista, joista kolme oli määritettävissä kvantitatiivisesti. Viisi rikkomuksista liittyi 
valtiontukeen ja kuusi julkisiin hankintoihin. 

                                                      
13 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2017/2016, annettu 29 päivänä elokuuta 2017, 

Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta 
(EUVL L 298, 15.11.2017, s. 1). 
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Useimmissa valtiontukeen liittyvissä virheissä on edelleen kyse kannustavan 
vaikutuksen puuttumisesta 

5.28. Muu kuin vähämerkityksinen valtiontuki on periaatteessa yhteensopimaton 
sisämarkkinoiden kanssa, koska se voi vääristää jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tästä 
säännöstä voidaan kuitenkin poiketa, varsinkin silloin, jos hankkeeseen sovelletaan 
yleistä ryhmäpoikkeusasetusta14 tai jos komissio nimenomaisesti hyväksyy 
poikkeamisen. 

5.29. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tänä vuonna viisi hanketta, joissa rikottiin 
EU:n valtiontukisääntöjä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että niistä kahden (yhden 
koheesiorahastohankkeen ja yhden EAKR-hankkeen) ei olisi pitänyt saada julkista 
rahoitusta EU:lta ja/tai jäsenvaltiolta. Nämä virheet vaikuttivat arvioituun virhetasoon 
1,0 prosenttiyksikön verran. Tilintarkastustuomioistuin jätti kvantifioimatta kolme 
muuta virhettä, joilla ei ollut vaikutusta julkisen rahoituksen tasoon. Komissio on 
laatinut toimintasuunnitelman (valtiontuen yhteinen toimintasuunnitelma 2018–
2022), jonka tavoitteena on lisätä tarkastusviranomaisten tietoisuutta ja tietoa 
aiheesta. Toimintasuunnitelman kunnollinen täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, 
jotta valtiontukisääntöjen soveltamista voidaan parantaa. 

5.30. Kolmessa virheessä (joista kaksi oli määritettävissä kvantitatiivisesti) oli kyse 
kannustavan vaikutuksen puuttumisesta. EU:n sääntöjen mukaan valtiontuki on 
sallittua vain, jos sillä tuetaan toimia, joita ei muutoin toteutettaisi. Yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa järjestelmissä oletetaan 
automaattisesti olevan tämä ”kannustava vaikutus”, jos työt alkavat rahoituksen 
hakemispäivän jälkeen15. Tämä seikka on aiheuttanut suurimman osan valtiontukeen 
liittyvistä virheistä kolmen viime vuoden aikana. Laatikossa 5.5 esitetään 
tämänvuotisessa tarkastuksessa havaittu esimerkki. 

                                                      
14 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen 

tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 
108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, p. 1) (yleinen ryhmäpoikkeusasetus). 

15 Ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artikla. 
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Laatikko 5.5 

Esimerkki kannustavan vaikutuksen puuttumisesta 

Latviassa suuryritys investoi lämmön talteenottoon energian hyödyntämiseksi 
yrityksen tuotantolaitoksessa. Ennen hankehakemuksen jättämistä tuensaaja oli jo 
suorittanut hankintamenettelyn, tehnyt toimitussopimuksen ja maksanut 
toimittajalle ensimmäisen ennakkomaksuerän. Tämä osoittaa, että investointi 
käynnistyi ennen kuin tuensaaja oli edes hakenut EU-rahoitusta, joten 
kannustavaa vaikutusta EU:n lainsäädännössä tarkoitetussa merkityksessä ei ollut. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös Portugalissa yhden toimen, joka ei ollut 
tukikelpoinen kannustavan vaikutuksen puuttumisen vuoksi. 

Jäsenvaltiot havaitsivat hankintamenettelyissä paljon virheitä 

5.31. Julkiset hankinnat ovat keskeinen väline julkisten varojen taloudellisen ja 
tehokkaan käytön ja sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta. 
Tilintarkastustuomioistuin tutki 126 urakoiden, palvelujen ja tavaratoimitusten 
hankkimista koskevaa menettelyä. Valtaosa niistä liittyi EAKR:n/koheesiorahaston 
toimenpideohjelmista yhteisrahoitettuihin hankkeisiin. 

5.32. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuudessa hankintamenettelyssä EU:n 
ja/tai kansallisten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisiä, 
joita tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet. Yhdessä tapauksessa oli kyse 
vakavasta rikkomuksesta, joka vaikutti menettelyn tulokseen, ja sen 
tilintarkastustuomioistuin on kirjannut kvantitatiivisesti ilmastavissa olevaksi virheeksi. 
Se muodosti neljä prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä, ja sen osuus arvioidusta virhetasosta 
oli noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kvantifioimattomat virheet liittyivät kriteereihin tai 
teknisiin eritelmiin, jotka estivät joitakin yrityksiä jättämästä tarjousta. 

5.33. Merkittävä osa tarkastusviranomaisten ilmoittamista 
sääntöjenvastaisuuksista liittyy hankintoihin. Tarkastusviranomaiset olivat havainneet 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamassa tapahtumien joukossa 21 tapausta, joissa 
ei ollut noudatettu julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Niissä tarkastusviranomaiset 
olivat määränneet kiinteämääräisiä oikaisuja, joiden suuruus oli 5–100 prosenttia, 
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kuten asiaa koskevassa komission päätöksessä säädetään16. Tarkastusviranomaisten 
tilivuonna 2018/2019 ilmoittamista virheistä 18 prosentissa oli kyse julkisisiin 
hankintoihin liittyvistä sääntöjen rikkomisesta, mutta niiden osuus ilmoitettujen 
sääntöjenvastaisuuksien arvosta oli peräti 41 prosenttia. 

5.34. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että sen lisäksi, että rikkomuksia 
todettiin jäsenvaltioiden ja komission tekemien tarkastusten avulla, myös 
ohjelmaviranomaiset toteuttivat korjaavia toimia, joilla ne puuttuivat myös 
järjestelmätason ongelmiin. Tällaisen korjaavan toimen avulla jäsenvaltiot voivat 
korvata sääntöjenvastaisia menoja sääntöjenmukaisilla menoilla. Laatikossa 5.6 on 
tästä esimerkki. 

Laatikko 5.6 

Horisontaaliset kiinteämääräiset oikaisut järjestelmän puutteiden 
korjaamiseksi julkisten hankintojen tarkistuksissa 

Komissio suoritti vuonna 2017 Unkarissa varhaisen ennaltaehkäisevän 
järjestelmätarkastuksen, jossa haluttiin arvioida julkisia hankintoja koskevien 
hallinnoinnin tarkastusten toimivuutta. Tarkastuksen kohteena olivat Unkarin 
perustamat hallinto- ja valvontajärjestelmät, joita se sovelsi kuuteen 
toimenpideohjelmaan. Komissio havaitsi monitahoisia järjestelmätason ongelmia, 
jotka liittyivät julkisten hankintojen ennakkotarkistuksiin. Se totesi myös, että 
ohjelmaviranomaisilta oli jäänyt tunnistamatta useita yksittäisiä 
sääntöjenvastaisuuksia tai että ne eivät olleet puuttuneet niihin asianmukaisesti. 
Komissio oikaisi kaikkien niiden sopimusten rahoitusta kiinteämääräisesti 
kymmenen prosenttia, joille ei ollut suoritettu asianmukaista ennakkotarkistusta. 
Oikaisut ulottuivat neljän vuoden ajanjaksolle, ja niiden suuruudeksi arvioitiin noin 
770 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena Unkari vähensi komissiolle 
EU-rahoitusta varten ilmoittamiaan menoja tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen kohteena olleissa varmennuspaketeissa kaikkiaan 149 miljoonaa 
euroa tilivuonna 2018/2019. 

                                                      
16 Komission päätös C(2013) 9527, joka on korvattu komission päätöksellä C(2019) 3452, 

suuntaviivoista niiden rahoitusoikaisujen määrittämiseksi, jotka tehdään unionin 
rahoittamiin menoihin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vuoksi. 
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Olennaisia todentavia asiakirjoja puuttui 

5.35. Tuensaajien ja jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisten on ylläpidettävä 
järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan riittävä kirjausketju. Tähän sisältyy 
vaatimus pitää kirjaa asiakirjoista. Todentavien asiakirjojen tai tietojen puuttumisen 
osuus kaikista tarkastusviranomaisten ilmoittamista virheistä tilivuonna 2018/2019 oli 
19 prosenttia. 

5.36. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että todentavissa tiedoissa tai asiakirja-
aineistossa oli puutteita kuudessa tarkastetussa tapahtumassa. 
Tilintarkastustuomioistuimen oli kvantifioitava näistä virheistä neljä, koska 
ohjelmaviranomaiset tai edunsaajat eivät pystyneet toimittamaan olennaisia 
asiakirjoja, jotka olisivat osoittaneet tukikelpoisuusehtojen täyttymisen. Kolme neljästä 
tapauksesta liittyi ohjelmakauden 2007–2013 ESR-hankkeisiin. Tulos koski noin 
17:ää prosenttia tilintarkastustuomioistuimen kvantitatiivisesti määrittämistä 
tapahtumista; sen osuus oli noin 0,1 prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta. 

Arvio tarkastusviranomaisten työstä 

5.37. Tarkastusviranomaisten työ on tärkeä osa koheesiomenojen varmennus- ja 
valvontakehystä. Vuodesta 2017 alkaen tilintarkastustuomioistuin on arvioinut 34 
tarkastusviranomaisen työn 116:sta 22 jäsenvaltiossa. Tänä vuonna arvioinnin 
kohteena oli 21 tarkastusviranomaista 17 jäsenvaltiossa. 

5.38. Tarkastusviranomaiset olivat alun perin ilmoittaneet kaikissa 
tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa varmennus- ja päättämispaketeissa 
jäännösvirhetasoksi korkeintaan kaksi prosenttia. Lisävirheet, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastusviranomaisten aiemmin tarkastamista 
tapahtumista poimimassaan tapahtumaotoksessa, samoin kuin komission suorittaman 
tarkastustyön tulokset osoittavat, että tarkastusviranomaisten raportoimat 
jäännösvirhetasot eivät ole aina olleet luotettavia. Tilintarkastustuomioistuin sai 
tarkastustyönsä perusteella riittävästi näyttöä siitä, että jäännösvirhetaso oli yli 
kaksi prosenttia 12:ssa 26 varmennuspaketista (46 prosentissa), jotka se tarkasti 
(47 prosentissa otokseen poimituista menoista). 

162



 

5.39. Komissio mukautti vuotuisissa toimintakertomuksissaan oman 
tarkastustyönsä ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten alustavien tulosten 
perusteella jäännösvirhetason yli kahteen prosenttiin yhdentoista 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneen varmennuspaketin kohdalla 
(otoksen kaikkiaan kahdestatoista varmennuspaketista). 

5.40. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kauden 2014–2020 menoja neljänä 
vuotena. Tänä aikana niiden varmennuspakettien määrä, joissa tarkastusviranomaiset 
ovat ilmoittaneet epäluotettavia alle kahden prosentin jäännösvirhetasoja, on ollut 
jatkuvasti noin 50 prosenttia tarkastukseen valituista menoista (ks. kaavio 5.1). Myös 
niiden pakettien osuus, joiden jäännösvirhetaso on ylittänyt olennaisuusrajan, on ollut 
jatkuvasti noin 50 prosenttia. 

Kaavio 5.1 – Kahden prosentin jäännösvirhetason ylittävien 
varmennuspakettien arvo 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.41. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ohjelmakaudelta 2007–2013 kolme 
päättämispakettia. Niistä kahdessa jäännösvirhetaso ylitti kahden prosentin 
olennaisuusrajan. 
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Tarkastusviranomaisten työn toteutus- ja dokumentointitavassa on yhä puutteita 

5.42. Kansainvälisissä tarkastusstandardeissa edellytetään, että tarkastajat 
dokumentoivat tarkastuksensa ja muun muassa esittävät selkeät viitteet kaikkiin 
tarkastettavien menojen kannalta tärkeimpiin asiakirjoihin17. Näin tarkastajien työhön 
sovellettava tilivelvollisuus toteutuu, ja sisäisten ja ulkoisten tarkastajien on helpompi 
tehdä päätelmiä tarkastusten laajuudesta ja riittävyydestä. Riittämättömät tai 
epätarkoituksenmukaiset kysymykset ja vastaukset tarkistuslistoissa lisäävät 
sääntöjenvastaisuuksien havaitsematta jäämisen riskiä. 

5.43. Tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastusviranomaisten työn tarkastamisen 
perusteella tekemään johtopäätökset 104:stä otokseen kuuluneesta tapahtumasta 
(49 prosentissa). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 109 tapahtumassa (51 prosentissa) 
tarkastusviranomaisten työn laajuudessa, laadussa ja/tai dokumentoinnissa puutteita, 
joiden vuoksi sen oli suoritettava kyseiset tarkastustoimenpiteet uudestaan. Yleisin 
puute oli tarkastusviranomaisten suorittamien tarkastusten dokumentoinnin 
riittämättömyys. 

5.44. Tilintarkastustuomioistuimen oli pyydettävä tarvittavaa 
tarkastusdokumentaatiota edunsaajilta 43 tapahtuman yhteydessä (20 prosenttia 
kokonaismäärästä). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi uusintatarkastusta 
suorittaessaan kvantitatiivisesti ilmastavissa olevia virheitä, jotka olivat jääneet 
huomaamatta tarkastusviranomaiselta, 18 tapahtumassa 109:stä (yhdeksässä 
paketissa, joihin sisältyi seitsemän pakettia ohjelmakaudelta 2014–2020). 

Tarkastusviranomaisten on otettava petosriski paremmin huomioon toimia 
tarkastaessaan 

5.45. EU:n lainsäädännössä petos määritellään tahalliseksi rikkomiseksi, joka 
vahingoittaa tai voisi vahingoittaa EU:n talousarviota. Koheesioalaan liittyy saatavilla 
olevien tietojen perusteella tiettävästi suurempi petosriski kuin muihin 
politiikanaloihin18. Vaikka tarkastajilla ei ole pääasiallista vastuuta petosten 
havaitsemisesta, heidän on tarkkailtava valppaina mahdollisia merkkejä petoksista ja 
eturistiriidoista. Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut erityiskertomuksessaan 

                                                      
17 ISA 230 (tarkastuksen dokumentointi). 

18 31. vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja 
petostentorjunnasta – 2019 (COM(2020) 363 final. 
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”EU:n koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta”, yleisimmin petoksia 
havaitaan ohjelmaviranomaisten paikan päällä tekemissä tarkastuksissa19. 

5.46. Tarkastusviranomaisten työtä arvioidessaan tilintarkastustuomioistuin arvioi 
sitä, kiinnitettiinkö tarkastustoiminnassa käytetyissä tarkistuslistoissa riittävästi 
huomiota petosriskiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että ainoastaan 21 prosenttia 
ohjelmakauden 2014–2020 toimista (40 toimea 192:sta) oli tarkastettu käyttäen 
tarkistuslistaa, jossa mainittiin petosriski nimenomaisesti. 

5.47. EU:n sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista 
petosepäilyistä komissiolle. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi [kahdessa] otokseensa 
sisältyneessä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät olleet noudattaneet 
ilmoittamisvelvollisuutta. 

Menojen seuranta on vaikeaa tarkastuksen ollessa meneillään 

5.48. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 137 artiklan 2 kohdan perusteella 
jäsenvaltiot voivat jättää tilityksestään pois maksupyyntöön aiemmin sisältyneitä 
menoja siksi, että niiden sääntöjenmukaisuuden arviointi on meneillään. Tällaiset 
menot tai niiden osat, jotka myöhemmin todetaan sääntöjenmukaisiksi, voidaan 
sisällyttää johonkin seuraavaan maksupyyntöön. 

5.49. Vakiomuotoisessa tilitysten ilmoituslomakkeessa ei ole erillistä osiota 
137 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja maksuja varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
menot kokonaisuudessaan, mutta niitä ei tarvitse eritellä toimenpidekohtaisesti. 
Todentamisviranomainen vastaa siitä, että meneillään olevan arvioinnin kohteena 
olevat toimet ja maksut kirjataan yksityiskohtaisesti, ja tarkistaa, onko kyseiset menot 
sisällytetty johonkin seuraavaan maksupyyntöön. Myöhemmissä maksupyynnöissä 
esitettävät menot on tarkistettava ja niitä on valvottava samalla tavoin kuin uusiakin 
menoja20. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, ettei komissiolla ole käytettävissään 
tarpeellisia tietoja, joiden avulla se voisi riittävästi seurata sitä, kohdellaanko kyseisiä 
menoja asianmukaisesti. 

                                                      
19 Erityiskertomus 6/2019. 

20 Ks. komission vastaus tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2016 antaman 
vuosikertomuksen kohtaan 6.34. 
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Komission varmennustyö ja jäännösvirhetasoa koskeva 
raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa 

5.50. Komission pääosastot raportoivat pääasiassa vuotuisten 
toimintakertomusten avulla siitä, onko niillä kohtuullinen varmuus 
valvontamenettelyjen sopivuudesta menojen sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen. 

Komissio on lisännyt toteuttamiensa säännönmukaisuustarkastusten määrää 

5.51. Vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitettujen sääntöjenmukaisuutta 
koskevien tietojen luotettavuus riippuu suurelta osin ohjelmaviranomaisten työn 
laadusta. Komissio toteuttaa säännönmukaisuustarkastuksia tarkastusviranomaisten 
työn tarkastamiseksi ja arvioimiseksi. Kuten komissio toteaa vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan, tarkastusten tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
siitä, että vakavat puutteet hallinto- ja valvontajärjestelmissä eivät jää havaitsematta ja 
raportoimatta ja tämän vuoksi korjaamatta, kun tilinpäätös on toimitettu komissiolle. 

5.52. Vuonna 2020 komissio kasvatti toimittamiensa 
säännönmukaisuustarkastusten määrän 57:ään (25 alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosastossa ja 32 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastossa). Vuosina 
2019 ja 2018 tarkastuksia tehtiin 26 kunakin. Komissio totesi, että näistä tarkastuksista 
38:ssa tarkastusviranomaisten tilivuosien 2018/2019 tarkastuskertomuksissa 
ilmoittamat jäännösvirhetasot oli aliarvioitu. Komissio suurensi näin ollen virhetasoja. 
Tämä nosti jäännösvirhetason 20 tapauksessa (joista 11 kuului alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston ja yhdeksän työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston alaan) yli kahden prosentin olennaisuusrajan. 

5.53. Komission säännönmukaisuustarkastukset kattoivat 30 toimea, jotka olivat 
tilintarkastustuomioistuimen tämänvuotisen tarkastuksen kohteena (10 vuonna 2019). 
Ennen kuin tilintarkastustuomioistuin aloitti tarkastuksensa, komissio havaitsi 
kahdeksan kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä kyseisissä toimissa (kuusi 
liittyi julkiseen hankintaan, yksi tukeen oikeuttamattomiin kuluihin ja yksi 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen virheelliseen soveltamiseen). 
Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että komissio kykeni havaitsemaan kyseiset 
virheet ja oli sitoutunut korjaamaan ne ripeästi, mikä alensi 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimaa virhetasoa 0,7 prosenttiyksikköä. 

166



 

Sääntöjenmukaisuusindikaattori osoittaa, että keskimääräinen kokonaisvirhetaso 
ylitti olennaisuusrajan 

5.54. Komissio laskee painotetun keskimääräisen virhetason jäsenvaltioiden 
ilmoittamien yksittäisten jäännösvirhetasojen, oman sääntöjenmukaisuutta koskevan 
työnsä tulosten sekä muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Se raportoi 
jäännösvirhetasosta sääntöjenmukaisuutta koskevana keskeisenä tulosindikaattorina. 
Vuoden 2020 keskeinen tulosindikaattori perustuu tilivuodelta 2018/2019 
ilmoitettuihin yksittäisiin virhetasoihin, mutta siinä ei ole otettu huomioon 
rahoitusvälineisiin suoritettujen ennakkomaksujen vaikutusta. 

5.55. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ilmoittama keskeinen 
tulosindikaattori oli 2,1 prosenttia ja ”enimmäisvirhetaso” 2,6 prosenttia, jotka 
molemmat ylittävät kahden prosentin olennaisuusrajan. Työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosaston ilmoittama keskeinen tulosindikaattori oli 
1,4 prosenttia ja enimmäisriski 1,9 prosenttia. Molempien pääosastojen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa kerrotaan, että enimmäisvirhetasoissa on otettu huomioon 
tarkastustulokset, joiden käsittely jäsenvaltioiden kanssa on vielä meneillään, sekä 
virheet, jotka sisältyvät komission tai tilintarkastustuomioistuimen vuoden mittaan 
tekemien tarkastusten otokseen kuulumattomien toimenpideohjelmien toimiin. Alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosasto noudatti vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvattua 
toimintatapaa, mutta työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ei ottanut 
havaittujen virheiden lisäksi täysimääräisesti huomioon muita mahdollisia virheitä. Jos 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto olisi toiminut samoin kuin alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto, sen enimmäisvirhetaso olisi ollut 2,1 prosenttia. 

5.56. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 
2018, että keskeiseksi tulosindikaattoriksi ilmoitettua jäännösvirhetasoa olisi useista 
eri syistä21 pidettävä vähimmäistasona. Koska virhetaso määritetään keskeisen 
tulosindikaattorin perusteella, ohjelmien päättämishetken mukainen riskitaso on 
samalla vähimmäistaso, eivätkä jälkikäteen tehtävät oikaisut välttämättä riitä sen 
varmistamiseen, että virhetaso alittaa ohjelmien päättämishetkellä olennaisuusrajan. 

                                                      
21 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 6.62 ja 6.63. 
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5.57. Kaaviossa 5.2 esitetään yhteenveto keskeisistä tulosindikaattoreista, joita 
komissio on käyttänyt vuoden 2020 toimintakertomuksissa. 

Kaavio 5.2 – Komission keskeiset tulosindikaattorit verrattuna 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.58. Komissio ilmoitti vuoden 2020 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa, että 
yhdistetty kokonaisriskitaso maksamishetkellä oli 1,9–2,4 prosenttia22 kyseessä olevan 
MRK:n alaotsakkeen osalta. Prosenttimäärä perustui kummankin pääosaston 
arvioimaan riskinalaiseen määrään ja niiden käyttämiin keskeisiin tulosindikaattoreihin. 
Komission arviot virhetasosta sijoittuvat toista vuotta peräkkäin 
tilintarkastustuomioistuimen omaan virhetason vaihteluväliin. Samaan aikaan 
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa raportoidut tasot (sekä 
molemmissa vuotuisissa toimintakertomuksissa raportoidut tasot) jäävät alle 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoittaman arvioidun virhetason (ks. kaavio 5.2). 

                                                      
22 Vuoden 2020 hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, nide II, sivu 72. 
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5.59. Tilintarkastustuomioistuin viimeistelee parhaillaan erityiskertomusta, jossa 
perehdytään yksityiskohtaisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa ja vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitetun vuotuisen virhetason 
merkityksellisyyteen, luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen koheesiomenojen alalla. 

Varaumat eivät välttämättä kata kaikkia olennaisia riskejä 

5.60. Tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuodelta 2019 antamassaan 
vuosikertomuksessa23, että varaumat eivät välttämättä kattaneet kaikkia olennaisia 
riskejä, koska ne perustuivat pääasiassa tilivuoden 2018/2019 tilien mukaisiin 
virhetasoihin, joita ei ollut vielä vahvistettu vuoden 2019 vuotuisissa 
toimintakertomuksissa. Tämänvuotisessa tilivuoden 2018/2019 tilejä koskevassa 
analyysissaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 63:een alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston toimenpideohjelmaan ja 36:een työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosaston toimenpideohjelmaan todellakin liittyi olennaisia 
virheitä. Näistä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston toimenpideohjelmista 39 ja 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimenpideohjelmista 28 oli 
kuitenkin sellaisia, ettei komissio esittänyt niistä varaumaa vuoden 2019 vuotuisissa 
toimintakertomuksissa. 

5.61. Viime vuonna kumpikin pääosasto toimi varaumien suhteen vuoden 2019 
vuotuisissa toimintakertomuksissa kuvatulla tavalla. Sen vuoksi on mahdollista, ettei 
kaikkia olennaisia riskejä ole katettu myöskään vuoden 2020 toimintakertomuksissa. 

  

                                                      
23 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 5.62. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

5.62. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että menojen virhetaso 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden alalla oli olennainen. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat, että monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen arvioitu kokonaisvirhetaso on 3,5 prosenttia (ks. 
liite 5.1). 

5.63. Monien tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimittujen 
tarkastusviranomaisten osalta havaittujen puutteiden vuoksi (ks. kohdat 5.37–5.49) 
niiden työhön voidaan nykyisin luottaa vain rajallisessa määrin. Ohjelmakautta 2014–
2020 koskeva uudelleenlaskettu jäännösvirhetaso ylitti kahden prosentin 
olennaisuusrajan 12:ssa 26:stä varmennuspaketista. Näistä 12 varmennuspaketista 
komissio mukautti yhdentoista paketin jäännösvirhetasoja yli kahden prosentin tasolle. 
Tässä yhteydessä se otti huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön. 
Kyseiset huomattavat mukautukset ovat samansuuntaisia tilintarkastustuomioistuimen 
neljänä viime vuonna raportoimien havaintojen kanssa, kuten kaaviosta 5.2 käy ilmi. 

5.64. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa tilivuodelta 2018/2019 
esitetyt sääntöjenmukaisuutta koskevat luvut vahvistavat, että virhetaso on 
koheesiopolitiikan alalla olennainen (2,4 prosenttia). Kohdassa 5.56 raportoitujen 
ongelmien vuoksi molempia kohdassa 5.58 mainittuja komission virhetasoja voidaan 
pitää ainoastaan vähimmäisarvioina. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin 
panee merkille, että komission ilmoittamat tasot sijoittuvat 
tilintarkastustuomioistuimen virhetasoon soveltaman vaihteluvälin alhaisempaan 
päähän, alle tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason (ks. kaavio 5.2). 

5.65. Ohjelmakauden 2014–2020 valvonta- ja varmennuskehyksellä pyrittiin 
varmistamaan, että vuotuiset jäännösvirhetasot pysyvät kahden prosentin 
olennaisuusrajan alapuolella. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, että niin 
jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisten kuin komissionkin on syytä edelleen parantaa 
kehyksen soveltamistapaa. 
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Suositukset 

5.66. Liitteessä 5.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2017 vuosikertomuksessa esitettyjen 
kuuden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on toteuttanut neljä suositusta 
suurimmalta osin ja yhden joiltakin osin. Yhden suosituksen osalta komissio ei ole 
ryhtynyt lainkaan toimiin. 

5.67. Tilintarkastustuomioistuin tarkasteli myös varainhoitovuosien 2018 ja 2019 
vuosikertomuksissaan antamiaan suosituksia, jotka edellyttivät välittömiä 
toimenpiteitä tai jotka oli tarkoitettu pantaviksi täytäntöön vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 

5.68. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
varainhoitovuotta 2020 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella 
komissiolle seuraavat suositukset: 

Suositus 5.1 – Tasapainotetut vakioyksikkökustannukset 
jäsenvaltioiden suorittamien maksujen korvaamiseksi 

Komission olisi seurattava tiiviisti vakioyksikkökustannuksia käyttäviä jäsenvaltioita ja 
varmistettava, että kyseinen järjestelmä ei johda liialliseen epätasapainoon 
jäsenvaltioiden hyväksi. Komission olisi pyydettävä jäsenvaltioita mukauttamaan 
liialliset määrät ja korjaamaan epätasapaino, jotta voidaan välttää mahdollinen 
järjestelmästä hyötyminen ohjelmien päättämisen yhteydessä. 

Tavoiteajankohta: välittömästi. 
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Suositus 5.2 – Tarkastusviranomaisten on otettava paremmin 
huomioon petosriski toimia tarkastaessaan 

Tarkastusviranomaisia olisi selkeästi kannustettava sisällyttämään tarkistuslistoihinsa 
petosriskiä koskevia kysymyksiä ja dokumentoimaan toimet, joiden avulla on otettu 
huomioon mahdolliset tarkastuksen aikana havaitut petosriskit. 

Tarkastusviranomaisten olisi työskenneltävä yhteistyössä kansallisten 
petostentorjunnan koordinointivirastojen kanssa ja otettava huomioon petosepäilyt ja 
todetut petokset, joista on ilmoitettu komissiolle sääntöjenvastaisuuksien 
hallintojärjestelmän (IMS) kautta. Tilintarkastustuomioistuin viittaa myös 
erityiskertomuksessa 6/2019 esittämiinsä suosituksiin. 

Tavoiteajankohta: kesäkuu 2022 

Suositus 5.3 – Meneillään olevan tarkastuksen kohteena 
olevien menojen seuranta 

Komission olisi vaadittava jäsenvaltioita asettamaan vuotuisissa yhteenvedoissa 
saataville riittävät tiedot sellaisia toimia koskevista johtopäätöksistä ja seurannasta, 
joihin liittyviä maksuja ne ovat peruuttaneet sen vuoksi, että tilien tarkastus on 
meneillään. Tämä lisäisi avoimuutta siitä, miten ohjelmaviranomaiset seuraavat 
kyseisiä rahamääriä. 

Tavoiteajankohta: 2022 
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Liitteet 

Liite 5.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset 

TALOUDELLISTA, SOSIAALISTA JA ALUEELLISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVIEN 
TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET 

    

  
2020 2019 

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE 
  

  

Tapahtumien yhteismäärä 227 236 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS 
   
Arvioitu virhetaso 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Ylempi virheraja 6,1 %  

 Alempi virheraja 0,9 %  
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Liite 5.2 – EU:n toimet 27 jäsenvaltiossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2014–2020) 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5

1

3

1

2

Tarkastetut tapahtumat 2014–2020

Jäsenvaltiot 

EU:n rahoitusosuus (miljoonaa euroa)

1

2

Puola 11 354 42 2
Italia 4 266 15 0
Unkari 4 238 16 1
Tšekki 3 318 14 0
Espanja 3 196 14 5
Portugali 2 860 11 3
Romania 2 344 7 1
Saksa 2 219 8 0
Ranska 1 828 7 0
Yhdistynyt kuningaskunta 1 593 7 1
Kreikka 1 204 7 0
Slovakia 1 112 8 0
Bulgaria 1 061 8 0
Kroatia 922 14 0
Liettua 662
Latvia 655 8 2
Slovenia 443 7 0
Viro 420
Irlanti 315
Belgia 306 7 0
Suomi 280
Ruotsi 255
Kypros 158
Itävalta 139
Alankomaat 135
Malta 133
Tanska 40
Luxemburg 12
YHTEENSÄ 200 15

Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet 
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Liite 5.3 — Aiempien suositusten seuranta – Taloudellinen sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset komissiolle: 
Suositus 1: Komission olisi varmistettava, että EIR:n hallinnoimien 
rahoitusvälineiden osalta tarkastusjärjestelyt ovat rahoituksen välittäjien 
kohdalla riittävät. Kun EIP/EIR käyttää ulkoisten tarkastajien kanssa sovittuja 
menettelyjä, komission pitäisi varmennuksen tarve huomioon ottaen 
määritellä sopimuksille vähimmäisedellytykset ja edellyttää etenkin, että 
tarkastustyö jäsenvaltion tasolla on riittävää. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

 X24     

                                                      
24 Koontiasetuksessa asetettiin uusi vaatimus, jonka mukaan tarkastusviranomaisten on toteutettava rahoitusvälineiden järjestelmätarkastuksia ja toimien 

tarkastuksia rahoituksen välittäjien tasolla, myös Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoimissa rahoitusvälineissä. Vaatimuksen ulkopuolelle jätettiin 
kuitenkin ennen 2. elokuuta 2018 perustetut pk-yrityksiä koskevat aloiteohjelmat. Komissio on toteuttanut lisätoimenpiteitä sisällyttämällä 
rahoitusvälineiden tarkastusmenetelmiin suosituksen, jonka mukaan tarkastusviranomaiset olisi tarkastettava EIB-ryhmän täytäntöön panemia välineitä 
välittävät rahoituksen välittäjät välineen perustamisajankohdasta riippumatta. Menetelmällä ei kuitenkaan voida laajentaa tarkastusviranomaisten 
lakisääteisiä toimivaltuuksia. Komissio esitti näyttöä siitä, että joissakin jäsenvaltioissa tarkastusviranomaiset suorittavat jo nyt tarkastuksia rahoituksen 
välittäjien tasolla. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 tarkastuksessa kuitenkin ilmeni, että näitä tarkastuksia ei vielä suoriteta johdonmukaisesti 
(tarkastetussa jäsenvaltiossa ulkoinen tarkastaja tai tarkastusviranomaiset eivät olleet suorittaneet yhtään tarkastusta rahoituksen välittäjien tasolla). 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

Suositus 2: Komission olisi ehdotettava vuoden 2020 jälkeiseen 
rahoituskehykseen lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla suljettaisiin pois 
arvonlisäveron korvaus julkisille elimille EU:n rahastoista. 
(Tavoiteajankohta: ennen vuoden 2020 jälkeisen lainsäädäntökehyksen 
hyväksyntää) 

X25 

Suositus 3: Komission olisi korjattava puutteet, jotka 
tilintarkastustuomioistuin yksilöi tarkastuksissa, joita komissio kohdisti 
tarkastusviranomaisten työhön sääntöjenmukaisuuden tarkastuksiensa 
yhteydessä. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X26 

Suositus 4: Komission olisi puututtava kauden 2014–2020 valvonta- ja 
varmennuskehyksestä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa 
annettujen tietojen monimutkaisuuteen 

X 

25 Komissio teki vuonna 2018 vaihtoehtoisen ehdotuksen, jonka mukaan arvonlisävero olisi tukikelpoista silloin, kun hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
alle viisi miljoonaa euroa. Uudessa kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa (asetus (EU) 2021/1060) ei ole ratkaistu kyseistä 
ongelmaa. 

26 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 6.58–6.64, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 5.48–5.62. Vaikka komissio lisäsi 
vuonna 2020 toimittamiensa säännönmukaisuuden tarkastusten määrää, tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen puutteita tarkastusviranomaisten 
työssä. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

i) keskittymällä menoihin, jotka ovat käyneet läpi valvontakierroksen, eli
varmennuspaketteihin, jotka kattavat menot ennen 30. kesäkuuta ’n-1’. Sitä
varten komission olisi mukautettava raportointiaan varmistaakseen, että se
ei esitä alustavia arvioita.

X27 

ii) ilmoittamalla selkeästi, mitä menoja ei ole vielä tarkastettu perusteellisesti
(säännönmukaisuustarkastukset mukaan luettuna). Komission olisi
mainittava, millä ennaltaehkäisevillä toimilla EU:n talousarviota suojataan ja
riittävätkö nämä toimet varmuuden saamiseen. Sen olisi kuitenkin
pidättäydyttävä tekemästä jäännösvirhetasolaskelmia, jos asianomaisia
menoja ei ole vielä tarkastettu.

X27 

iii) esittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1b
kokonaisjäännösvirhetaso jokaiselta tilikaudelta.
(Tavoiteajankohta: kesäkuu 2019) 

X28 

27 Kohdat i) ja ii) on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, sillä komissio on mukauttanut raportointiaan ja ottanut käyttöön keskeisin tulosindikaattorin, 
joka keskittyy valvontakierroksen läpikäyneisiin menoihin. 

28 Kohta iii) on pantu täytäntöön useimmilta osin, sillä komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa kokonaisjäännösvirhetason 
toimintalohkolta, joka ei täysin vastaa MRK:n alaotsikkoa 1b. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

Suositus 5: Komission olisi huolehdittava, että tarkastusjärjestelyjä 
muutetaan komission ehdotuksen mukaisesti rahoitusvälineiden 
sääntelykehyksen osalta vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi, jotta vain lopullisen 
tuensaajan tasolla todellisuudessa käytetyt varat otetaan huomioon 
jäännösvirhetasoja laskettaessa. 
(Tavoiteajankohta: ennen vuoden 2020 jälkeisen lainsäädäntökehyksen 
toteuttamista) 

X29 

Suositus 6: Komission olisi suoritettava riittäviä 
säännönmukaisuustarkastuksia johtopäätöksen tekemiseksi 
tarkastusviranomaisten työn vaikuttavuudesta ja kohtuullisen varmuuden 
saamiseksi menojen säännönmukaisuudesta viimeistään vuotuisiin 
toimintakertomuksiin, jotka se julkaisee tilien hyväksymistä seuraavana 
vuonna. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X30 

29 Uudessa ohjelmakauden 2021–2027 säännöksiä koskevassa asetuksessa (asetus (EU) 2021/1060) säädetään yhden ainoan ennakkomaksun maksamisesta 
ensimmäiseen maksatushakemukseen sisällytettäville rahoitusvälineille. Komission aikoo ennen vuoden 2021 loppua hyväksyä delegoidun säädöksen, 
jossa vaaditaan tarkastusviranomaisia jättämään kyseiset ennakkomaksut tarkastusjoukon ulkopuolelle. 

30 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 6.64. Vaikka komissio on lisännyt toteuttamiensa säännönmukaisuustarkastusten määrää, 
säännönmukaisuuden tarkastustyön ei voida katsoa päättyvän siihen, kun komissio julkaisee vuotuisen toimintakertomuksensa tilien hyväksymistä 
seuraavana vuonna. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurim-

maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset komissiolle: 
Suositus 6.1 – Tarkastusjärjestelyt pk-yrityksiä koskevien aloiteohjelmien 
osalta 
Komission olisi varmistettava, että 
a) säännölliset tarkastukset, jotka tehdään lopullisille tuensaajille
tarkoitetuista maksuista poimitun edustavan otoksen perusteella, 
toteutetaan rahoituksen välittäjien tasolla; tarkastuksen suorittaa joko 
tarkastusviranomainen tai EIP-ryhmän valitsema tarkastaja 
b) jos tarkastukset ovat riittämättömät, kehitetään ja otetaan käyttöön
asianmukaisia valvontamenettelyjä, jotta vältytään mahdollisilta olennaisilta
sääntöjenvastaisilta menoilta päättämisvaiheessa.
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X31 

31 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiemmissa tarkastuksissaan, että EIR on jo toteuttanut tai on parhaillaan toteuttamassa parannuksia seuranta- ja 
valvontajärjestelmiinsä ja että se on vapaaehtoisesti laajentanut kohtuullista varmuutta koskevan raportoinnin kattamaan myös pk-yrityksiä koskevat 
aloiteohjelmat. Vaikka tilintarkastustuomioistuin tiedostaa, että osa tarkastusviranomaisista on jo suorittanut tarkastuksia lopullisten rahoituksen 
välittäjien tasolla, on vielä liian aikaista arvioida näiden toimenpiteiden täyttä vaikuttavuutta. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 
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maksi osaksi 
joiltakin 

osin 

Suositus 6.2 – Sääntöjenvastainen maksujen pidättäminen 
Komission olisi huolehdittava, että hallinto- ja tarkastusviranomaisten 
käyttämiin tarkistuslistoihin sisältyy yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
132 artiklan noudattamista koskevia tarkistuksia. Artiklassa säädetään, että 
tuensaajan on saatava erääntyneiden tukikelpoisten menojen 
kokonaismäärä täysimääräisenä viimeistään 90 päivän kuluessa päivästä, 
jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava suosituksia ohjelmaviranomaisille ja kannustettava 
niitä noudattamaan oikeaa käytäntöä jatkossa. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X32 

Suositus 6.3 – Kauden 2014–2020 päättämisjärjestelyt 
Komission pitäisi korjata puutteet ja varmistaa, ettei ohjelmaa voida päättää, 
jos sääntöjenvastaisten menojen osuus ylittää olennaisuusrajan. Komission 
olisi toteutettava seuraavat toimet: 
a) yksilöitävä merkittävimmät riskit, jotka voivat vaikuttaa ohjelmien
sääntöjenmukaiseen päättämiseen
b) …
(Tavoiteajankohta: a) toukokuu 2020)

X33 

32 Komission tarkistaa järjestelmällisesti, että maksut suoritetaan edunsaajille ajoissa. Se esittää jäsenvaltioille tarvittaessa suosituksia korjata viivästys. 

33 Komissio on tunnistanut merkittävimmät riskit, jotka voivat vaikuttaa ohjelmien päättämiseen, ja ottanut ne huomioon päättämisohjeita 
luonnostellessaan. 
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Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
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maksi osaksi 
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2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset komissiolle: 
Suositus 5.1 – Hankkeiden tukikelpoisuusehdot 
Komission olisi tarkennettava, mitä tarkoitetaan ’fyysisesti päätökseen 
saatetuilla’ ja/tai ’kokonaan täytäntöönpannuilla’ toimilla. Tämä auttaisi 
jäsenvaltioita todentamaan, että toimet ovat yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 65 artiklan 6 kohdan mukaisia, ja välttämään tukeen 
oikeuttamattomien toimien havaitsematta jäämistä. Olisi tehtävä selväksi, 
että tämä ehto koskee ainoastaan sellaisia töitä tai toimintoja, joita toimen 
yhteydessä tarvitaan tuotoksen saavuttamiseksi. Ehto ei siten koske 
taloudellisia ja hallinnollisia näkökohtia. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

 X34     

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
34 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille toimenpiteet, joita komissio on jo saattanut alulle ’fyysisesti päätökseen saatetun’ ja ’kokonaan 

täytäntöönpannun’ toimen käsitteiden selventämiseksi. Komissio ei ole kuitenkaan toimittanut selvennyksiä tiedoksi kaikille jäsenvaltioille. 
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Luonnonvarat  
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Johdanto 
6.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 2
”Luonnonvarat” liittyvät havainnot. Laatikossa 6.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen 
liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2020.  

Laatikko 6.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2 ”Luonnonvarat” – Menojen 
jakautuminen vuonna 2020 

Euroopan maaseudun 
kehittämisen 
maatalousrahasto 
(EAFRD) 14,6 (24,1 %)

Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto (EMKR) 
0,9 (1,4 %)

Muut 
0,9 (1,5 %)

Euroopan maatalouden 
tukirahasto (EAGF) –
markkinoihin liittyvät 
menot 
2,6 (4,3 %)

Euroopan maatalouden 
tukirahasto (EAGF) – suorat 
tuet 
41,6 (68,7 %)

Luonnonvarat
60,6

(35,0 %)

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja 

(miljardia euroa)

173,3
mrd. € 
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

6.2. Maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen osuus luonnonvaroja
koskevista menoista on 97 prosenttia. Niitä toteutetaan yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) kautta. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on kolme erityistä tavoitetta1: 

o elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, maatalouden
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen

o luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, jossa keskitytään
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen

o tasapainoinen aluekehitys.

1 Euroopan parlamentin ja neuvostonasetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549), 110 artiklan 2 kohta. 

Väli-/loppumaksut:  60,0 Väli-/loppumaksut:  60,0

Ennakkomaksut⁽*⁾: 0,6

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen⁽*⁾: 0,3

Yhteensä: 
60,3

Yhteensä: 
60,6

0 20 40 60

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

(miljardia euroa)
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6.3. Yhteisestä maatalouspolitiikasta vastaa yleisesti komissio, erityisesti 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (PO AGRI), mutta se hallinnoi sitä 
yhteisesti jäsenvaltioiden maksajavirastojen kanssa. Jäsenvaltioiden riippumattomat 
todentamisviranomaiset ovat vuodesta 2015 lähtien antaneet vuosittain lausuntonsa 
maksajavirastojen menojen sääntöjenmukaisuudesta.  

6.4. Yhteisen maatalouspolitiikan menot jakautuvat kolmeen pääluokkaan: 

o viljelijöille maksettavat suorat tuet, jotka rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n 
talousarviosta 

o maatalouden markkinatoimenpiteet, jotka niin ikään rahoitetaan 
kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta lukuun ottamatta tiettyjä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisrahoitettuja toimenpiteitä, kuten menekinedistämistoimenpiteitä 

o jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat, joiden 
rahoituksesta osa tulee EU:n talousarviosta ja osa jäsenvaltioilta. 

6.5. Monivuotisen rahoituskehyksen otsake kattaa myös yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevat EU:n menot sekä osan ympäristö- ja ilmastotoimia koskevista EU:n menoista. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

6.6. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tarkasti 

a) 218 tapahtuman otoksen2 liitteen 1.1 kohdan 9 mukaisesti. Tarkoituksena oli 
poimia edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen eri menoista. 
Otokseen sisältyi tapahtumia 19 jäsenvaltiosta3 sekä Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta. Covid-19-epidemian puhkeamisen vuoksi ja voidakseen 
perehtyä valvontajärjestelmään läheisesti tilintarkastustuomioistuin poimi suoria 
tukia koskevan otoksen maksajavirastojen paikalla tekemistä 
satunnaistarkastuksista. Tilintarkastustuomioistuin oli saanut jäsenvaltioilta 
otoksen maksuista, jotka oli suoritettu satunnaisotannan avulla paikalla 
tarkastetuille edunsaajille. Sen oli näin ollen mukautettava virhetasoaan niin, että 
huomioon otettiin maksupyynnöt, jotka maksajavirastot olivat tarkastaneet tai 
joiden osalta ne eivät suorittaneet maksua tai joiden osalta ne eivät olleet vielä 
suorittaneet maksua otoksen poiminta-ajankohtaan mennessä. 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). 

b) maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston sekä ympäristöasioiden 
pääosaston (PO ENV) vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitetut menojen 
sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot, jotka on sisällytetty komission vuotuiseen 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen 

c) valikoituja järjestelmiä, jotka liittyivät jäsenvaltioiden monitorointitarkastusten 
toteuttamiseen4. 

                                                      
2 Otokseen sisältyi 88 suoran tuen maksua, 16 markkinatoimenpidettä, 104 maaseudun 

kehittämisohjelmien alaista maksua, yksi jäsenvaltiolle suoritettu palautus, jonka komissio 
maksoi aiemman YMP:n puitteissa tehdyn rahoitusoikaisun perusteella, sekä yhdeksän 
ympäristön, ilmastotoimien ja kalastuksen alaan kuuluvaa maksua. 

3 Bulgaria, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Unkari, Alankomaat, 
Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi ja Ruotsi. Otos sisälsi myös 
neljä suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvaa tapahtumaa. 

4 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 6.16 ja 
6.17. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
6.7. Liitteessä 6.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 218 tapahtumasta 180 (83 prosenttia) oli virheettömiä, ja 
38 tapahtumaa sisälsi virheitä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 
25 virheen5 perusteella, että luonnonvarojen alan kokonaisvirhetaso on 
2,0 prosenttia6. 

6.8. Laatikossa 6.2 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2020 
arvioituun virhetasoon. 

Laatikko 6.2 

Luonnonvarat: virhetyypit 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
5 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös 13 sääntöjenmukaisuusongelmaa, joilla ei ollut 

taloudellista vaikutusta. 

6 Tilintarkastustuomioistuin tekee virhetasoa koskevan laskelmansa edustavan otoksen 
perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,0 prosentin (alempi virheraja) ja 
3,0 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Olennaisten todentavien asiakirjojen
puuttuminen

Hallinnolliset virheet

Virheellisen tiedon antaminen pinta-alasta
tai eläimistä

Tukeen oikeuttamaton
tuensaaja/toimi/hanke/meno

Osuus arvioidusta virhetasosta 
”luonnonvarojen” alalla
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6.9. Komission (suorien menojen osalta) toteuttamat ja jäsenvaltioiden
viranomaisten toteuttamat korjaavat toimenpiteet alensivat 
tilintarkastustuomioistuimen arviota tämän vuosikertomuksen luvun virhetasosta 
0,5 prosenttiyksikköä.  

Suorat tuet: vaikuttava valvontajärjestelmä vähentää 
virheriskiä 

6.10. Tilintarkastustuomioistuimen työ tukee johtopäätöstä, jonka mukaan suorien
tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkasteltuna ollut olennainen. Suorien tukien 
osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen ”Luonnonvarat” menoista on 
69 prosenttia.  

6.11. Vuonna 2020 neljän tukijärjestelmän osuus kaikista suorista tuista oli
90 prosenttia: 

a) kaksi viljelijän ilmoittamaan maatalousmaan pinta-alaan perustuvaa
tukijärjestelmää eli perustukijärjestelmä (17,1 miljardia euroa) ja yhtenäisen
pinta-alatuen järjestelmä (4,4 miljardia euroa)

b) yksi ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin tarkoitettu
tukijärjestelmä eli viherryttämistuki (11,9 miljardia euroa)

c) vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki, joka on sidottu tietynlaiseen
maataloustuotantoon (esim. naudan- ja vasikanlihan, maidon tai valkuaiskasvien
tuotantoon) (4,1 miljardia euroa).

6.12. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti yhteensä 88 suoran tuen maksua, jotka
kattoivat pääasialliset tukijärjestelmät. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
76 tapahtumaan ei liittynyt virhettä. Viljelijöille maksettavat suorat tuet ovat 
tukioikeuksiin perustuvia menoja: edunsaajat saavat tukimaksuja täytettyään tietyt 
ehdot. Tämän kaltaisten maksujen virheriski on verraten vähäinen, kunhan niihin 
liittyvät ehdot eivät ole monimutkaisia (ks. kohta 1.18). 

6.13. Näihin tukijärjestelmiin liittyneet kymmenen kvantitatiivisesti ilmastavissa
olevaa virhettä johtuivat siitä, että viljelijät olivat tukihakemuksissaan ilmoittaneet 
tukikelpoisen maatalousmaan alan tai eläinten määrän liian suureksi.  

190



6.14. Kahdessa suoraan tukeen liittyvässä maksussa tilintarkastustuomioistuin
havaitsi sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta. 

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa suorien tukien 
virhetasoa  

6.15. Suorien tukien pääasiallinen hallinnointiväline on yhdennetty hallinto- ja
valvontajärjestelmä (IACS)7, johon sisältyy myös viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
(LPIS). Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä kokoaa yhteen tiloja, 
tukihakemuksia, maatalousmaita ja eläimiä koskevat tietokannat, joiden avulla 
maksajavirastot tekevät hallinnollisia ristiintarkastuksia kaikille tukihakemuksille. 
Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä on paikkatietojärjestelmä, joka sisältää useista 
eri lähteistä koottuja paikkatietoaineistoja, jotka yhdessä muodostavat rekisterin 
jäsenvaltioissa sijaitsevista maatalousmaista. 

6.16. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot vahvistavat sen aiemmin tekemät
huomiot8 siitä, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä ja erityisesti 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä muodostavat tehokkaan hallinto- ja 
valvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, ettei suorien tukien virhetaso 
kokonaisuutena tarkasteltuna ole olennainen. 

6.17. EU:n sääntöjen9 mukaan maksajavirastojen pitäisi tarkastaa paikan päällä
ainakin viisi prosenttia hakijoista. Hakijoista 1–1,25 prosenttia on valittava 
satunnaisotannalla. Vuonna 2020 tilintarkastustuomioistuin poimi suoria tukia 
koskevan otoksensa maksajavirastojen paikalla tehtävien tarkastusten 
satunnaisotannoista ja arvioi virastojen työtä maksujen virhetason määrittämiseksi. 
Tätä kautta tilintarkastustuomioistuin sai lisätietoja maksajavirastojen työstä. 
Tarkastettujen tapahtumien osalta ilmeni, että maksajavirastot olivat pitäneet 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää asianmukaisesti ajan tasalla ja yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta havainneet ja korjanneet jäljellä olevat tapaukset, joissa luvut oli 
ilmoitettu liian suureksi. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_fi 

8 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 6.15. 

9 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja 
täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69), 30, 31 ja 33 artikla. 
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Monitorointitarkastukset: vähäinen kattavuus vuonna 2020 

6.18. Vuodesta 2018 lähtien jäsenvaltioiden maksajavirastot ovat voineet tehdä 
”monitorointitarkastuksia”. Tässä toimintatavassa käytetään EU:n Copernicus-
ohjelman Sentinel-satelliitin tietoihin perustuvia automaattisia prosesseja tiettyjen 
yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen noudattamisen tarkastamiseksi. Toistaiseksi 
maksajavirastot ovat käyttäneet monitorointitarkastuksia pääasiassa pinta-alaan 
perustuvien tukihakemusten arvioinnissa suoran tuen järjestelmissä. Kun yksittäisen 
tukijärjestelmän kaikkia tukikelpoisuuskriteereitä voidaan arvioida avaruudesta käsin, 
maksajaviranomaisten on mahdollista kohdistaa etäseurantaa koko tuensaajien 
perusjoukkoon. 

6.19. Äskettäisessä erityiskertomuksessaan, jonka aiheena oli uusien 
kuvantamisteknologioiden käyttö yhteisen maatalouspolitiikan valvonnassa, 
tilintarkastustuomioistuin suositteli komissiolle monitorointitarkastusten edistämistä 
keskeisenä valvontajärjestelmänä vuoden 2020 jälkeisessä yhteisessä 
maatalouspolitiikassa10.  

6.20. Osana vuotta 2020 koskevaa tarkastuslausuman valmistelutyötään 
tilintarkastustuomioistuin arvioi sitä, miten monitorointitarkastuksia hyödynnettiin 
kahdessa maksajavirastossa. Arviointi keskittyi vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen 
tukeen tomaatinviljelijöille Maltassa sekä perustukijärjestelmään Belgiassa Flanderin 
alueella. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että kyseiset maksajavirastot olivat 
monitorointitarkastusten avulla estäneet useita liikamaksuja. Laatikossa 6.3 esitetään 
esimerkki maltalaisen maksajaviraston tavasta hyödyntää monitorointitarkastuksia. 

                                                      
10 Ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 4/2020 ”Uusien kuvantamistekniikoiden 

käyttö yhteisen maatalouspolitiikan seurannassa: kehitys yleisesti ottaen vakaata, mutta 
ilmaston ja ympäristön seurannan osalta hitaampaa”, kohta 82. 
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Laatikko 6.3 

Monitorointitarkastukset käytännössä 

Maltan maatalouden ja maaseudun tuista vastaava maksajavirasto (Agriculture 
and Rural Payments Agency) arvioi monitorointitarkastusten avulla 
tomaatinviljelijöiden tekemiä vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
hakemuksia. Seurantajärjestelmä laatii kasvukauden aikana tehtyjen säännöllisten 
viljelylohkoja koskevien satelliittihavaintojen avulla joukon kasvuindikaattoreita 
(jäljempänä olevan kaavion sininen käyrä). Indikaattoreita voidaan verrata 
odotusten mukaiseen tomaattisadon kasvumalliin (vihreän käyrän kuvaama 
”kasvillisuusindeksi”). Jos satelliittihavainnoista johdetut indikaattorit ja odotusten 
mukainen kasvumalli eivät korreloi riittävästi keskenään, järjestelmä merkitsee 
kyseiset viljelylohkot automaattisesti lisätutkimusten, kuten kenttäkäyntien, 
suorittamista varten. Vastaava ortokuva viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmässä 
vahvistaa tomaattien viljelyn. 

Lähde: Agriculture and Rural Payments Agency, Malta. 

6.21. Monitorointitarkastukset tuottavat säännöllisiä havaintoja
maataloustoiminnasta, ja niitä voidaan käyttää viljelijöiden varoittamiseen 
tukijärjestelmän sääntöjen mahdollisesta rikkomisesta milloin tahansa kasvukauden 
kuluessa. Tämä parantaa viljelijöiden mahdollisuuksia oikaista tukihakemuksiaan 
ennen niiden lopullista käsittelyä. 
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6.22. Komissio on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita monitorointitarkastuksia 
koskevan uuden lähestymistavan kehittämisessä. Vuoden 2020 lopussa tärkeimpien 
suoran tuen järjestelmien (perustuki ja yhtenäinen pinta-alatuki) alaisesta pinta-alasta 
5,7 prosenttia oli monitorointitarkastusten kohteena11. 

Maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet ja muut 
”Luonnonvarojen” otsakkeen menoalat: monimutkaisemmat 
tukikelpoisuusehdot kasvattavat virheriskiä 

6.23. Tilintarkastustuomioistuin tutki 104 maaseudun kehittämisohjelmien alaista 
tapahtumaa, 16 markkinatoimenpiteisiin liittyvää tapahtumaa, yhden jäsenvaltiolle 
suoritetun palautuksen, joka oli maksettu komission yhteisen maatalouspolitiikan 
puitteissa aiemmin tekemän rahoitusoikaisun perusteella12, sekä yhdeksän yhteisen 
maatalouspolitiikan ulkopuolisiin menoaloihin liittyvää tapahtumaa13. Kun 
vertailukohtana ovat suorat tuet, suurimpaan osaan maaseudun kehittämiseen, 
markkinatoimenpiteisiin ja muihin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 
politiikanaloihin kuuluvia menoja (mukaan lukien edunsaajien ilmoittamien kulujen 
korvaaminen) sovelletaan monimutkaisempia tukikelpoisuusehtoja, ja se suurentaa 
virheriskiä (ks. kohta 1.18.). 

6.24. Liitteessä 6.2 esitetään yleiskatsaus yhteisesti hallinnoiduista vuoden 2020 
maksuista ja tapahtumatarkastusten tuloksista kyseisillä riskialttiilla osa-alueilla 
kussakin jäsenvaltiossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

                                                      
11 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuinen toimintakertomus, liite 2, 

s. 25. 

12 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion 29.11.2018, Espanja v. komissio, T-459/16, sekä 
tuomion 20.3.2019, Espanja v. komissio, T-237/17, perusteella. 

13 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti neljä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston alaisuuteen 
kuuluvaa tapahtumaa, yhden Euroopan kalastusrahaston ohjelmakauden 2007–2013 
loppumaksuun liittyvän tapahtuman, kaksi kalastuskumppanuussopimusten piiriin kuuluvaa 
tapahtumaa ja kaksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelmaan (Life) liittyvää tapahtumaa. 
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Maaseudun kehittäminen 

6.25. Komissio hyväksyi 118 maaseudun kehittämisohjelmaa jäsenvaltioissa
vuosille 2014–202014. Ohjelmiin sisältyy 20 toimenpidettä15 ja 67 alatoimenpidettä, 
jotka jakautuvat kahteen laajaan menoryhmään: 

a) tuki investointihankkeille, joilla on tarkoitus edistää maaseudun sosiaalista ja
taloudellista kehitystä

b) maksut viljelijöille maatalousmaan pinta-alaa tai eläinten määrää koskevien
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien kriteerien täyttämisen perusteella.

6.26. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset kattoivat 19 ohjelman
alaisia maksuja 15 jäsenvaltiossa. 

6.27. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 104:stä maaseudun
kehittämiseen liittyneestä tapahtumasta 87:een ei liittynyt virhettä. Niistä 
11 tapauksesta, joissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi kvantitatiivisesti ilmastavissa 
olevia virheitä, viiden vaikutus oli yli 20 prosenttia. Kuudessa maksussa 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista 
vaikutusta. 

6.28. Tilintarkastustuomioistuin tutki 54 maksua, jotka koskivat
investointihankkeita, kuten maatilojen nykyaikaistamista, maataloustuotteiden 
käsittelylaitosten rakentamista, yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tukemista, 
nuorten viljelijöiden maaseutualueille asettumista tai peruspalvelujen ja kylien 
uudistamiseen liittyvää tukea maaseutualueilla.  

14 Vuoden 2020 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan lainsäädännön hyväksyminen 
on viivästynyt, minkä vuoksi ohjelmien voimassaoloa on jatkettu vuoden 2022 loppuun asti. 
Yhdistyneen kuningaskunnan maaseudun kehittämisohjelmat jatkuvat Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosopimuksen perusteella vuoteen 2023 asti, jolloin ne päätetään. 

15 Vuonna 2020 otettiin käyttöön lisätoimenpide poikkeuksellisen väliaikaisen tuen 
tarjoamiseksi covid-19-epidemian vastatoimena (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/872). Komissio maksoi tätä uutta tukea ensimmäistä kertaa vuonna 2021 
jäsenvaltioiden ilmoittamien menojen perusteella. 
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6.29. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kvantitatiivisesti ilmastavissa olevia 
virheitä seitsemässä investointihankkeita koskeneessa maksussa. Useimmissa niistä 
edunsaajat olivat ilmoittaneet kuluja tai toimia, jotka eivät täyttäneet heidän 
hankkeensa tukikelpoisuusehtoja (ks. laatikko 6.4). Kahdessa tapauksessa virheen 
suuruus oli alle kaksi prosenttia ja kahdessa tapauksessa 2–20 prosenttia. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolme tapahtumaa, joissa virheen suuruus ylitti 
20 prosenttia. 

Laatikko 6.4 

Esimerkki tukeen oikeuttamattomista menoista maaseudun 
kehittämishankkeessa 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti Kroatiassa maaseudun kehittämishankkeen, 
jossa tuettiin mustikanviljelyä ja muun muassa kastelujärjestelmän asentamista. 

Kasteluun tehtävät investoinnit ovat oikeutettuja EU:n rahoitukseen vain, jos ne 
täyttävät veden kestävää käyttöä edistävän EU:n lainsäädännön mukaiset 
vaatimukset. Vaatimukset muun muassa edellyttävät vedenmittauslaitteiden 
olemassaoloa tai asentamista. 

Edunsaaja oli esittänyt asiakirjat, joiden mukaan vesimittari oli osa hanketta, ja 
maksajavirasto hyväksyi kastelujärjestelmään liittyvät menot. 
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että vesimittaria ei ollut asennettu, 
minkä seurauksena hankkeen kasteluosio ei ollut oikeutettu EU:n rahoitukseen. 

6.30. Tilintarkastustuomioistuin tutki 50 tukimaksua, jotka oli maksettu viljelijöiden 
ilmoittaman pinta-alan tai eläinten määrän perusteella ja joihin liittyi ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvien kriteerien täyttämistä koskevia vaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi 
luonnonhaitta-alueiden viljelijöille maksettavat korvaukset sekä maatalouden 
erityisten ympäristö- ja ilmastositoumusten täyttämiseen tai luonnonmukaiseen 
maatalouteen liittyvät tuet. 
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6.31. Näiden toimenpiteiden yhteydessä maksajavirastot tarkistavat yhdennetyn
hallinto- ja valvontajärjestelmän avulla viljelijöiden tukihakemusten pinta-alaan 
perustuvan osan, mikä rajoittaa tukikelpoiseen alaan liittyvien virheiden riskiä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kahdessa tapauksessa tukikelpoinen ala oli 
ilmoitettu hieman (alle kaksi prosenttia) todellista suuremmaksi. Kahdessa 
tilintarkastustuomioistuimen tutkimassa tapauksessa virheen suuruus oli kuitenkin yli 
20 prosenttia. Niistä yhdessä viljelijä ei ollut noudattanut eläintiheyden 
vähimmäisvaatimusta, ja toisessa maksajavirasto oli tehnyt virheen liian suureksi 
ilmoitetuista luvuista määrätyn seuraamusmaksun laskennassa. 

Markkinatoimenpiteet 

6.32. Maatalouden markkinatoimenpiteitä sisältyy useaan eri ohjelmaan, ja niihin
sovelletaan erilaisia tukikelpoisuusehtoja. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
16 tapahtumaa ja havaitsi, että kolmessa tapauksessa maksajavirastot olivat 
korvanneet tukeen oikeuttamattomia kuluja. Kahdessa näistä tapauksista virheen 
suuruus oli yli 20 prosenttia. Yhdessä maksussa tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta. 

Kalastus-, ympäristö- ja ilmastotoimet 

6.33. Myös kalastus-, ympäristö- ja ilmastotoimien alan hankkeille asetettavat
valintakriteerit ja tukikelpoisuusvaatimukset vaihtelevat. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi tarkastamiensa yhdeksän tapahtuman joukossa yhden kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevan virheen, jonka syynä oli tukeen oikeuttamattomien menojen 
ilmoittaminen ja korvaaminen. Neljässä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
raportointi yhteisen maatalouspolitiikan menojen 
sääntöjenmukaisuudesta 

6.34. Kunkin maksajaviraston johtaja toimittaa maatalouden ja maaseudun
pääosastolle vuosittain johdon vahvistuslausuman maksajaviraston 
valvontajärjestelmien vaikuttavuudesta sekä viraston suorittamien maksujen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Jäsenvaltiot raportoivat suorittamistaan 
hallinnollisista ja paikalla tehdyistä tarkastuksista (”valvontatilastot”).  

6.35. Lisävarmuuden saamiseksi todentamisviranomaisten on vuodesta 2015
lähtien täytynyt antaa vuosittain jokaisesta maksajavirastosta lausunto sellaisten 
menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, joista jäsenvaltiot ovat esittäneet 
korvauspyyntöjä. 

6.36. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää
valvontatilastoissa ilmoitettuja virhetasoja ja mukauttaa niitä 
todentamisviranomaisten suorittamien tarkastusten perusteella sekä omien 
maksajavirastojen järjestelmiin ja menoihin kohdistuvien tarkastustensa perusteella. 
Näiden tietojen pohjalta se laskee suoriin tukiin, maaseudun kehittämiseen ja 
markkinatoimenpiteisiin liittyvät riskitasot maksamishetkellä. Maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston omaan työhön perustuvat mukautukset ovat 
yleensä kiinteämääräisiä summia, joiden määrittämiseen pääosaston on sovellettava 
tiettyjä rahoitusoikaisuja koskevia kriteerejä, jotta jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä havaittuja puutteita kohdeltaisiin yhteismitallisesti. 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto vähentää maksamishetken 
riskitasoista arvionsa tulevista rahoitusoikaisuista ja takaisin perittävistä määristä ja 
arvioi siten ”lopullisen riskinalaisen määrän”.  
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6.37. Maksajavirastojen toimittamien valvontatilastojen mukaan virhetaso oli 
0,9 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan menojen kokonaismäärästä. Maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosasto laski, että riski maksamishetkellä on noin 
1,9 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan kokonaismenoista vuonna 2020, kun 
pääosasto ottaa huomioon todentamisviranomaisten työn.  

Komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 

6.38. Komissio ilmoittaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan, 
että riskitaso maksamishetkellä on luonnonvarojen alan osalta 1,9 prosenttia. 

Yhteisen maatalouspolitiikan petostentorjuntapolitiikat ja -
menettelyt 

6.39. Maksajavirastoilla on oltava järjestelmät petosten ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi, ja komission on saatava kohtuullinen varmuus näiden järjestelmien 
toiminnasta. Tarkastuskertomuksessaan varainhoitovuodelta 2019 
tilintarkastustuomioistuin mainitsi joitakin yhteisen maatalouspolitiikan 
petostentorjuntapolitiikkoihin ja -menettelyihin liittyviä puutteita ja antoi suosituksen 
niiden poistamiseksi16. Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuin on suorittanut 
komission ja jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimenpiteitä koskevan tuloksellisuuden 
tarkastuksen. Tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista tämän vuoden loppuun 
mennessä aihetta koskevan erityiskertomuksen, jossa käsitellään myös asiaan liittyvää 
”maananastuksen” kysymystä. 

                                                      
16 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 6.34–

6.41 ja kohta 6.44. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

6.40. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että menojen virhetaso 
luonnonvarojen alalla oli lähellä olennaista. Tilintarkastustuomioistuimen 
tapahtumatarkastukset osoittavat, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
arvioitu kokonaisvirhetaso oli 2,0 prosenttia (ks. liite 6.1). 

6.41. Tarkastuksen tuloksista ilmenee, että monivuotisen rahoituskehyksen tämän
otsakkeen menoista 69 prosenttia muodostavissa suorissa tuissa virhetaso ei ollut 
olennainen ja että virhetaso oli kokonaisuutena tarkasteltuna olennainen niillä 
31 prosenttia menoista muodostavilla menoaloilla, jotka tilintarkastustuomioistuin on 
määrittänyt riskialttiiksi (maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet, kalastus, 
ympäristö ja ilmastotoimet). 

Suositukset 

6.42. Liitteessä 6.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2017 annetussa 
vuosikertomuksessa esitettyä suositusta 4. Sen täytäntöönpanon tavoiteajankohta oli 
vuosi 202017. Komissio oli pannut suosituksen täytäntöön kokonaisuudessaan. 

17 Tilintarkastustuomioistuin antoi vuoden 2017 vuosikertomuksessa kolme muuta suositusta, 
joiden täytäntöönpanoa seurattiin varainhoitovuoden 2019 vuosikertomuksen 
liitteessä 6.3.  
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Liitteet 

Liite 6.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset 

2020 2019 

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE 

Tapahtumien yhteismäärä 218 251 

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN 
VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS 

Arvioitu virhetaso 2,0 % 1,9 % 

Ylempi virheraja 3,0 % 
Alempi virheraja 1,0 % 
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Liite 6.2 — EU:n toimet jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

Ranska 2 555 1 934 551 70 13 1
Italia 2 294 1 526 678 90 12 3
Espanja 1 960 1 222 600 138 12 2
Saksa 1 502 1 356 117 29 6 -
Puola 1 342 1 206 38 98 13 1
Romania 1 243 1 151 66 26 12 1
Yhdistynyt kuningaskunta 837 767 41 29 10 -
Portugali 744 580 108 56 10 1
Kreikka 628 528 59 41 - -
Unkari 613 565 40 8 4 -
Itävalta 596 573 22 1 8 2
Tšekki 425 404 17 4 - -
Irlanti 417 334 59 24 4 1
Kroatia 412 359 13 40 4 1
Ruotsi 348 326 12 10 8 2
Bulgaria 332 303 18 11 - -
Suomi 325 305 6 14 4 -
Slovakia 205 194 11 - - -
Liettua 200 190 3 7 - -
Alankomaat 170 129 23 18 2 -
Latvia 167 150 3 14 - -
Belgia 159 89 61 9 - -
Slovenia 135 126 7 2 4 -
Tanska 133 96 12 25 - -
Viro 116 101 1 14 - -
Kypros 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Luxemburg 15 14 1 - - -

Jäsenvaltiot, joissa oli
tarkastettuja tapahtumia

Vuoden 2020 maksut ja tapahtumatarkastusten tulokset yhteisesti hallinnoiduissa maaseudun 
kehittämisen, markkinatoimenpiteiden ja kalastuksen toimissa kussakin jäsenvaltioissa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Tarkastetut tapahtumat

Jäsenvaltiot 

Maksut yhteensä 

Maaseudun kehittäminen
Markkinatoimenpiteet

Kalastus
Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet

(miljoonaa euroa)
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Liite 6.3 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi 

osaksi 
joiltakin osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio: 
Suositus 4:  
seuraa maksajavirastojen edistymistä niiden viljelijöiden 
tukemisessa, jotka eivät vielä käytä paikkatietoanalyysiin 
perustuvaa tukihakemuslomaketta, ja edistää hyviä 
käytäntöjä, jotta uudesta järjestelmästä olisi mahdollisimman 
paljon hyötyä ja se otettaisiin kaikilta osiltaan käyttöön 
säädetyissä määräajoissa. 

X 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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7. luku 

Turvallisuus ja kansalaisuus  
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Johdanto 
7.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 3
”Turvallisuus ja kansalaisuus” liittyvät havainnot. Laatikossa 7.1 esitetään yleiskatsaus 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2020. 

Laatikko 7.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3 ”Turvallisuus ja 
kansalaisuus” – Menojen jakautuminen vuonna 2020 

Muut⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Luova Eurooppa 
0,2 (3,8 %)

Elintarvikkeet ja rehut 
0,2 (3,7 %)

Hajautetut virastot 
1,2 (18,5 %)

Muuttoliike ja 
turvallisuus 
1,6 (25,3 %)

Hätätilanteen tukiväline 
2,6 (40,5 %)







Turvallisuus ja 
kansalaisuus 

6,3 (3,7 %)

173,3
mrd euroa 

(miljardia euroa)

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä
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(*) Sisältää menot, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, oikeusasioihin sekä oikeuksiin, tasa-arvoon ja 
kansalaisuuteen. 
(**) Ennakkorahoitus sisältää myös ohjelmakauden 2014–2020 yhteistyössä hallinnoidut maksut 
siltä osin kuin niitä ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission vuonna 2020 hyväksymien, 
varmuuden saamiseksi toimitettujen asiakirjojen perustana. 
(***) Ennakkomaksujen selvittäminen tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun 
määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

7.2. Otsake kattaa erityyppisiä toimintapolitiikkoja, joiden yhteisenä tavoitteena on
lujittaa EU:n kansalaisuuden käsitettä luomalla vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alue vailla sisäisiä rajoja. 

7.3. Kuten laatikosta 7.1 käy ilmi, otsakkeen suurin menoala on hätätilanteen
tukiväline. Se perustettiin huhtikuussa 20201 EU:n jäsenvaltioiden apuvälineeksi covid-
19-pandemian torjuntaan. Siitä rahoitetaan muun muassa potilaiden,
lääkintähenkilöstön ja keskeisten lääkinnällisten tarvikkeiden rajat ylittäviä siirtoja ja

1 Ks. neuvoston asetus (EU) 2020/521, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2020, asetuksen (EU) 
2016/369 mukaisen hätätilanteen tuen käyttöönotosta sekä sen säännösten muuttamisesta 
covid-19:n puhkeamisen huomioon ottamiseksi. 

väli-…väli-/loppumaksut:  0,7

vuotuiset kansallisten AMIF/ISF -tilien 
hyväksymistä koskevat päätökset: 1,0

ennakkomaksut ⁽**⁾: 5,6

ennakkomaksujen kirjanpidollinen 
selvittäminen ⁽***⁾: 1,4

yhteensä: 3,1

yhteensä: 
6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

(miljardia euroa)
Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
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kuljetuksia, rokotteiden ja hoitojen tutkimusta ja tuotantoa sekä testaustarvikkeiden 
kehittämistä, hankintaa ja jakelua. 

7.4. Otsakkeen määrärahoista kohdennetaan huomattava osa myös 
maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Tämän alan menot ovat peräisin kahdesta 
rahastosta: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahastosta (ISF). Suurinta osaa AMIF- ja ISF-rahastojen varoista 
hallinnoivat yhteistyössä jäsenvaltiot (tai assosioituneet maat) ja komission 
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto. AMIF-rahaston tavoitteena2 on edistää 
muuttovirtojen vaikuttavaa hallinnointia sekä kehittää EU:lle yhteinen lähestymistapa 
turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. ISF-rahaston yleistavoitteena on varmistaa 
turvallisuus EU:ssa samalla kun helpotetaan laillista matkustamista ja kunnioitetaan 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. ISF-rahastoon kuuluu kaksi välinettä3: ulkorajojen ja 
viisumipolitiikan rahoitusväline sekä ISF-poliisiyhteistyöväline. 

7.5. Jäsenvaltiot panevat yhteistyöhön perustuvassa hallinnoinnissa täytäntöön 
AMIF- ja ISF-rahastojen monivuotisia kansallisia ohjelmia, jotka komissio on 
hyväksynyt. Nyt kun seitsenvuotisesta ohjelmakaudesta on kulunut kuusi vuotta, 
jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoaste on edelleen noussut. 
Maksattamatta jääneiden määrärahojen määrä on kuitenkin huomattava, ja 
kansallisiin viranomaisiin kohdistuva paine saattaa kasvaa edelleen ohjelmien 
päättymisen lähestyessä. Laatikossa 7.2 esitetään yhteenveto menoista, jotka 
jäsenvaltiot ovat ohjelmakauden alusta lähtien ilmoittaneet komissiolle korvausta 
varten. 

                                                      
2 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä 

huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta. 

3 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana 
sisäisen turvallisuuden rahastoa, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston  asetus 
(EU) No 513/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, poliisiyhteistyön, rikollisuuden 
ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana 
sisäisen turvallisuuden rahastoa. 
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Laatikko 7.2 

AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisiin ohjelmiin liittyvät menot ovat kasvaneet, mutta 
suuri osa talousarviosta on edelleen käyttämättä 

(*) Jäsenvaltioiden tasolla aiheutuneet AMIF/ISF-menot ilmoitetaan komissiolle, joka hyväksyy ne 
menojen toteutumista seuraavana vuonna. Näin ollen komission tilit vuodelta 2020 käsittävät 
jäsenvaltioiden menot vuodelta 2019. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission tietojen perusteella (tiedot 
kansallisista ohjelmista ja tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista päätöksistä vuoden 2020 
loppuun saakka). 

7.6. Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston suoraan hallinnoimat AMIF- ja ISF-
rahastojen EU-toimet (valtioiden väliset toimet tai koko EU:n kannalta tärkeät toimet) 
viivästyivät covid-19-pandemiaa koskevien rajoitusten takia. Tämän vuoksi ja myös sen 
vuoksi, että vuonna 2019 oli maksettu suuri määrä ennakoita, vuonna 2020 oli 
huomattavasti vähemmän maksuja kuin aiempina vuosina. 

102
460

1 055
1 540

2 140

529

1 510

1 957

2 037

1 904

63 248
548

896
1 296

475

733

952

1 263

1 399

2014–2015 2014–2016 2014–2017 2014–2018 2014–2019 (*)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

(milj. euroa)

AMIF



Jäljellä olevat määrärahat  
Kumulatiiviset menot

ISF
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7.7. Muita merkittäviä menoaloja ovat 

o Euroopan syyttäjänviraston ja niiden 12 hajautetun viraston4 rahoitus, jotka 
toteuttavat EU:n keskeisiä prioriteetteja maahanmuuton ja turvallisuuden, 
oikeudellisen yhteistyön ja terveyden aloilla 

o elintarvikkeita ja rehuja koskeva ohjelma, joka pyrkii varmistamaan ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa 

o Luova Eurooppa -puiteohjelma, josta tuetaan EU:n kulttuuri- ja audiovisuaalialaa 

o useat muut ohjelmat, joiden yhteisenä tavoitteena on lujittaa turvallisuutta ja 
kansalaisuutta EU:ssa painopisteenä oikeusala, kuluttajansuoja ja pelastuspalvelu 
sekä oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus. 

Tarkastuksen sisältö ja tarkastustapa 

7.8. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2020: 

a) Kaikkiaan 27 tapahtumasta koostuva otos, joka suunniteltiin paremminkin 
tuottamaan tietoa tilintarkastustuomioistuimen yleistä tarkastuslausumaa varten 
kuin olemaan edustava tämän otsakkeen menojen kannalta. Sen vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt arvioimaan virhetasoa tämän otsakkeen 
osalta. Otos koostui 14:stä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoidusta 

                                                      
4 Terveys: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC), Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan lääkevirasto (EMA). Sisäasiat: 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), Euroopan raja- ja merivartiovirasto 
(Frontex), Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA), 
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) 
ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA). Oikeus: Euroopan 
tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust) ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA). Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen erityisvuosikertomukset, joissa on lausunto kyseisten 
virastojen toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ovat 
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. 
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tapahtumasta5 (kaksi tapahtumaa jäsenvaltiota kohden), kahdeksasta komission 
suoraan hallinnoimasta tapahtumasta, kahdesta komission välillisesti 
hallinnoimasta tapahtumasta sekä kolmesta tapahtumasta, jotka liittyivät 
virastoille suoritettujen ennakkomaksujen selvittämiseen. 

b) Tarkastukseen valitut järjestelmät, joiden osalta katettiin seuraavat seikat: 

i) neljän tarkastusviranomaisen laatimat vuotuiset tarkastuskertomukset6, 
jotka liittyivät AMIF- ja ISF-rahastojen vuoden 2019 tileihin; tarkastuksessa 
selvitettiin, olivatko kertomukset lainsäädännön vaatimusten mukaisia7 

ii) kyseisten tarkastusviranomaisten työ ja se, olivatko tarkastusviranomaisten 
suorittamat menojen tarkastukset ja niiden noudattamat menettelyt 
luotettavien tarkastuslausuntojen laatimiseksi asianmukaisia. 

c) Sääntöjenmukaisuustiedot, jotka muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja 
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto olivat antaneet vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan ja jotka komissio oli sisällyttänyt vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseensa. 

                                                      
5 Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. 

6 Espanjassa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Suomessa. 

7 Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1291, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä 
vastuuviranomaisten nimeämisen ja hallinnointi- ja valvontavastuiden osalta sekä 
tarkastusviranomaisten aseman ja velvoitteiden osalta annetun delegoidun asetuksen 
(EU) N:o 1042/2014 muuttamisesta. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
7.9. Tarkastetuista 27 tapahtumasta kahdeksaan (30 prosenttiin) liittyi virhe. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi neljä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä, 
joilla oli vaikutusta EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. Laatikossa 7.3 annetaan 
tästä esimerkki. 

Laatikko 7.3 

Lääketieteellisten tarvikkeiden kuljetuksen liian suurina ilmoitetut 
kulut 

Eräässä hätätilanteen tukivälineen toimessa, jonka tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti, täytäntöönpanosta vastasi Yhdistyneen kuningaskunnan ministeriö8. 
Toimessa oli kyse lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten 
kuljettamisesta Aasiasta (esim. Kiinasta ja Singaporesta) Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan huhti-heinäkuussa 2020. Pyrkimyksenä oli torjua hätätilannetta, 
jonka covid-19-pandemian puhkeaminen oli aiheuttanut. Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset hankkivat tätä tarkoitusta varten palveluja kolmelta 
lentorahtiliikenteen harjoittajalta ja hyödynsivät tällöin hätätilanteen 
hankintamenettelyä, tarkemmin sanoen neuvottelumenettelyä ilman edeltävää 
tarjouskilpailukutsua. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti yhden näistä sopimuksista. Sopimusten myötä 
rahdinkuljetuskapasiteetti suureni siitä, mikä senhetkisten sopimusten nojalla jo 
oli käytettävissä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät kuitenkaan 
toimittaneet keskeisiä hankinta-asiakirjoja. Tilintarkastustuomioistuin ei näin ollen 
pystynyt varmistamaan, olivatko Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset 
toteuttaneet tässä tapauksessa hankintamenettelyn. Päinvastaisen näytön 
puuttuessa tilintarkastustuomioistuin katsoo, että sopimus tehtiin suoraan 
lentorahtiliikenteen harjoittajan kanssa. Sen vuoksi tämän sopimuksen kattamat 
kuljetuskustannukset eivät ole oikeutettuja EU:n rahoitukseen. 

Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset käyttivät väärää valuuttakurssia 
muuntaessaan yhden lentorahtiliikenteen harjoittajan kuljetuskustannukset 
dollareista euroiksi. Tämän takia kyseisen lentorahtiliikenteen harjoittajan 
hankekustannukset ilmoitettiin 20 prosenttia liian suurina. 

                                                      
8 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen mukaan unionin oikeutta 

”sovellettaisiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa” 
siirtymäkauden aikana joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla oli näin ollen oikeus saada EU:n rahoitusta vuoden 2020 loppuun saakka. 
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Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sisällyttivät kuluilmoitukseen myös 
kustannukset, jotka aiheutuivat peruutetusta lennosta ja jolle ei sen vuoksi voinut 
saada rahoitusta. 

Kaiken kaikkiaan hankkeen kokonaiskustannukset ilmoitettiin EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosastolle 
30 prosenttia todellista suurempina. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset 
toimittivat kuluilmoituksen mukana tarkastuslausunnon, mutta riippumaton 
ulkopuolinen tarkastaja ei ollut havainnut tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemia virheitä. Myöskään tarkastuksissa, joita mainittu komission pääosasto 
teki ennen maksua, ei havaittu kaikkia virheitä, joita ulkopuolisen 
tarkastuslausunnon kattamassa kuluilmoituksessa esiintyi. 

7.10. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi neljä tapausta, joissa ei ollut 
noudatettu oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä ja mutta joissa 
noudattamatta jättämisellä ei ollut taloudellista vaikutusta EU:n talousarvioon. 
Tapaukset liittyivät hankkeiden valintaan ja hankintasääntöjen soveltamiseen, 
kuluilmoitusten mukana toimitettuihin epätäydellisiin asiakirjoihin ja tietojärjestelmän 
puutteelliseen toimintaan (systeeminen virhe). Kyseisten säännösten noudattamatta 
jättäminen voi vaarantaa EU:n varainkäytön moitteettomuuden ja mahdollisesti 
vaikuttaa ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuuteen. Laatikossa 7.4 annetaan esimerkki 
tällaisesta virheestä. 
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Laatikko 7.4 

Ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarjottujen palvelujen 
dokumentointi ei ollut aina tyydyttävää 

AMIF-rahaston rahoittamaa hanketta, jonka tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
Kreikassa, toteutti kansalaisjärjestö. Hanke tarjosi majoitusta ja muita palveluja 
(ateriat, henkilökohtaiset hygieniatuotteet, vapaa-ajan toiminta, neuvonta jne.) 
ilman huoltajaa oleville alaikäisille majapaikoissa, jotka sijaitsivat neljässä Kreikan 
kaupungissa. Kansalaisjärjestö sai rahoitusta siten, että kustakin ilman huoltajaa 
olevasta alaikäisestä, jonka järjestö majoitti, korvattiin päivittäinen 
vakioyksikkökustannus. 

Majapaikkojen sisäisiin sääntöihin ei sisältynyt selkeitä indikaattoreita, joiden 
avulla kansalaisjärjestö olisi voinut osoittaa, että tietyt vakioyksikkökustannusten 
kattamat palvelut (esim. valvonta, toiminnan järjestäminen, siivous, ateriat) oli 
toimitettu ja että ne olivat riittävän laadukkaita. Kansalaisjärjestö ei näin ollen 
pystynyt osoittamaan, että se oli tarjonnut nämä palvelut asianmukaisesti. Toinen 
ongelma oli se, että nuoret jäivät asumaan majapaikkoihin vielä aikuisiällä ilman 
asianmukaisia perusteita (esim. koulutus, terveysongelmat). 
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Sisäisten valvontajärjestelmien 
eri osatekijöiden tarkastus 

Tarkastusviranomaisten työn tarkastaminen siltä osin kuin se 
liittyi vuotuisiin tarkastuskertomuksiin ja menojen tarkastuksiin 

7.11. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti neljän tarkastusviranomaisen työtä. 
Kyseiset viranomaiset vastasivat jäsenvaltioidensa9 AMIF- ja ISF-rahastojen 
tilinpäätösten tarkastamisesta ja vuotuisen tarkastuskertomuksen toimittamisesta 
komissiolle. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli arvioida, olivatko 
tarkastusviranomaiset 

a) tarkastaneet kaiken tyyppisiä maksuja, joita varojen täytäntöönpanosta vastaavat 
elimet olivat suorittaneet 

b) käyttäneet asianmukaista otantamenetelmää 

c) poimineet otoksiin riittävästi tapahtumia kokonaisperusjoukkoa koskevien 
johtopäätösten tekemiseksi 

d) laskeneet virhetason oikein10 

e) ottaneet käyttöön asiamukaisia menettelyjä, joiden nojalla voitiin antaa 
luotettavia tarkastuslausuntoja ja -kertomuksia11. 

                                                      
9 Luxemburg ja Itävalta AMIF-rahaston ja Espanja ja Suomi ISF-rahaston osalta. 

10 Kuten komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1291 vaaditaan. 

11 Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevan keskeisen vaatimuksen 14 mukaisesti – ks. 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/646, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 soveltamissäännöistä 
vuotuista tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan menettelyn täytäntöönpanon ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkastamista koskevan täytäntöönpanon osalta, liite. 
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7.12. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat tarkastusviranomaiset olivat 
kehittäneet ja ottaneet käyttöön yksityiskohtaisia ja riittävän laadukkaita menettelyjä, 
joiden avulla ne kykenivät raportoimaan työstään vuotuisissa 
tarkastuskertomuksissaan. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin puutteita, mutta 
niiden vaikutus tileihin ei ollut niin merkittävä, että se olisi heikentänyt 
tarkastusviranomaisten päätelmiä. Komissio oli jo havainnut osan näistä puutteista 
arvioissaan, jotka koskivat vuotuisia tarkastuskertomuksia varainhoitovuodelta 2019. 
Tilintarkastustuomioistuimen havainnot esitetään laatikossa 7.5. 
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Laatikko 7.5 

Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 

Puute Tarkastusviranomaisen 
jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Otantaan liittyviä kysymyksiä: 
epätarkasti määritelty 
otantayksikkö, tarkastusotoksessa 
liian vähän kohteita. 

Luxemburg 

Tarkastusviranomaisen 
työstä on saatavissa 
vain rajallinen 
varmuus. 

Ilmoitetut tiedot eivät 
ole luotettavia. 

Vastuuviranomainen toimitti 
tarkastusviranomaiselle alustavan 
tilinpäätöksen ennen kuin se oli 
saattanut päätökseen omat paikalla 
tekemänsä tarkastukset ja 
sisällyttänyt tekniseen apuun 
liittyvät maksut tilinpäätökseen. 
Tämä aiheutti riskin siitä, että 
tarkastusviranomainen tekisi 
tarkastuksensa vääristä tileistä. 

Vuotuisessa 
tarkastuskertomuksessa selitettiin 
alustavan ja lopullisen 
tilinpäätöksen väliset erot vain 
osittain. 

Espanja 

Virhetasot oli laskettu ja esitetty 
virheellisesti vuotuisen 
tarkastuskertomuksen 
varsinaisessa tekstissä. 

Itävalta 

Tarkastusotoksen kattavuus ja 
rahamääräinen arvo oli ilmoitettu 
virheellisesti. 

Itävalta 

Vuotuisessa 
tarkastuskertomuksessa ei 
raportoitu asianmukaisesti 
menojen tarkastusten ja 
järjestelmätarkastusten tuloksia 
eikä kokonaisvarmuustasoa. 

Ei ilmoitettu, että osa 
tarkastustöistä oli ulkoistettu. 

Luxemburg 
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7.13. Tilintarkastustuomioistuin valitsi samoilta neljältä tarkastusviranomaiselta 
tarkastettavaksi tarkastusaineistot, jotka liittyivät 23 tarkastukseen. 
Tilintarkastustuomioistuin ei tehnyt tarkastusviranomaisten tarkastustyötä kokonaan 
uudestaan vaan käytti aineistoja tarkistaakseen, että tarkastusmenettelyt olivat 
asianmukaisia ja kattoivat kaikki AMIF/ISF-asetuksissa asetetut 
tukikelpoisuuskriteerit12. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
tarkastusviranomaisilla oli yleisesti ottaen käytössään yksityiskohtaisia 
tarkastusohjelmia ja tarkistuslistoja ja tarkastusviranomaisten johtopäätökset 
perustuivat niihin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin myös puutteita, jotka 
esitetään laatikossa 7.6. 

Laatikko 7.6 

Puutteet tarkastusviranomaisten työssä 

Puute Tarkastusviranomaisen 
jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Hankkeiden valintamenettelyjä ei 
tarkastettu asianmukaisesti. Luxemburg 

Tukeen 
oikeuttamattomia 
menoja ei havaittu. 

Tarkastuksen 
johtopäätökset eivät 
olleet luotettavia. 

Tarkastusviranomaisen 
työstä on saatavissa vain 
rajallinen varmuus. 

Tukikelpoisuutta ei testattu 
riittävästi. Luxemburg 

Kirjausketju oli riittämätön, tai 
tarkastustyö oli puutteellisesti 
dokumentoitu. 

Espanja, Luxemburg, 
Itävalta, Suomi 

Tukeen oikeuttamattomia 
kustannuksia ei aina ilmoitettu. Luxemburg 

Jotkut hankintoihin liittyvät 
ongelmat oli luokiteltu väärin. Suomi 

Ulkoistetun tarkastustyön 
läpikäynti oli puutteellista. Luxemburg 

 

                                                      
12 Ks. komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/646 liitteessä oleva keskeinen vaatimus 

12. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
7.14. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston 
sekä viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston13 vuotuiset 
toimintakertomukset. Niissä ei ollut tilintarkastustuomioistuimen havaintojen kanssa 
ristiriitaista tietoa. Tilintarkastustuomioistuimen otos vuodelta 2020 on kuitenkin siinä 
määrin suppea (27 tapahtumaa), että tarkastustuloksia ei voi verrata niihin menojen 
sääntöjenmukaisuutta koskeviin tietoihin, jotka pääosastot ovat antaneet. 

7.15. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti arviot, jotka muuttoliike- ja sisäasioiden 
pääosasto sekä viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto olivat esittäneet 
riskinalaisista määristä maksamishetkellä ja ohjelmien päättämishetkellä. Se havaitsi, 
että arviot oli laskettu sisäisten menetelmien mukaisesti ja raportoitu oikein 
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. 

                                                      
13 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston osalta tilintarkastustuomioistuin 

tarkasti vain Luova Eurooppa -ohjelman menoista annetut tiedot. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätös 

7.16. Tapahtumaotoksen avulla pyrittiin paremminkin saamaan kokonaiskuva 
vuoden 2020 budjettimäärärahojen käytöstä kokonaisuutena kuin poimimaan 
edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja 
kansalaisuus” eri menoista. Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut riittävää määrää 
tapahtumia voidakseen arvioida tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
virhetasoa (ks. kohta 7.8). Tarkastuksessa, jonka tilintarkastustuomioistuin toimitti 
tapahtumien ja järjestelmien osalta, tuli silti esiin kaksi osa-aluetta, joilla on vielä 
parannettavaa (ks. kohdat 7.9 ja 7.10). 

Suositukset 

7.17. Liitteessä 7.1 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2017 annetussa 
vuosikertomuksessa esitettyjen kahden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on 
pannut nämä suositukset täytäntöön kokonaisuudessaan. Tilintarkastustuomioistuin 
teki seurantatarkastuksen myös vuosikertomuksessa 2018 annetun suosituksen osalta. 
Suositus oli tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2020, ja se olikin pantu täytäntöön 
kokonaisuudessaan. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2020 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

Suositus 7.1 – Hätätilanteen tukivälineen hankekustannusten 
tukikelpoisuus 

Tarkastetaan huolellisesti hätätilanteen tukivälineen edunsaajien toimittamien 
kustannusten tukikelpoisuus ja erityisesti hankintamenettelyjen sääntöjenmukaisuus. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Suositus 7.2 – Vakioyksikkökustannuksiin perustuvan 
rahoituksen dokumentointi 

Annetaan jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka vastaavat muuttoliike- ja sisäasioiden 
pääosaston alaisten rahastojen täytäntöönpanosta, ohjeita palvelujen kattavuuden ja 
laadun dokumentoinnista tapauksissa, joissa rahoitus perustuu 
vakioyksikkökustannuksiin. Ohjeiden tulisi kattaa monivuotiset rahoituskehykset sekä 
vuosien 2014–2020 että vuosien 2021–2027 osalta. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä 
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Liite 7.1 – Aiempien suositusten seuranta – Turvallisuus ja kansalaisuus 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi 

osaksi 
joiltakin osin 

2017 

Komission olisi 
Suositus 1: opastettava jäsenvaltioita käyttämään EU:n 
varoja moitteettoman varainhoidon periaatteita 
noudattaen. Erityisesti AMIF- ja ISF-rahastojen 
täytäntöönpano-ohjeissa olisi täsmennettävä, että kun 
julkiset elimet toteuttavat EU:n toimia, EU:n osarahoitus ei 
saa olla suurempi kuin tukikelpoiset menot yhteensä ilman 
arvonlisäveroa. 

X14      

Suositus 2: edellytettävä, että jäsenvaltiot jaottelevat 
AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisten ohjelmien 
tilinpäätöksissä raportoimansa määrät sen mukaan, onko 
kyse takaisinperinnästä, ennakkomaksuista vai tosiasiassa 
aiheutuneista kuluista, ja raportoitava vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan vuodesta 2018 alkaen 
tosiasialliset menot rahastoittain. 

X15      

                                                      
14 Komissio lähetti jäsenvaltioille elokuussa 2019 ja heinäkuussa 2020 tiedonannot, joissa muistutettiin ALV:n tukikelpoisuutta koskevista säännöistä. 

15 Komissio muutti AMIF- ja ISF-rahastojen tilinpäätöksen mallia ottaakseen huomioon tilintarkastustuomioistuimen vaatimukset. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi 

osaksi 
joiltakin osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio 
hyödyntää maksupyyntöihin kohdistuvissa hallinnollisissa 
tarkastuksissa järjestelmällisesti kaiken avustuksensaajilta 
vaatimansa aineiston, jotta se voi tarkistaa 
avustuksensaajien järjestämien hankintamenettelyiden 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden kunnolla. 
Komission olisi myös ohjeistettava AMIF- ja ISF-rahastojen 
kansallisista ohjelmista vastaavia jäsenvaltioiden 
viranomaisia siten, että nämä tarkastavat riittävällä tavalla 
rahastojen avustusten saajien järjestämien 
hankintamenettelyiden laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden, kun ne suorittavat 
avustustensaajien esittämien maksupyyntöjen hallinnollisia 
tarkastuksia. 
Aikatavoite: vuoden 2020 loppu. 

X16      

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

                                                      
16 Komissio päivitti valvontastrategiansa ja pyrki lisäämään jäsenvaltioiden viranomaisten tietämystä hankinta-asioissa. 
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Johdanto 
8.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 4
”Globaali Eurooppa” liittyvät havainnot. Laatikossa 8.1 esitetään yhteenveto 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2020. 

Laatikko 8.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4 ”Globaali Eurooppa” – 
Menojen jakautuminen vuonna 2020 

Muut toimet ja ohjelmat 
1,9 (16,4 %)

Humanitaarinen apu 
1,9 (16,8 %)

Liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA) 
1,9 (16,9 %)

Euroopan naapuruusväline (ENI) 
2,7 (23,2 %)

Kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI) 
3,0 (26,7 %)

Globaali 
Eurooppa

11,4 (6,6 %)

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä

(miljardia euroa)

173,3
miljardia 

euroa
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

8.2. Otsake ”Globaali Eurooppa” kattaa kaikki EU:n yleisestä talousarviosta
rahoitettaviin ulkoisiin toimiin (ulkopolitiikka) liittyvät menot. Näillä 
toimintapolitiikoilla 

— edistetään ulkomailla EU:n arvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista 

— autetaan ratkaisemaan merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita, joihin kuuluvat 
muun muassa ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen 

— lisätään EU:n kehitysyhteistyön vaikutusta, tavoitteena erityisesti köyhyyden 
poistaminen ja vaurauden edistäminen 

— edistetään vakautta ja turvallisuutta EU:n ehdokasmaissa ja naapurimaissa 

väli-/loppumaksut:  3,6

ennakkomaksut ⁽*⁾: 7,8

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen: 5,2

erityisrahastojen maksut: 0,4

yhteensä: 9,2

yhteensä: 
11,4

0 2 4 6 8 10 12

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

(miljardia euroa)
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— edistetään eurooppalaista solidaarisuutta luonnonkatastrofien tai ihmisen 
aiheuttaman tuhon jälkeen 

— tehostetaan kriisien ehkäisyä ja konfliktien ratkaisemista, pidetään yllä rauhaa, 
vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta ja edistetään kansainvälistä yhteistyötä 

— edistetään EU:n omia ja EU:n ja muiden tahojen yhteisiä keskinäisiä etuja 
ulkomailla tukemalla EU:n toimintapolitiikkojen ulkoista ulottuvuutta. 

8.3. Ulkoisten toimien talousarvion toteuttamiseen osallistuvat pääasiassa 
seuraavat pääosastot ja yksiköt: kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto (INTPA)1, 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (NEAR), EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO), alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) sekä ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI). 

8.4. Otsakkeen ”Globaali Eurooppa” maksut olivat 11,4 miljardia euroa2 vuonna 
2020. Maksut suoritettiin useiden välineiden kautta (ks. laatikko 8.1) ja käyttäen 
monenlaisia tukimuotoja (kuten rakennusurakoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin 
sovellettavia sopimuksia, avustuksia, erityislainoja, lainatakuita ja rahoitustukea, 
budjettitukea ja muita kohdennettuja talousarviotuen muotoja) yli 150 maassa (ks. 
liite 8.1). 

                                                      
1 Entinen kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto (DEVCO). 

2 Kyseessä maksujen lopullinen täytäntöönpano, mukaan lukien käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

8.5. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2020: 

a) 75 tapahtumasta koostuva otos, joka suunniteltiin tuottamaan tietoa 
tilintarkastustuomioistuimen yleistä tarkastuslausumaa varten. Tarkoituksena ei 
ollut poimia edustavaa otosta kyseessä olevan monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen menoista. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt arvioimaan 
virhetasoa tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen osalta. Otokseen 
poimittiin 32 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston (PO 
NEAR) tapahtumaa, 14 kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston (PO INTPA) 
tapahtumaa, 13 EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosaston (PO ECHO) tapahtumaa, kymmenen ulkopolitiikan 
välineiden hallinnon (FPI) tapahtumaa ja kuusi muuta tapahtumaa. 

b) Tiedot, jotka naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä 
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto antavat vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta ja jotka on sisällytetty 
komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
8.6. Tarkastetuista 75 tapahtumasta 28:aan (37,3 prosenttiin) liittyi virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 17 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä, 
joilla oli vaikutusta EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös 11 tapausta, joissa ei ollut noudatettu 
oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä. 

8.7. Otsaketta ”Globaali Eurooppa” koskevat havainnot voidaan jaotella tukeen 
oikeuttamattomiin kuluihin, toteutumattomiin kustannuksiin, julkisia hankintojen 
koskeviin virheisiin ja täydentävien asiakirjojen puutteeseen. Laatikossa 8.2 esitetään 
esimerkkejä tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimista virheistä. Laatikossa 8.3 
esitetään esimerkki delegointi- ja avustussopimusten epäasianmukaisesta 
täytäntöönpanosta. Esimerkkitapauksessa tukeen oikeuttamatonta määrää ei 
kuitenkaan ollut mahdollista laskea tarkasti. 
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Laatikko 8.2 

Tarvikkeita ei käytetty rahoitettuun toimeen 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kulut, jotka eräs edunsaaja ilmoitti komission 
kanssa lokakuussa 2016 tekemänsä avustussopimuksen perusteella. Toimen 
tavoitteena oli edunsaajamaalta suojelua saavien pakolaisten terveydentilan 
parantaminen esimerkiksi rokotusten avulla. Avustus rahoitettiin 
kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta, ja varusteiden ja tarvikkeiden osuus 
300 miljoonan euron arvioiduista kokonaiskustannuksista oli 47 prosenttia eli 
142 miljoonaa euroa. Avustussopimuksen täytäntöönpanemiseksi edunsaaja teki 
lääketoimittajan kanssa joulukuussa 2017 rokotteiden hankintaa koskevan 
sopimuksen. 

Tilintarkastustuomioistuimelle ei toimitettu evidenssiä niiden menojen osalta, 
jotka komissio oli korvannut ennen lääketoimittajan kanssa tehtyä sopimusta. 
Evidenssi puuttui hankinnan, tosiasiallisten kustannusten sekä annettujen 
rokotteiden lukumäärän osalta. Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että kaikkiaan 
4,4 miljoonan euron menot olivat tukeen oikeuttamattomia. 

Kuluilmoituksiin sisältyi tukeen oikeuttamattomia kuluja 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kulut, jotka eräs edunsaaja ilmoitti komission 
kanssa tekemänsä avustussopimuksen perusteella. Avustuksella rahoitetun 
toimen tavoitteena oli paikallisyhteisöjen vahvistaminen edunsaajamaassa 
romanien sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Komissio rahoitti 
neljän miljoonan euron avustuksen kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki todentavia asiakirjoja ja havaitsi, että komissio oli 
hyväksynyt korvattavaksi 269 531 euron suuruiset ennakkomaksut, vaikka 
edunsaaja ei ollut toteuttanut niitä vastaavia toimia. Lisäksi komissio oli 
hyväksynyt erään 270 537 euron suuruisen kuluilmoituksen kahdesti. 
Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan kaiken kaikkiaan 64 prosenttia 
tarkastetusta määrästä oli tukeen oikeuttamattomia kuluja. 
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Laatikko 8.3 

Kustannusten jako tapahtui muiden kuin todellisten menojen 
perusteella 

EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto 

Tarkastetuista menoista osa liittyi neljään erillisavustuksia koskevaan sopimukseen 
ja yhteen valtuutussopimukseen, joiden arvioidut kokonaiskustannukset olivat 
11,2 miljoonaa euroa. 

Osassa tarkastetuista menoista oli kyse EU-rahoitteisen hankkeen ja 
kumppaniorganisaatioiden kesken jaetuista kustannuksista. Sopimusten mukaan 
kustannukset oli jaettava todellisten menojen mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin perehtyi kumppaniorganisaatioiden 
kustannustenjakomenettelyihin ja täydentäviin asiakirjoihin, joista ilmeni, että 
kustannusten jako perustui talousarvioon tai arvioituihin määriin. 

Esimerkiksi eräässä tapauksessa kenttätoimiston sähkömaksuja ei ollut laskettu 
todellisten kustannusten perusteella vaan osuutena kunkin sopimuksen 
perusteella käytettävissä olleesta talousarviosta. Vastaavasti toisessa tapauksessa 
toimiston varastotilan remontointiin, ajoneuvojen käyttöön ja vuokraan liittyvät 
kustannukset jaettiin sen perusteella, kuinka paljon määrärahoja oli kussakin 
kuussa jäljellä erityyppisten yleiskustannusten kattamiseen. Taloudellista 
vaikutusta ei kuitenkaan ollut mahdollista laskea tarkasti. 

Tämän kaltainen kustannusten jakotapa on sopimusehtojen vastainen. 

8.8. Tarkastaessaan näitä tapahtumia tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, 
joissa sisäisen valvonnan järjestelmät olivat vaikuttavia. Niistä annetaan esimerkki 
laatikossa 8.4. 
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Laatikko 8.4 

Suoraan hallinnoituja maksupyyntöjä koskevat komission 
tarkastukset olivat vaikuttavia 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto 

EU rahoitti politiikka- ja kehitysyhteistyöhön erikoistuneen kansainvälisen 
konsulttiyhtiön kanssa tekemänsä palveluhankintasopimuksen kautta 
13,8 miljoonan euron suuruista tointa, jolla tuettiin alueellista integraatiota 
Aasiassa edistävää yhdistystä. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki komission suorittaman maksun, joka koski 
konsulttiyhtiön palveluhankintasopimuksen nojalla esittämää laskua. 
Maksupyyntöä käsitellessään paikallinen EU:n edustusto havaitsi, että 
asiantuntijapalkkioina oli ilmoitettu 35 000 euron suuruiset tukeen 
oikeuttamattomat kulut. Tämän vuoksi konsulttiyhtiötä pyydettiin laatimaan 
vastaavan suuruinen hyvityslasku, joka vähennettiin maksusta. 

Sopimuksen toteutusjaksolla komissio havaitsi ja peri takaisin tukeen 
oikeuttamattomia kuluja kaikkiaan yli 113 700 euron arvosta. 
Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut tarkastuksessaan virheitä, jotka olisivat 
jääneet komissiolta huomaamatta. 

8.9. Kahdella menoalalla tapahtumissa esiintyy maksuehtojen ansiostreaa 
vähemmän virheitä. Alat ovat i) budjettituki (ks. kohta 8.10) ja ii) kansainvälisten 
järjestöjen toteuttamat hankkeet, joihin sovelletaan niin sanottua nimellistä 
lähestymistapaa (ks. kohta 8.12). Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2020 
kolme budjettitukeen liittyvää tapahtumaa ja 14 kansainvälisten järjestöjen 
hallinnoimaa hanketta, joista kuuteen sisältyi nimellisen lähestymistavan mukaisesti 
käsiteltyjä tapahtumia. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut niissä virheitä. 
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8.10. Budjettituki maksetaan joko valtion yleiseen talousarvioon tai tietyn 
toimintapolitiikan tai tavoitteen toteuttamiseen tarkoitettuun valtion talousarvioon. 
EU:n yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2020 budjettitukea 
yhteensä 1,7 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio 
noudattanut ehtoja, jotka sääntelevät budjettituen maksamista kumppanimaille. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio tarkistanut, että maat täyttivät 
yleiset tukikelpoisuusehdot (esimerkiksi julkisen sektorin varainhoidon riittävä 
parantuminen). 

8.11. Säännökset ovat kuitenkin varsin tulkinnanvaraisia, joten komissiolla on laaja 
liikkumavara sen arvioimisessa, täyttävätkö kumppanimaat nämä yleiset ehdot. 
Tilintarkastustuomioistuimen sääntöjenmukaisuustarkastus voi ulottua vain siihen 
saakka, kun komissio maksaa tuen vastaanottajamaalle, sillä budjettitukivarat 
sekoittuvat tämän jälkeen vastaanottajamaan omiin talousarviovaroihin3. 

8.12. Kun komission maksuosuudet useiden rahoittajien tuella toteutettuihin 
hankkeisiin yhdistetään muiden rahoittajien maksuosuuksiin eikä varoja kohdenneta 
tiettyihin tunnistettavissa oleviin menoeriin, komissio olettaa nimellisen 
lähestymistavan mukaisesti, että EU:n tukikelpoisuussääntöjä on noudatettu, jos 
yhdistettyyn kokonaismäärään sisältyy tukikelpoisia menoja määrä, joka riittää 
vastaamaan EU:n rahoitusosuuden määrää. Tämä toimintatapa on otettu huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastuksissa. 

8.13. EU:n yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2020 
kansainvälisille järjestöille yhteensä 3,2 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin ei 
voi määrittää tästä määrästä sitä osuutta, johon sovellettiin nimellistä 
lähestymistapaa, koska komissio ei kohdista siihen erillistä seurantaa. 

                                                      
3 Budjettituen tehokkuutta ja vaikuttavuutta on käsitelty useissa 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa, viimeksi erityiskertomuksessa 9/2019 
”EU:n tuki Marokolle – tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä” ja erityiskertomuksessa 25/2019 
”Budjettitukitietojen laatu: puutteita joissakin indikaattoreissa ja vaihtelevansuuruisten 
erien maksuja koskevissa tarkastuksissa”, (http://eca.europa.eu). 
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8.14. Jotkin kansainväliset järjestöt4 tarjosivat vain rajoitetun pääsyn asiakirjoihin 
esimerkiksi vain lukuoikeudella (read-only), mikä tarkoittaa sitä, että 
tilintarkastustuomioistuin ei voinut tehdä kopioita tarkistetuista asiakirjoista. Lisäksi 
eräät kansainväliset järjestöt kyseenalaistivat tilintarkastustuomioistuimen mandaatin. 
Nämä asiat vaikeuttivat tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen suunnittelua ja 
toteuttamista ja johtivat liiallisiin viivästyksiin tarkastustiimissä, joka vastaanotti 
pyydetyt asiakirjat ja suoritti työnsä. Yhdessä tapauksessa kansainväliseltä järjestöltä 
kesti yli kahdeksan kuukautta toimittaa pyydetyt todentavat asiakirjat. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa5 vahvistetaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen oikeus saada kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen 
sen tehtävän suorittamiseksi. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt aiemmin asiaan 
liittyviä huomautuksia varainhoitovuoden 2018 vuosikertomuksessa6 ja lausunnossa 
10/20187. 

  

                                                      
4 Yhdistyneiden kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA, 

Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto UNICEF ja Kansainvälinen jälleenrakennus- ja 
kehityspankki IBRD. 

5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeus saada haltuunsa asiakirjoja on kirjattu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklaan: ”[…] talousarviosta 
tuloja saavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden […] on annettava 
tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen 
sen tehtävän suorittamiseksi.” EUVL C 326, 26.10.2012, s. 170. 

6 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, 9. luku (Globaali 
Eurooppa), kohta 9.13. 

7 Lausunto 10/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, kohta 18. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vuotuinen toimintakertomus 

8.15. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ulkopolitiikan välineiden hallinnon (FPI) 
vuotuisen toimintakertomuksen varainhoitovuodelta 2020. 

8.16. Analyysissaan tilintarkastustuomioistuin painotti sitä, oliko ulkopolitiikan 
välineiden hallinto esittänyt säännönmukaisuutta koskevat tiedot vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan komission ohjeiden mukaisesti sekä soveltanut 
johdonmukaisesti arvioituja tulevia rahoitusoikaisuja ja takaisinperintätoimia koskevaa 
menettelytapaa. 

8.17. Ulkopolitiikan välineiden hallinto arvioi, että varainhoitovuonna 2020 
hyväksytyistä kokonaismenoista (730 miljoonaa euroa) oli maksuajankohtana 
riskinalaisena kaikkiaan kahdeksan miljoonaa euroa (1,10 prosenttia). Ulkopolitiikan 
välineiden hallinto arvioi, että sen tarkastusten perusteella tulevina vuosina tehtävien 
rahoitusoikaisujen määrä olisi 3,5 miljoonaa euroa (43,8 prosenttia riskinalaisesta 
kokonaismäärästä). Tämän vuoksi ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö ilmoitti 
yksikön taloudellisen riskin jäävän alle kahden prosentin olennaisuusrajan. 

8.18. Komissio voi osoittaa tietyille yksiköille talousarvion toteuttamista koskevia 
tehtäviä, jos ne kykenevät suojaamaan EU:n taloudellisia etuja korkeatasoisesti. 
Varainhoitoasetuksessa edellytetään, että tällaisissa tapauksissa yksiköitä arvioidaan 
sen varmistamiseksi, että ne noudattavat moitteettoman varainhoidon, 
läpinäkyvyyden, syrjimättömyyden ja EU:n toimien näkyvyyden periaatteita. Tätä 
kutsutaan pilariarvioinniksi8. Ulkopolitiikan välineiden hallinnon on varmistettava, että 
sen kaikki yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alaan kuuluvat operaatiot 
arvioidaan tällä tavoin. Vuoden 2020 lopussa yhdestätoista käynnissä olevasta yhteisen 

                                                      
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom)2018/1046, annettu 18 päivänä 

heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
sellaisena kuin se on muutettuna (varainhoitoasetus), 154 artikla. Pilariarvioinnin 
vaatimukset ovat kehittyneet ajan myötä, ja niitä on päivitetty varainhoitoasetukseen siitä 
lähtien, kun ne vuonna 2002 ensi kertaa sisällytettiin säädökseen. 
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turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatiosta kaksi9 ei vielä ollut saanut kaikilta osin 
myönteistä tulosta pilariarvioinnissa. Etenkin Libyaa koskevan EU:n rajavalvonnan 
avustusoperaation (EUBAM) arviointi on kestänyt pitkään10, mikä saattaa olla merkki 
sisäisen valvonnan heikkouksista. Ulkopolitiikan välineiden hallinto on toteuttanut 
erityistoimia operaatioon liittyvien riskien hillitsemiseksi. Pilariarvioinnit ovat joka 
tapauksessa tarpeellisia EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi11. 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.19. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto teetti 
vuonna 2020 kuudennen jäännösvirhetasoa koskevan selvityksensä ulkopuolisella 
toimeksisaajalla. Selvityksen tarkoituksena on arvioida niiden virheiden määrä koko 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vastuualalla, joita ei ollut 
havaittu virheiden ehkäisemistä, havaitsemista ja korjaamista varten järjestetyissä 
hallinnollisissa tarkastuksissa, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tarkastusten 
vaikuttavuudesta. Selvitys on tärkeä tekijä, johon pääjohtaja perustaa 
tarkastuslausumansa. Lisäksi se otetaan huomioon esitettäessä ulkoisia toimia 
koskevia sääntöjenmukaisuustietoja vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa. 

8.20. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto esitti 
vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tulokset vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan12. Selvityksessä tarkastettu otos muodostui 
375 tapahtumasta, jotka liittyivät syyskuun 2019 ja elokuun 2020 välisenä aikana 
päätökseen saatuihin sopimuksiin. Koko pääosaston jäännösvirhetasoksi arvioitiin 
1,36 prosenttia, mikä alittaa komission asettaman kahden prosentin olennaisuusrajan. 
Kahden edellisen vuoden jäännösvirhetasot olivat 0,72 prosenttia (vuonna 2018) ja 
0,53 prosenttia (vuonna 2019). 

                                                      
9 EUBAM Libyassa ja EU:n neuvontaoperaatio (EUAM) Keski-Afrikan tasavallassa. 

10 Neuvosto hyväksyi EUBAM Libya -operaation toukokuussa 2013. Tällä hetkellä operaatio 
toimii Libyan poliittisen tilanteen vuoksi Tunisiassa. 

11 Varainhoitoasetus, 154 artikla. 

12 Jäännösvirhetasoon viitataan vuotuisessa toimintakertomuksessa yleisenä (pääosaston 
määrittämänä) virhetasona. 
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8.21. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä 
tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetason laskemista koskevaan menetelmään ja 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston käsikirjaan. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi rajoitteita, joiden vuoksi jäännösvirhetaso oli 
saatettu arvioida todellista alhaisemmaksi. 

8.22. Tämän vuoden tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen 
useita merkittäviä tekijöitä, jotka vääristivät jäännösvirhetasoa. Ensimmäinen tekijä oli 
se, että naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto ei osittanut 
otoksen perustana käytettyjen tapahtumien perusjoukkoa niin, että riskialtteimmat 
osa-alueet tutkittaisiin muita tarkemmin tai että riskiltään vähäisemmäksi tiedettyjä 
osa-alueita painotettaisiin muita vähemmän13. Budjettitukeen liittyvät tapahtumat 
ovat riskiltään vähäisiä, ja vuonna 2020 niiden osuus jäännösvirheitä sisältäneistä 
toimista oli rahallisella arvolla mitattuna vain 26 prosenttia. Niiden (arvon) osuus 
jäännösvirheotoksesta oli kuitenkin 39 prosenttia. Budjettitukeen liittyvien 
tapahtumien osuus jäännösvirheotoksesta on viime vuosina suurentunut: osuus oli 
29 prosenttia vuonna 2018, 31 prosenttia vuonna 2019 ja 39 prosenttia vuonna 2020. 

8.23. Lisäksi naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto otti 
vuonna 2018 käyttöön uuden ylimääräisen virhetason, joka koski suoran hallinnoinnin 
avustuksia, jäljempänä ’avustusvirhetaso’.Pääjohtaja sai näin lisäperusteita 
lisäperusteita säilyttää aiemmin tehty varauma, jonka syynä oli suoraan hallinnoituihin 
avustuksiin liittyvä suuri riski. Jäännösvirhetasoa koskevassa otoksessa toimeksisaaja 
soveltaa yleensä kahden prosentin olennaisuusrajaa ja 95 prosentin luottamustasoa14. 
Avustuksiin sovellettavaan virhetasoon sovellettiin kuitenkin tätä alhaisempaa 
80 prosentin luottamustasoa, ja sen vuoksi arvio perusjoukon kyseisen osan 
todellisesta virhetasosta oli tavallista epätarkempi. Tässä toimintatavassa ei oteta 
huomioon alaan liittyvää suurta riskiä. 

                                                      
13 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, 9. luku (Globaali 

Eurooppa). 

14 Todennäköisyys sille, että perusjoukon virhetaso sijoittuu tietyn vaihteluvälin sisään 
(’luottamusväli’). 
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8.24. Toinen tekijä oli se, että niiden tapahtumien osuus, joiden jäännösvirhetasoa 
koskeva selvitys perustui yksinomaan tai osittain aiemmin suoritettuun valvontaan, on 
kasvanut vuodesta 2016 lähtien ja kohonnut vuonna 2020 yli 60 prosentin. 
Toimeksisaaja nojautui näiden tapahtumien arvioinnissa naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston valvontakehyksen puitteissa tehtyyn aiempaan 
työhön, kuten hankkeiden tilintarkastuksiin ja riippumattomien kolmansien osapuolten 
suorittamiin menotarkastuksiin. Huomioon otettiin myös komission aiempi 
tarkastustyö. Samalla jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen sisällytettyjen 
tapahtumien kokonaismäärä on pienentynyt yli neljänneksen. Liiallinen tukeutuminen 
aiempaan valvontatyöhön on vastoin jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
tarkoitusta eli sitä, että tunnistetaan virheet, jotka ovat jääneet havaitsematta 
aiemmissa tarkastuksissa. 

8.25. Lisäksi jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavan toimeksisaajan 
hyödyntämissä menotarkastuksissa oli käytetty tiettyjen kansainvälisen järjestöjen 
kanssa rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen (FAFA) mukaisia 
rajoituksia. Sopimuksella rajoitetaan menotarkastuksessa tarkastettavien tapahtumien 
määrää sekä tarkastusevidenssin saatavuutta. 

8.26. Kolmas tekijä oli naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
käyttämä jäännösvirhetason arviointimenetelmä. Ensinnäkin menetelmä antaa 
toimeksisaajalle laajalti harkintavaltaa päättää, vaikeuttaako jokin logistinen tai 
oikeudellinen seikka liiaksi sitä, että tietyn tapahtuman asiakirjat voitaisiin tutkia 
ajoissa ja että virhetaso voitaisiin siten arvioida. Toiseksi komissio lisäsi 
jäännösvirhetasoon vuoden 2019 tavoin viiden prosentin riskilisän. Ei kuitenkaan ole 
selvää, miten komissio päätyi viiden prosentin suuruiseen riskilisään. Menetelmä ei 
tämän vuoksi välttämättä tuo esiin kyseessä olevan tapahtuman todellista 
jäännösvirhetasoa15. 

8.27. Neljäs tekijä oli se, että monia otoksen perusjoukkoon sisältyneitä 
tapahtumia korvattiin toisilla16. Vaihdokset ja niille esitetyt syyt vahvistavat sen, ettei 
ohjeissa edellytettävää tietojen todentamista suoritettu riittävän huolellisesti ja 
yhteistyössä komission kanssa ja että otantaan eri vaiheissa käytetyt perusjoukot olivat 
vain osittain luotettavia tai paikkansapitäviä. Vaihdosten ja muutosten tekeminen 
otoksen perusjoukkoon vaikuttaa otannan tuloksiin. 

                                                      
15 Vuonna 2020 virhe arvioitiin yhdessä tapauksessa osittain. 

16 Vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä vaihdoksia oli 36. 
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8.28. Lisäksi jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen sovellettavassa 
sääntelykehyksessä sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
ja jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavan toimeksisaajan välisessä 
sopimuksessa ei käsitellä tai mainita petosriskiä. Ei ole olemassa mitään menettelyä, 
joka vaatisi toimeksisaajaa ilmoittamaan komissiolle, jos se havaitsee 
jäännösvirhetasoon liittyvän työnsä aikana merkkejä mahdollisista EU:n talousarvioon 
kohdistuvista petoksista. 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuinen 
toimintakertomus ja jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.29. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuoden 2020 
toimintakertomukseen ja jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen kohdistettu 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö esitellään yksityiskohtaisesti kahdeksatta, 
yhdeksättä, kymmenettä ja yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskevassa 
vuosikertomuksessa. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

8.30. Tapahtumaotoksen avulla oli tarkoitus saada kokonaiskuva vuoden 2020 
budjettimäärärahojen käytöstä. Tarkoituksena ei ollut poimia edustavaa otosta 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 ”Globaali Eurooppa” menoista. 
Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut riittävää määrää tapahtumia voidakseen 
arvioida tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen virhetasoa (ks. kohta 8.5). 
Tarkastuksessa, jonka tilintarkastustuomioistuin toimitti tapahtumien ja järjestelmien 
osalta, tuli silti esiin kolme osa-aluetta, joilla on vielä parannettavaa (ks. kohdat 8.7, 
8.14 ja 8.28). 

Suositukset 

8.31. Liitteessä 8.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksesta, joka koski vuoden 2017 vuosikertomuksessa esitettyjen neljän 
suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on pannut kokonaisuudessaan täytäntöön 
kolme suositusta, mutta yhtä niistä ei ole pantu täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin 
kävi läpi myös vuosien 2018 ja 2019 vuosikertomuksissaan antamansa suositukset, 
jotka oli tarkoitettu pantaviksi täytäntöön välittömästi tai vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 

8.32. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen sekä 
vuotta 2020 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

Suositus 8.1 – Varmistetaan asiakirjojen kattava ja nopea 
saatavuus 

Soveltuvin toimenpitein olisi varmistettava, että kansainväliset järjestöt sallivat 
tilintarkastustuomioistuimelle kattavan, rajoittamattoman ja nopean pääsyn 
tarkastustoiminnassa tarvittaviin asiakirjoihin, jotta se voi hoitaa SEUT-sopimuksen 
mukaista tehtäväänsä, eikä saa pelkästään lukuoikeutta aineistoon. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Suositus 8.2 – Varmistetaan kustannusten jakaminen 
kumppaniorganisaatioissa 

Olisi laadittava menettely, jolla varmistetaan, että kumppaniorganisaatioiden 
suorittama kustannusten jako perustuu todellisiin menoihin. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 

Suositus 8.3 – Asetetaan jäännösvirhetasoa koskevasta 
selvityksestä vastaavalle toimeksisaajalle velvollisuus ilmoittaa 
petosepäilyistä 

Jäännösvirhetaso koskevasta selvityksestä vastaavalle toimeksisaajalle olisi asetettava 
velvollisuus ilmoittaa komissiolle, jos se havaitsee jäännösvirhetasoon liittyvän työnsä 
aikana merkkejä mahdollisista EU:n talousarvioon kohdistuvista petoksista. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 8.1 – Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston sekä kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston 
maksut edustustoittain 

 
* Nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta yksittäisten 
jäsenvaltioiden kantoihin asiassa. 

Lähde: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti, Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. 

 

Viiden kärki, naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen PO
(miljoonaa euroa)

1. Marokko
2. Turkki
3. Tunisia
4. Palestiina (miehitetyt alueet) * 
5. Georgia

411
314
248   
174
119

243



 

 

 
Lähde: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti, Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. 

 

Viiden kärki, kansainvälisten kumppanuuksien PO
(miljoonaa euroa)

1. Bangladesh
2. Afganistan
3. Myanmar/Burma
4. Irak 
5. Kambodža

153
138

74   
59
50
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Liite 8.2 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosastolle: 
Suositus 1: 
Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä alkaen 
toimeksisaajalle olisi annettava tarkemmat ohjeet edunsaajien 
toteuttamien hankintamenettelyjen tarkastamista varten. 

X17      

Suositus 2: 
Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä alkaen 
kyseinen perusjoukko olisi ositettava hankkeiden toimintariskin 
perusteella siten, että suoraan hallinnoituja avustuksia 
painotetaan enemmän kuin talousarviotukeen liittyviä 
tapahtumia. 

   X   

                                                      
17 Komissio lisäsi jäännösvirhetasoa koskeviin vuosien 2019 ja 2020 ohjekirjoihin jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavalle toimeksisaajalle 

ohjeita, jotka koskevat edunsaajien toteuttamien hankintamenettelyjen tarkastamista. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

Suositus 3: 
Selvitykseen liittyvät rajoitteet olisi tuotava esiin vuoden 2018 
toimintakertomuksesta alkaen. 

X18      

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolle: 
Suositus 4: 
Nykyisiä ohjeita välillisen hallinnoinnin alaisuudessa 
toteutettujen hankkeiden edunsaajille olisi tarkistettava 
vuoteen 2020 mennessä, jotta suunnitellut toimet pantaisiin 
täytäntöön ripeästi ja niillä edistettäisiin hanketuotosten 
hyödyntämistä käytännössä niin, että rahalle saadaan paras 
vastine. 

X19      

                                                      
18 Komissio käsitteli jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoituksia vuosia 2018 ja 2020 koskevissa toimintakertomuksissa mutta ei vuotta 2019 

koskevassa toimintakertomuksessa. Se ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle, että osuus oli jäänyt tekstin muokkauksen yhteydessä pois. 

19 Komissio teki muutoksia varainhoitoasetukseen vuonna 2018 sekä päivitti ohjeita ja antoi lisäohjeita vuosina 2018–2021. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuin suositukset komissiolle: 
Suositus 1: 
Lujitetaan vuoteen 2020 mennessä kansainvälisiin 
organisaatioihin sovellettavaa velvoitetta toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki asiakirjat ja 
tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen SEUT-sopimuksessa 
määrätyt tehtävänsä. 

  X    

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosastolle: 
Suositus 2: 
Mukautetaan vuoteen 2020 mennessä naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetason 
laskemista koskevaa menetelmää siten, että pääosasto vähentää 
sellaisten päätösten määrää, joissa luotetaan täysin aiempiin 
tarkastuksiin. Pääosaston olisi seurattava menetelmän 
toteuttamista tiiviisti. 

X20      

                                                      
20 Komissio päivitti jäännösvirhetasoa koskevaa vuoden 2020 ohjekirjaa. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosastolle: 
Suositus 3: 
Tarkistetaan EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen 
avun operaatioiden pääosaston oikaisukapasiteetin laskentaa 
vuoden 2019 osalta siten, että käyttämättä olevien 
ennakkomaksujen takaisinperinnät jätetään laskennan 
ulkopuolelle. 

X21      

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosastolle: 
Suositus 1: 
Ilmoitetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteet 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
vuoden 2020 toimintakertomuksessa ja tulevien vuosien 
toimintakertomuksissa. 
Tavoiteajankohta: seuraavaan, vuoden 2021 ensimmäisellä 
neljänneksellä julkaistavaan vuotuiseen toimintakertomukseen 
mennessä 

X22      

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
                                                      
21 Komissio päivitti ohjeita ja antoi laadunvalvontaa koskevia lisäohjeita vuosina 2018–2020. 

22 Vrt. alaviite 19. Komissio käsitteli jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoituksia vuoden 2020 toimintakertomuksessa. 
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9. luku 

Hallinto  
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Johdanto 
9.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 5
"Hallinto" liittyvät havainnot. Laatikossa 9.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen 
liittyvistä EU:n toimielinten ja elinten menoista vuonna 2020. 

Laatikko 9.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 ”Hallinto” – Menojen 
jakautuminen vuonna 2020 

Muut 0,1 (1,2 %)
ETSK 0,1 (1,2 %)

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin 
0,1 (1,4 %)

Unionin tuomioistuin 
0,4 (4,1 %)

Neuvosto 
0,5 (5,2 %)

EUH 
0,9 (8,9 %)

Euroopan Parlamentti 
1,9 (18,0 %)

Komissio 
6,3 (60,0 %)








Hallinto 
10,3 

(6,0 %)

173,3
miljardia 

euroa 

(miljardia euroa) 

Vuoden 2020 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä

251



(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 10). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös. 

9.2. Tilintarkastustuomioistuin raportoi erikseen EU:n virastoista ja muista elimistä
sekä Eurooppa-kouluista1. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia toimittaa 
tilintarkastusta Euroopan keskuspankissa. 

Lyhyt kuvaus 

9.3. Hallintomenoja ovat muun muassa henkilöstömenot, joiden osuus
hallintomenojen kokonaismäärästä oli vuonna 2020 noin 68 prosenttia. Lisäksi 
hallintomenoihin lukeutuvat kiinteistöihin, laitteisiin, energiaan, viestintään ja 
tietotekniikkaan liittyvät menot. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ovat jo 
useamman vuoden ajan osoittaneet, että hallintomenoissa riski on alhainen. 

1 Tilintarkastustuomioistuimen EU:n virastoista, muista elimistä ja Eurooppa-kouluista 
laatimat erityisvuosikertomukset julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. 

väli-…väli-/loppumaksut:  10,2

ennakkomaksut⁽*⁾: 0,1

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen⁽*⁾: 0,2

yhteensä: 10,4

yhteensä: 10,3

0 2 4 6 8 10

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2020 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

(miljardia euroa)
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Tarkastuksen sisältö ja tarkastustapa 

9.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki kyseessä olevan monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä: 

a) 48 tapahtuman edustavan otoksen tämän otsakkeen eri menoista. Tapahtumia 
poimittiin kustakin EU:n toimielimestä ja elimestä. Tilintarkastustuomioistuimen 
tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. 
kuvaus liitteessä 1.1). 

b) Neuvoston ja Euroopan oikeusasiamiehen valvontajärjestelmät ja muun muassa 
seuraavat niihin sisältyvät osa-alueet: sisäisen valvonnan standardit, 
riskienhallinta, ennakko- ja jälkitarkastukset, poikkeuksia koskevat rekisterit, 
johdon suorittama valvonta, sisäisen tarkastajan kertomukset ja 
petostentorjuntatoimenpiteet. 

c) Sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot, jotka kaikki eri toimielimet ja elimet 
(muun muassa hallintomenoista pääasiasiallisesti vastaavat komission pääosastot 
ja yksiköt)2 olivat esittäneet vuotuisissa toimintakertomuksissaan ja jotka oli 
myöhemmin otettu vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 

d) Julkisia hankintoja koskevat menettelyt, jotka Euroopan parlamentti, neuvosto, 
komissio, Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) 
olivat järjestäneet henkilönsuojainten hankkimiseksi henkilöstölleen. 

9.5. Tilintarkastustuomioistuimen omat menot tarkastaa ulkoinen yritys3. 
Tilintarkastustuomioistuimen 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
laatimaa tilinpäätöstä koskevat ulkoisen tarkastajan tarkastustulokset esitetään 
kohdassa 9.7. 

                                                      
2 Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto, henkilökohtaisten etuuksien 

hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) ja 
Luxemburgissa (OIL) sekä tietotekniikan pääosasto. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
9.6. Liitteessä 9.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista.
Tarkastetuista 48 tapahtumasta kymmenen (21 prosenttia) sisälsi virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa seitsemän virheen perusteella, että 
virhetaso on alle olennaisuusrajan. 

Tapahtumaotosta koskevat huomautukset 

9.7. Kohdissa 9.8 ja 9.9 käsitellyt ongelmat koskevat Euroopan parlamenttia ja
komissiota. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut ongelmia neuvoston, unionin 
tuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, Euroopan 
oikeusasiamiehen, Euroopan tietosuojavaltuutetun eikä Euroopan ulkosuhdehallinnon 
kohdalla. Tilintarkastustuomioistuimen ulkoinen tarkastaja ei ilmoittanut, että sen 
suorittamassa tarkastuksessa olisi tullut esiin ongelmia. 

Euroopan Parlamentti 

9.8. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi virheitä kahdessa Euroopan parlamentin
suorittamassa maksussa. Toisessa tapauksessa oli maksettu tietotekniikkapalveluista 
liikaa sopimusehtojen virheellisen soveltamisen vuoksi. Toisessa tapauksessa oli kyse 
virheellisestä päivärahan maksamisesta Euroopan parlamentin jäsenelle. Maksuvirhe 
johtui osallistujaluettelossa olevasta virheestä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
käytössä oleva valvontajärjestelmä ei estänyt tai havainnut tämän laatuisia virheitä, 
mutta parlamentti kehittää parhaillaan uutta järjestelmää valvonnan parantamiseksi. 

254



Euroopan komissio 

9.9. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi komission suorittamissa maksuissa viisi
virhettä. Yhdessä tapauksessa oli kyse pienehköstä määrästä, joka oli maksettu liikaa 
korvattaessa ohjelmistolisensseistä aiheutuvia kuluja. Muut neljä virhettä liittyivät 
sellaisille henkilöstön jäsenille maksettuihin lisiin, jotka eivät olleet ilmoittaneet 
viimeisimpiä henkilökohtaisessa tilanteessaan tapahtuneita muutoksia tai jotka olivat 
oikeutettuja saamaan samanlaisia lisiä muista lähteistä. Henkilöstön on ensin haettava 
tällaisia muista lähteistä saatavia etuuksia ja ilmoitettava sitten niistä komissiolle, joka 
ottaa ne huomioon omissa laskelmissaan. Kyseiset neljä tapausta eivät tulleet esiin 
johdonmukaisuustarkastuksissa, joita komissio kohdisti laskelmiinsa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempina vuosina samanlaisia virheitä perhelisissä4. 

Valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

9.10. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä ongelmia tarkastamissaan
neuvoston ja Euroopan oikeusasiamiehen valvontajärjestelmissä. 

4 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohta 9.9, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 
2018, kohta 10.8. Komissio korjasi myöhemmin kaikki virheet. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
9.11. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien vuotuisten toimintakertomusten
mukaan virhetasot eivät olleet olennaisia. Tämä vastaa tilintarkastustuomioistuimen 
omia tarkastustuloksia (ks. kohta 9.6). 
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Huomautukset henkilönsuojainten 
hankkimiseksi järjestetyistä julkisista 
hankintamenettelyistä 
9.12. EU:n toimielimet pyrkivät suojaamaan henkilöstöään5 covid-19-pandemian 
aikana muun muassa ostamalla henkilönsuojaimia, kuten kasvosuojuksia, käsineitä ja 
ruumiinlämmön ilmaisimia. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti viisitoista 
henkilönsuojainten hankintaan liittyvää hankintamenettelyä, jotka Euroopan 
parlamentti, neuvosto, komissio, unionin tuomioistuin ja Euroopan ulkosuhdehallinto 
järjestivät vuonna 2020. Kahdeksan menettelyä liittyi kasvosuojusten hankintaan ja 
seitsemän muihin suojavälineisiin. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kussakin 
tapauksessa perustelut tietyn tyyppisen hankintamenettelyn käytölle sekä itse 
sopimuksentekoprosessin. Menettelyt tarkastettiin tilintarkastustuomioistuimen 
edustavan otoksen ulkopuolella, ja niitä ei näin ollen otettu huomioon arvioitua 
virhetasoa laskettaessa. 

9.13. Henkilönsuojainten kiireellinen hankkiminen covid-19-pandemian 
alkuvaiheessa oli haastava tehtävä voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi. 
Useimmissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa tapauksissa toimielimet olivat 
käyttäneet suojainten hankintaan varainhoitoasetuksessa säädettyä 
neuvottelumenettelyä6. 

                                                      
5 Henkilöstösäännöt, 1 artikla: “[…] virkamiehille on järjestettävä sellaiset asianmukaiset 

terveys- ja turvallisuusnormit täyttävät työolot […].” 

6 Varainhoitoasetus (EU, Euratom) 2018/1046, 164 artikla ja liitteessä I olevan 11.1 kohdan 
c alakohta – Hankinta. 
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9.14. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin ongelmia menettelyissä, joita
Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto olivat 
soveltaneet hankkiessaan kiireellisesti tarvittavia kasvosuojaimia. Mainitut toimielimet 
olivat asettaneet tarjouseritelmissä tiukat vähimmäisvaatimukset (muun muassa 
toimituspäivät sekä laatua koskevat eurooppalaiset vertailustandardit 
kasvosuojaimille). Neljässä tapauksessa tarjouskilpailun voittanut tarjoaja ei 
kuitenkaan esittänyt täyttä evidenssiä siitä, että kaikki laatua koskevat 
vähimmäisvaatimukset täyttyivät sopimuksenteon aikaan. Puuttui esimerkiksi näyttö 
kasvosuojaimien kestävyydestä, eikä tarjoaja myöskään esittänyt asiakirjoja, jotka 
olisivat osoittaneet, että teknisiä eritelmiä oli noudatettu.  

9.15. Kun kasvosuojuserät olivat toimitettu, komissio ja neuvosto testauttivat
valikoituja eriä laboratoriossa. Testien seurauksena komissio hylkäsi ensimmäisen 
vastaanottamansa kasvosuojuserän. Seuraava erä oli kuitenkin laadultaan 
hyväksyttävä. Neuvoston testit osoittivat, että kasvosuojukset vastasivat tarvittavia 
laatuvaatimuksia. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätös 

9.16. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että hallintomenojen 
virhetaso ei ole olennainen (ks. liite 9.1). 

Suositukset 

9.17. Liitteessä 9.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen
seurantatarkastuksesta, jossa arvioitiin vuoden 2017 vuosikertomuksessa Euroopan 
parlamentille ja komissiolle esitettyjä suosituksia. Kyseiset toimielimet ovat sittemmin 
panneet suositukset täytäntöön joiltakin osin. Suosituksen 3 osalta on kuitenkin syytä 
huomata, että kohdassa 9.9 esitetyn havainnon seurauksena tilintarkastustuomioistuin 
esittää samanlaisen suosituksen myös tänä vuonna (ks. suositus 9.2). 

9.18. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa edellisessä kohdassa tarkoitetun arvion
ja vuotta 2020 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätöksen perusteella 
seuraavaa: 

Suositus 9.1 – Euroopan parlamentti 

Euroopan parlamentin olisi toteutettava tarvittavat muutokset varmistaakseen, että se 
maksaa päivärahan ainoastaan niille parlamentin jäsenille, jotka ovat siihen 
oikeutettuja (ks. kohta 9.8). 

Aikatavoite: vuoden 2022 loppuun mennessä 

Suositus 9.2 – Komissio 

Komission olisi parannettava perhelisien hallinnointijärjestelmäänsä tehostamalla 
johdonmukaisuudentarkastuksia, joita se kohdistaa henkilöstön antamiin, muista 
lähteistä saatuja etuuksia koskeviin ilmoituksiin. Komission olisi myös pyrittävä 
lisäämään henkilöstön tietoisuutta asiasta (ks. kohta 9.9). 

Aikatavoite: vuoden 2022 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 9.1 – Tapahtumatarkastusten tulokset – Hallinto 

  
2020 2019   

  
  

  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä 48 45 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN 
VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   

Arvioitu virhetaso 
Virhetaso ei 

ole 
olennainen 

Virhetaso ei 
ole 

olennainen 

 
 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Liite 9.2 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi 

osaksi joiltakin osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
Suositus 1:  
tarkistaessaan varainhoitoasetusta Euroopan parlamentin 
olisi parannettava tulojen ja menojen hyväksyjien 
ohjeistusta hankintamenettelyjen valinta- ja 
myöntämisperusteiden suunnittelusta ja tarkastuksista.  

x7 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
Suositus 2:  
tarkistaessaan seuraavan kerran vierailijaryhmien 
vastaanottamista koskevia sääntöjä Euroopan parlamentin 
pitäisi vahvistaa menoilmoitusmenettelyä vaatimalla, että 
ryhmät toimittavat todentavat asiakirjat samanaikaisesti 
kuluilmoitustensa kanssa. 

x 

7 Parlamentti on päivittänyt tulojen ja menojen hyväksyjille ja henkilöstölle tarkoitetun julkisten hankintojen käsikirjan (“Public procurement 
Vademecum”), valinta- ja myöntämisperusteita koskevat ohjeet mukaan luettuina. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä Ei ole 
pantu 

täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi 

osaksi joiltakin osin 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
Suositus 3:  
Euroopan komissio parantaa mahdollisimman pian 
lakisääteisten perhe-etuuksien hallinnointijärjestelmiä 
tehostamalla johdonmukaisuustarkastuksia, joita 
kohdistetaan henkilöstön muista lähteistä saamistaan 
avustuksista tekemiin ilmoituksiin. 

x8 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

8 Muista lähteistä saatujen lisien seuranta on monimutkaista esimerkiksi siksi, että perheiden tilanteet ovat entistä moninaisempia ja kansallisiin 
perhelisiin on tehty tiheään tahtiin muutoksia tietyissä jäsenvaltioissa. Komissio pyrki parantamaan it-järjestelmiään ja tehostamaan johdonmukaisuuden 
tarkastuksia. Se myös perii takaisin havaitsemansa liikaa maksetut määrät. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa virheitä löytyi edelleen. 
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Toimielinten vastaukset 
vuosikertomukseen EU:n talousarvion 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN 

VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN – 1. LUKU – TARKASTUSLAUSUMA 

JA LAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

JOHDANTO 

1.1 Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.1–1.6: 

Vuotta 2020 leimasi yksi lähihistorian vakavimmista globaaleista pandemioista. Se toi mukanaan 

erityisiä haasteita ja esteitä, jotka komission oli selvitettävä toteuttaakseen talousarviota yhtä 

huolellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti kuin yleensä. 

EU:n talousarvio auttaa vahvistamaan Euroopan taloutta etenkin pandemian aiheuttaman talouden 

laskusuhdanteen aikana ja parantamaan sen häiriönsietokykyä. 

Komissio katsoo, että on hyvin tärkeää varmistaa, että EU:n talousarviovarat käytetään vastuullisesti 

ja asianmukaisesti. Lisäksi komissio pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta 

voidaan taata, että talousarviolla saavutetaan konkreettisia tuloksia. 

Komissio seuraa tarkasti EU:n talousarvion toteuttamista. Jos jäsenvaltioiden, rahoituksen välittäjien 

tai lopullisten tuensaajien todetaan käyttäneen EU:n varoja epäasianmukaisesti, komissio ryhtyy 

välittömästi toimiin näiden virheiden korjaamiseksi ja perii tarvittaessa varat takaisin. 

Komissio pyrkii myös löytämään sopivan tasapainon alhaisen virhetason, nopeiden maksujen ja 

kohtuullisten valvontakustannusten välillä.  

Vaikka EU:n talousarvion varainhoito on parantunut ajan mittaan, tietyt menotyypit ovat edelleen 

muita alttiimpia virheille. Näitä ovat menot, joihin monimutkaisia sääntöjä ja kulujen 

korvaamisjärjestelyjä. Komissio jatkaa havaittujen puutteiden edellyttämiä ennalta ehkäiseviä ja 

korjaavia toimenpiteitä ja varmistaa, että virheitä estetään ja havaitaan jatkuvasti paremmin kaikissa 

ohjelmissa. 

VARAINHOITOVUOTTA 2020 KOSKEVAT TARKASTUSHAVAINNOT 

Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä 

1.17 a) EU:n talousarvion tulojen osalta komissio on tyytyväinen siihen, että tämän osa-alueen 

virhetaso ei ollut olennainen. 

Perinteisten omien varojen ja arvonlisäveroon perustuvien omien varojen osalta komissio on ryhtynyt 

toimiin tehostaakseen pitkään avoinna olleiden, perinteisiä omia varoja koskevien kohtien seurantaa ja 

alv-varaumien poistamista mahdollisuuksien mukaan sekä seuratakseen Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa havaittuja perinteisten omien varojen kirjanpidon 

puutteita. 

Bruttokansantuloon perustuvien omien varojen osalta komissio on ryhtynyt kattaviin toimiin sen 

suhteen, miten globalisaatiota (myös tutkimus- ja kehittämismenojen osalta) käsitellään laskettaessa 

bruttokansantuloa omien varojen tarkoituksiin. 
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b) Komission oma arvio riskitasosta maksamishetkellä eli jäljellä olevasta virhetasosta

maksamishetkellä sen ennaltaehkäisevien valvontatoimien jälkeen on kaiken kaikkiaan 1,9 prosenttia

vuoden 2020 asiaankuuluvista menoista eli vähemmän kuin vuonna 2019.

Ottaen huomioon menojensa monivuotisuuden ja valvontastrategiansa komissio on ryhtynyt moniin 

toimenpiteisiin suorittaakseen valvontaa maksujen jälkeen ja jatkaakseen korjausten tekemistä 

rahoitusohjelmien päättämiseen saakka. Nämä toimenpiteet heijastuvat arvioituun riskitasoon 

ohjelman päättämishetkellä1. Tämä riskitaso vastaa riskitasoa maksamishetkellä vähennettynä 

komission ennustamilla myöhemmin tehtävillä korjauksilla, ja sen arvioidaan olevan 1 prosentti 

vuonna 2020. 

Vuoden 2020 osalta komissio arvioi riskitason ohjelman päättämishetkellä olevan kaikkiaan 

0,9 prosenttia. Tämä on selvästi alle 2 prosentin olennaisuusrajan ja linjassa sekä edellisinä vuosina 

vuodesta 2016 lähtien saavutettujen tasojen että komission tavoitteen kanssa. 

Koska komissio soveltaa yksityiskohtaista alhaalta ylös ‑lähestymistapaa, se pystyy esittämään 

hoidetut varat eriteltynä niiden tilanteen mukaan. Tämän perusteella komissio katsoo varojen 

jakauman olevan seuraavanlainen: 

 Vähäriskisiä menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on alle 1,9 prosenttia, on

56 prosenttia kaikista menoista.

 Keskisuuren riskin menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on 1,9–2,5 prosenttia, on

16 prosenttia kaikista menoista.

 Suuririskisiä menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on yli 2,5 prosenttia tai joissa on

havaittu merkittäviä puutteita, on 28 prosenttia kaikista menoista.

Tämän pohjalta komissio on tehnyt johtopäätöksen, että ainakin enemmän kuin puolet 

asiaankuuluvista menoista on sellaisia, että riskitaso maksamishetkellä on alle olennaisuusrajan. 

(Lisätietoja on vuoden 2020 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen niteessä II sivulla 78.)  

Nämä yksityiskohtaiset tiedot raportoidaan kattavasti ja avoimesti vuotuisissa toimintakertomuksissa 

ja vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa, ja niiden ansiosta komissio pystyy EU:n 

varojen hallinnoijana havaitsemaan järjestelmän puutteet, tunnistamaan niiden perussyyt (esimerkiksi 

sääntöjen monimutkaisuus) ja ryhtymään kohdennettuihin korjaaviin toimenpiteisiin. Ne myös 

tehostavat ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja varmistavat, että opitut asiat otetaan huomioon tulevien 

rahoitusohjelmien suunnittelussa. 

Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n varoista, vaikuttavat 

virheriskiin 

1.18 Ensimmäinen luetelmakohta – Komissio on samaa mieltä johtopäätöksestä, että virheriski on 

pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat yksinkertaisia (lähinnä tukioikeusperustaisissa 

menoissa). 

Toinen luetelmakohta – Komissio katsoo myös, että sääntöjen monimutkaisuus voi merkittävästi 

lisätä virheriskiä. 

1 Koska Euroopan maatalouden tukirahaston toimenpiteitä ei päätetä, maatalousmenojen osalta 

päätösvaiheen riski korvataan lopullisella riskinalaisella määrällä. 
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Rahoitusoikaisujen ja takaisinperintätoimien toteuttamisen lisäksi komissio tekee toimia korjatakseen 

puutteita, jotka johtavat keskisuuriin ja suuriin riskeihin. Tähän sisältyy kohdennetut korjaavat 

toimenpiteet, kuten sovellettavien EU-sääntöjen tekeminen tunnetuksi niiden tuensaajien ja 

täytäntöönpanokumppaneiden keskuudessa, jotka ovat muita alttiimpia virheille. Lisäksi tämä 

tarkoittaa valvonnan ja tarkastustulosten entistä parempaa hyödyntämistä valvontastrategioiden 

muokkaamiseksi ja kohdistamiseksi, niiden kansallisten viranomaisten valmiuksien parantamista, 

joilla on puutteita hallinto- ja valvontajärjestelmissään, ja opittujen asioiden huomioonottamista 

tulevissa ohjelmissa.  

Komissio pyrkii edelleen mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään 

yksinkertaisempien toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä, 

silloin kun se on tehokkain tapa vähentää kustannuksia ja valvontataakkaa ja pienentää virheriskiä. 

Samalla komissio pyrkii myös asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ohjelmien tuloksellisuuden 

lisäämiseksi. Monimutkaisia ehtoja ja tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan silloin, kun tuen 

kohdentaminen on tarpeen kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tai kun on 

tarpeen varmistaa sisämarkkinoiden perusperiaatteiden (julkisiin hankintoihin tai valtiontukeen 

liittyvien sääntöjen) noudattaminen.  

Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden on siksi oltava poliittisten tavoitteiden saavuttamisen kanssa 

tasapainossa. Samalla on otettava huomioon toteutuskustannukset. 

1.19 Komissio jakaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen siitä, että tapa, jolla menot 

maksetaan EU:n varoista, vaikuttaa virheriskiin. Käytettävissään olevien yksityiskohtaisten tietojen 

perusteella komissio katsoo lisäksi, että kulujen korvaamiseen perustuvien maksujen riskitasot 

maksamishetkellä eivät aina ole kauttaaltaan olennaisia.  

Kuten voidaan havaita analyysistä, jonka komissio teki vuotuisessa hallinto- ja 

tuloksellisuuskertomuksessa, riskitaso saattaa olla vähäinen, keskisuuri tai suuri samalla politiikan 

alalla ja jopa samassa meno-ohjelmassa, myös siinä tapauksessa, että jäsenvaltion tai politiikan alan 

kokonaisvirhetaso on olennaisuusrajan alapuolella, esimerkiksi kahdessa EAKR-

toimenpideohjelmassa saman jäsenvaltion sisällä. Lisäksi suuririskisten menojen (pääasiassa 

kulujen korvaamiseen perustuvia maksuja) osalta lukuisten yksittäisten ohjelmien ja 

maksajavirastojen riskitasot maksamishetkellä ovat myös olennaisuusrajan alapuolella käytössä 

olevien valvontastrategioiden ja tehtyjen kohdennettujen korjaavien toimenpiteiden ansiosta. 

Virhetaso on olennainen merkittävässä osassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamaa 

perusjoukkoa 

1.21 Yksityiskohtainen, ohjelmittain laadittu hallinnollinen analyysi osoittaa, että tilanne ei ole 

yhdenmukainen tietyillä politiikan aloilla, tietyissä meno-ohjelmissa tai edes tietyissä jäsenvaltioissa. 

Tämän yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella (ks. myös vastaus kohtaan 1.17 b), joka on raportoitu 

vuotuisissa toimintakertomuksissa ja vuoden 2020 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 

niteessä II sivulla 78) komissio jakaa menonsa sen mukaan, mikä niiden arvioitu riskitaso 

maksamishetkellä on. Tämän pohjalta komissio katsoo, että alle 44 prosenttia sen asiaankuuluvista 

menoista on sellaisia, että niiden riskitaso maksamishetkellä on yli 1,9 prosenttia.  

Edellä mainittu liittyy koheesioalan toimenpideohjelmiin, joissa on vakavia puutteita ja/tai joiden 

virhetaso on yli 1,9 prosenttia, Horisontti 2020 ‑tutkimusohjelman avustuksiin, yksittäisiin YMP:n 

maksajavirastoihin, kun kyseessä on suorat tuet ja maaseudun kehittäminen ja joidenkin 

jäsenvaltioiden osalta markkinatoimenpiteet ja virhetaso on yli 1,9 prosenttia ja rakenteeltaan 

monimutkaisiin, MRK-otsakkeeseen ”Kilpailukyky” kuuluviin avustuksiin. 
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1.23 Komissio panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskema koheesioalan 

virhetaso jatkoi paranemistaan edellisiin vuosiin verrattuna. Komissio seuraa kaikkia Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää tekemään lisärahoitusoikaisuja siinä 

määrin kuin ne katsotaan asianmukaisiksi ja juridisesti mahdollisiksi.  

Komissio viittaa lisäksi arvioimaansa virhetasoon, johon sisältyvät muun muassa enimmäisriskit 

(pessimistisimmät mahdolliset skenaariot). Virhetaso on julkaistu alue- ja kaupunkipolitiikan 

pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2020 vuotuisissa 

toimintakertomuksissa, ja se perustuu yksityiskohtaiseen analyysiin kunkin ohjelman tilanteesta. 

Komissio toteaa, että sen arvio on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskemalla 

virhetasoalueella, ja katsoo, että sen tekemässä yksityiskohtaisessa arvioinnissa otetaan huomioon 

kohtuullinen ja oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti 

kaikissa ohjelmissa. 

Komissio antoi jäsenvaltioille virheiden vähentämiseksi toteutettuihin toimiin liittyvää päivitettyä 

ohjeistusta ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjeistuksella ja vaaditulla yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään parantamaan hallinnoinnin tarkastusten laatua jatkossa. 

Komissio on laatinut julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelman, jota on päivitetty useita 

kertoja vuodesta 2014 lähtien, sekä yhteisen valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman. Näiden 

toimien tarkoituksena on auttaa EU:n varojen hallinnoijia ja tuensaajia parantamaan julkisia 

hankintoja koskevia käytäntöjään sekä vähentämään valtiontukisääntöjen soveltamiseen liittyvää 

sääntöjenvastaisuuksien riskiä koulutusohjelmien avulla ja jakamalla asiaankuuluvaa tietoa ERI-

rahastojen sidosryhmille.  

Kuten jo edellä todettiin, komissiolla on käytettävissään yksityiskohtaisia riskitasoja koskevia tietoja, 

jotka osoittavat, että tilanne ei aina ole kauttaaltaan samanlainen: Euroopan aluekehitysrahaston, 

Euroopan sosiaalirahaston, nuorisotyöllisyysaloitteen ja koheesiorahaston täytäntöönpanon 

toimenpideohjelmat sijoittuvat kaikkiin kolmeen riskiluokkaan. 

1.24 Luonnonvarojen osalta komissio on tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

havaintoon (6. luku), että maataloustukirahaston suoriin tukiin, joiden osuus otsakkeen 

”Luonnonvarat” menoista on 69 prosenttia, ei edelleenkään sisälly olennaisia virheitä. 

Markkinatoimenpiteiden (2,4 prosentin riskitaso maksamishetkellä) ja maaseudun kehittämisen 

(2,9 prosentin riskitaso maksamishetkellä) osalta komissio katsoo, että vaikka virhetasot ovat 

laskeneet viime vuosina, pyrkimys laskea niitä edelleen edellyttää sitä, että laillisuus ja 

sääntöjenmukaisuus on tasapainotettava poliittisiin tavoitteisiin pyrkimisen kanssa. Samalla on 

otettava huomioon toteutuskustannukset. Kun otetaan huomioon oikaisukapasiteetti, voidaan 

varmentaa, että lopullinen jäännösriski EU:n talousarviolle on merkittävästi olennaisuusrajan 

alapuolella. 

1.25 Kilpailukyvyn osalta komissio katsoo, että tämän luvun suuririskiset menot liittyvät Horisontti 

2020 ‑puiteohjelman osiin, ja on samaa mieltä siitä, että henkilöstökulut ja muut välittömät kulut ovat 

pääasialliset virhelähteet.   

Toisaalta jotkin tutkimusohjelmien osat, esimerkiksi Marie Skłodowska-Curie ‑toimet ja Euroopan 

tutkimusneuvoston apurahat, ovat vähäriskisiä. 

1.26 Globaalin Euroopan osalta komissio katsoo oman yksityiskohtaisen, ohjelmittain laaditun 

hallinnollisen arviointinsa perusteella (ks. vuoden 2020 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, 

s. 61–62), että luvun vähäriskiset menot eivät rajoitu pelkästään budjettitukeen. Kuten ulkosuhteiden

pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa on avoimesti kerrottu, useimmilla suoraan ja
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välillisesti hallinnoiduilla segmenteillä on vähäinen riskitaso maksamishetkellä, lukuun ottamatta 

suoraan hallinnoituja ENI-IPA-avustuksia, joiden osalta naapuruuspolitiikan ja 

laajentumisneuvottelujen pääosasto on tehnyt varauman ja laatinut toimintasuunnitelman. 

Tukikelpoisuusvirheet vaikuttavat edelleen eniten suuririskisten menojen arvioituun 

virhetasoon 

1.27 Komissio myöntää, että monimutkaiset säännöt nostavat virheriskiä. Siksi se pyrkii jatkuvasti 

mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään yksinkertaisempien 

toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. Tuensaajia 

rasittavan byrokratian ja monimutkaisuuden vähentäminen on yksi perusperiaatteista vuosien 2021–

2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä. 

Katso myös komission vastaus kohtaan 1.23. 

1.28 Komissio toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla puututaan yleisimpiin virheisiin, ja 

pyytää korjaavia toimenpiteitä heti, kun puutteita havaitaan. 

Koheesiopolitiikan osalta tarkastusviranomaiset raportoivat vuonna 2020 kolmatta kertaa toimien 

tarkastuksessa havaitsemansa sääntöjenvastaisuudet komission kanssa sovitun ja jäsenvaltioiden 

kesken jaetun yhteisen luokittelutavan mukaisesti. Useimmat tarkastusviranomaisten ja komission 

havaitsemat sääntöjenvastaisuudet koskevat samoja pääluokkia eli tukeen oikeuttamattomia menoja, 

julkisia hankintoja, kirjausketjua ja valtiontukia.  

Tarkastusviranomaisten hallintoviranomaisille vuosittain raportoimien tarkastushavaintojen 

luokittelun avulla riskinarviointeihin olisi pystyttävä sisällyttämään yleisimmät virheiden lähteet ja 

mukauttamaan niiden perusteella hallinnoinnin tarkastuksissa käytettäviä toimintatapoja ja työkaluja. 

Yhteisen maatalouspolitiikan osalta komissio viittaa vastauksiinsa luvussa 6, muun muassa 

kohdassa 6.31. Komissio on sitoutunut puuttumaan pääasiallisiin riskeihin, joita tämänhetkiset 

virheiden perussyyt aiheuttavat YMP:n varojen osalta, tarkastuskyselyillä ja toimintasuunnitelmilla 

tietyissä jäsenvaltioissa. Komissio puuttuu näihin ongelmiin myös ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä, 

kuten lainsäädännön yksinkertaistamisella ja valmiuksien kehittämisellä jäsenvaltioissa. Näitä 

toimenpiteitä on kuvattu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa 

toimintakertomuksessa. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut olennainen 

1.31 Komissio katsoo oman yksityiskohtaisen arviointinsa perusteella (ks. vuoden 2020 vuotuisen 

hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen niteen II s. 78), että vähäriskisiä rahoitusohjelmia (tai niiden 

osia) eli sellaisia, joihin liittyvä riskitaso maksamishetkellä on alle 1,9 prosenttia, on 56 prosenttia 

vuoden 2020 asiaankuuluvista menoista. 

Niihin sisältyvät YMP:n maksajavirastojen menot, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, koheesioalan 

toimenpideohjelmat, joilla on vähäinen virhetaso, Marie Skłodowska-Curie ‑toimiin liittyvät menot, 

Euroopan tutkimusneuvoston apurahat, Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja Euroopan GNSS-virasto, 

Verkkojen Eurooppa ‑väline, Erasmus+, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä 

budjettituki, avustukset ja hallintomenot. 

YMP:n osalta komissio on tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havaintoon (6. luku), 

että maataloustukirahaston suoriin tukiin, joiden osuus otsakkeen ”Luonnonvarat” menoista on 

69 prosenttia, ei edelleenkään sisälly olennaisia virheitä. Tämä havainto on yhdenmukainen komission 
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omien havaintojen kanssa, joita on kuvattu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 

vuotuisessa toimintakertomuksessa. 

Komission arvio virhetasosta on tilintarkastustuomioistuimen määrittämän vaihteluvälin 

alemmassa päässä 

1.34 Komissio pyrkii saavuttamaan varmuuden soveltaen yksityiskohtaista alhaalta ylös 

‑lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että komissio ja jäsenvaltiot tekevät vuosittain satoja tuhansia 

tarkistuksia, joiden avulla määritetään riskitaso maksamishetkellä. Koska komissio soveltaa 

perusteellista lähestymistapaa, se pystyy esittämään hoidetut varat eriteltynä niiden tilanteen mukaan. 

Tämän ansiosta komissio pystyy kohdentamaan toimenpiteensä asianmukaisesti, tarjoamaan tukea 

tehokkaasti ja korjaamaan puutteita jopa yleisesti ottaen vähäriskisissä politiikoissa tai ohjelmissa 

(esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa). 

Komission tavoitteena on edelleen, että riskitaso ohjelman päättämishetkellä on alle 2 prosentin 

olennaisuusrajan. Tämä riskitaso on arvio virheistä, jotka ovat jäljellä ohjelman elinkaaren päättyessä 

sen jälkeen, kun kaikki jälkikäteen toteutetut tarkastukset ja korjaukset on tehty 

(raportointiajankohdan ja ohjelman elinkaaren päättymisen välisenä aikana). 

Tämän riskitason on arvioitu olevan 0,9 prosenttia vuonna 2020 ja selvästi alle 2 prosenttia jokaisena 

raportointivuotena. 

Vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen valmisteluprosessissa ja kertomuksen 

sääntöjenmukaisuutta koskevissa tiedoissa on edelleen ongelmia 

1.35 Pääjohtajat vastaanottavat delegaation kollegiosta hoitamaan osansa EU:n talousarvion 

toteuttamisesta. Komissaareille toimitetaan säännöllisesti tietoja vuotuisten toimintakertomusten 

valmistelusta. Kollegio pidetään vastaavasti ajan tasalla vuotuisen hallinto- ja 

tuloksellisuuskertomuksen valmistelusta. 

1.36 Vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen hyväksymisessä noudatetaan tarkkaa ja 

tehokasta menettelyä, johon sisältyy pääosastojen ja komissaarien välisiä vuoropuheluja, sisäisiä 

lausuntokierroksia, kabinettitason tapaamisia ja ilmoituksia kollegiolle. Kollegiolla on lopullinen 

vastuu vuotuisesta hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksesta suullisen keskustelun jälkeen. 

Hallintoneuvosto antaa vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen valmistelun keskeisissä 

vaiheissa keskusyksiköille vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen sisältöä ja rakennetta 

koskevat linjanvedot.  

Pääsihteeri ja budjettipääosaston pääjohtaja antavat vuotuisten toimintakertomusten laatimiseen 

liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita, neuvontaa ja koulutusta.  

Vuotuisten toimintakertomusten luonnosten laaduntarkistuksen ja vertaisarviointien laajuus 

määritetään pääsihteerin ja budjettipääosaston pääjohtajan antamissa ohjeissa. Keskusyksiköiden rooli 

vuotuisten toimintakertomusten tarkistusprosessissa vastaa komission hallintojärjestelyissä 

määritettyä vastuunjakoa. 

1.37 Yhteinen vastaus kohtiin 1.37–1.39: 

Komissio on varma vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetyistä tiedoista, jotka 

koskevat riskitasoja maksamishetkellä ja virhetasoja. Tiedot perustuvat valvontatoimiin ja 

270



FI FI 

tarkastuksiin, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat suorittaneet huolellisesti laadittujen, meno-ohjelmien 

erityispiirteiden mukaan räätälöityjen valvontastrategioidensa perusteella. 

Lisäksi komission lähestymistapa EU:n talousarvion hallinnoijana poikkeaa Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen tehtävässään noudattamasta lähestymistavasta. Se voi johtaa joihinkin 

eroihin näiden kahden toimielimen tekemän virhetason arvioinnin välillä. 

Komissio ei katso, että YMP:ssa olisi otsakkeeseen ”Luonnonvarat” liittyviä ongelmia, jotka 

vaikuttaisivat komission arvioon riskitasosta maksamishetkellä. Komissio korostaa, että sen 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa ja vuotuisessa 

hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty arvio riskitasosta maksamishetkellä on edelleen 

1,9 prosenttia eli yhdenmukainen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen luonnonvaroja käsittelevän 

luvun arvion (2 prosenttia) kanssa ja samankaltainen kuin edellisinä vuosina (ks. myös komission 

vastaus kohtaan 1.39). Tämän mahdollisti YMP:n tehokas varmennusmalli, johon kuuluvat myös 

toimivat hallinnointijärjestelmät jäsenvaltioissa. 

Vastaavasti koheesioalan osalta komissio toimittaa tarkastuslausuman edellyttämän varmuuden 

yksityiskohtaisesti kunkin toimenpideohjelman tasolla. Kuten luvussa 5 kerrotaan, tämän johdosta 

pääjohtajat voivat antaa varmennuksen ja esittää tarvittaessa varaumia jokaisesta 418 yksittäisestä 

toimenpideohjelmasta velvoitteidensa mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden raportoimia virhetasoja 

voidaan tarvittaessa mukauttaa ja näin pystytään raportoimaan yksityiskohtainen kuva virhetasosta 

eriteltynä kunkin ohjelman osalta ja toisaalta yleiskuva koko politiikan alalta. Komissio toteaa, että 

sen arvio koheesioalan virhetasosta on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskemalla 

virhetasoalueella. 

Tämä ohjelmakohtainen lähestymistapa mahdollistaa myös sen, että vuotuisissa 

toimintakertomuksissa tunnistetaan tarve tehdä mahdollisia lisärahoitusoikaisuja yksittäisiin ohjelmiin 

ja että määritetään ne ohjelman osat ja suoritetut maksut, joihin vaikutukset todennäköisimmin 

kohdistuvat. 

Katso myös komission vastaus kohtiin 5.37–5.49. 

Kilpailukyvyn osalta komissio katsoo, että virhetason mahdollisen aliarvioinnin riski on katettu ja 

että vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa esitetyt riskinalaiset kokonaismäärät 

maksamishetkellä ja ohjelmien päättämishetkellä ovat luotettavia. Komissio ryhtyi toteuttamaan 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, joita annettiin tilintarkastustuomioistuimen 

vuosien 2018 ja 2019 vuosikertomuksissa. Tähän liittyen komissio on raportoinut täydennetyn 

edustavan virhetason vuotuisissa toimintakertomuksissa tutkimuksen ja innovoinnin osalta. Lisäksi 

komissio teki toimenpiteitä parantaakseen tarkastustoiminnan laatua, ja Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on todennut näiden toimenpiteiden saaneen aikaan parannuksia. Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin kuitenkin tunnisti useita tapauksia, joissa taloudelliset vaikutukset eivät 

olleet ilmaistavissa kvantitatiivisesti tai ne eivät olleet olennaisia. 

Globaali Euroopan osalta komissio katsoo, että jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on 

tarkoituksenmukainen. Komissio ei katso selvitykseen liittyvän rajoitteita, jotka voisivat johtaa 

virheiden aliarviointiin. 

1.39 Toinen luetelmakohta – Koheesioalan osalta komissio toteaa, että sen arvio riskitasosta 

maksamishetkellä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskemalla virhetasoalueella. 

Kolmas luetelmakohta – Luonnonvarojen osalta komissio on tyytyväinen siihen, että maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosaston arvio riskitasosta maksamishetkellä (1,9 prosenttia) on erittäin 
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lähellä ja lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrittämällä virhetasoalueella 

(2,0 prosenttia). 

Komission raportointi rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätoimista on monimutkaista eikä 

aina kovin selkeää 

1.40 Komissio korostaa ennalta ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden merkitystä sen 

varmistamisessa, että vain oikeudellisen kehyksen mukaisia menoja rahoitetaan EU:n talousarviosta. 

Näin suojellaan unionin taloudellisia etuja ja osoitetaan sen oikaisukapasiteetti. Nämä toimenpiteet 

myös kannustavat jäsenvaltioita parantamaan hallinto- ja valvontajärjestelmiään.  

Vaikka eri ohjelmien oikeusperustassa määrätyillä mekanismeilla on sama perimmäinen tavoite, ne 

voivat vaihdella merkittävästi menojen eri osa-alueilla.  Lisäksi korjaavien toimenpiteiden vaikutukset 

voivat myös vaihdella, sillä kulloinkin sovellettavissa oikeusperustoissa saatetaan määrätä 

nettomääräisten rahoitusoikaisujen tekemisestä ja/tai tukeen oikeuttamattomien summien 

korvaamisesta tukikelpoisilla hankkeilla.  

Jotta ennalta ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä annetaan täydellinen ja avoin yleiskuva, 

kaikkien näiden eri mekanismien vaikutukset on esitettävä.  

Nykyinen raportointi on suunniteltu eri sidosryhmien pyyntöjen mukaan. Komissio analysoi, voiko 

rahoitusoikaisuja ja takaisinperintätoimia koskevaa raportointia virtaviivaistaa edelleen vuosien 2021–

2027 monivuotista rahoituskehystä varten.    

1.41 Komissio pitää ”vahvistettuja” oikaisuja ja takaisinperintätoimia raportoinnin kannalta 

tärkeimpinä tietoina, koska ne edustavat komission päätöstä tai sitä, että jäsenvaltio on hyväksynyt 

oikaisun tekemisen.  Päätöksen ja korjaavan toimenpiteen toteuttamisen välillä voi kuitenkin olla 

viive, joka johtuu sovellettavista oikeudellisista kehyksistä suoraan aiheutuvista syistä. Tämän vuoksi 

sekä ”vahvistettu” että ”toteutettu” ovat tärkeitä käsitteitä.  

Lisäksi komissio käyttää sekä ennalta ehkäiseviä että korjaavia työkaluja. Ennakkoon toteutetut 

vähennykset ovat tehokkain tapa estää tukeen oikeuttamattomien menojen rahoittaminen EU:n 

talousarviosta. Jälkikäteen toteutetut oikaisut liittyvät yleensä jälkikäteen toteutettuihin tarkastuksiin 

tai tarkastushavaintoihin.   

Komissio korostaa, että sekä nettomääräiset oikaisut että korvatut maksut (summien korvaaminen) 

ovat korjaavia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että sääntöjenvastaiset menot jätetään pois 

EU:n rahoituksen piiristä, ja joilla voidaan luoda jäsenvaltioille painetta korjata hallinto- ja 

valvontajärjestelmissään olevia puutteita. 

1.43 Koheesioalan osalta ohjelmakaudella 2014–2020 jäsenvaltiot tekevät rahoitusoikaisuja 

komissiolle toimittamissaan ohjelmien tilinpäätöksissä. Nämä tiedot esitetään kokonaisuutena täysin 

avoimesti vuotuisissa toimintakertomuksissa kunkin vuoden osalta (vuonna 2020 Euroopan 

aluekehitysrahaston / koheesiorahaston osalta oikaistiin tilivuodelta kokonaisuudessaan 1,5 miljardia 

euroa ja Euroopan sosiaalirahaston / nuorisotyöllisyysaloitteen osalta 0,5 miljoonaa euroa). Nämä 

rahoitusoikaisut eivät sisälly 1 098 miljoonan euron summaan.  

Lainsäätäjän määrittämistä monimutkaisista kriteereistä huolimatta nettomääräiset rahoitusoikaisut 

toimivat edelleen jäsenvaltioille kannustimena tehdä rahoitusoikaisut mahdollisimman varhain, jo 

ennen tilinpäätöksen toimittamista. 
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1.50 Komissio haluaa selventää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen luvussa 8 tunnistama 

puute jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä liittyy siihen, että menettely, jolla petosepäilyt 

raportoidaan komissiolle, ei ole riittävän vakioitu. Komissio hyväksyy tähän liittyvän suosituksen (ks. 

komission vastaukset kohtaan 8.28 ja suositukseen 8.3). 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

1.53 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että komissio pitää EU:n talousarvion moitteetonta varainhoitoa 

erittäin tärkeänä. EU:n talousarvion hallinnoijana komissio laatii tehokkaita, monivuotisia 

valvontastrategioita puutteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Se myös toteuttaa 

toimenpiteitä, joilla pyritään edelleen yksinkertaistamaan ohjelmia. 

EU:n talousarvion tulojen osalta komissio katsoo Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoin, että 

tämän osa-alueen virhetaso ei ollut olennainen.  

Menojen osalta komissio katsoo, että sekä jäsenvaltioiden että komission yksiköiden tekemiä 

toimenpiteitä parhaiten edustava virhetaso on riskitaso ohjelman päättämishetkellä (ks. myös vastaus 

kohtaan 1.35). Se mittaa riskitasoa, joka on jäljellä, kun kaikki jälkikäteen toteutetut tarkastukset ja 

korjaukset on tehty. Vuonna 2020 kokonaisriskitason ohjelman päättämishetkellä arvioidaan olevan 

0,9 prosenttia, mikä on selvästi alle 2 prosentin olennaisuusrajan ja vastaa aiempien vuosien tasoa 

(0,7 prosenttia vuonna 2019). 

Lisäksi oman yksityiskohtaisen, ohjelmittain laaditun hallinnollisen analyysinsa (ks. myös vastaus 

kohtaan 1.17 b) ansiosta komissio pystyy muodostamaan yksityiskohtaisen kuvan riskitasosta 

politiikan aloilla ja meno-ohjelmissa. Tämä osoittaa, että menoihin liittyvät riskitasot 

maksamishetkellä eivät ole politiikan aloilla yhdenmukaisesti vähäisiä, keskisuuria tai suuria (ks. 

vuoden 2020 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen niteen II s. 78). Tämän ansiosta 

voidaan määrittää tarkasti, missä riskit ja niiden perussyyt ovat, ja ryhtyä kohdennettuihin korjaaviin 

toimenpiteisiin: 

 Vähäriskisiä menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on alle 1,9 prosenttia, on

56 prosenttia kaikista menoista.

 Keskisuuren riskin menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on 1,9–2,5 prosenttia, on

16 prosenttia kaikista menoista.

 Suuririskisiä menoja, joiden riskitaso maksamishetkellä on yli 2,5 prosenttia tai joissa on

havaittu merkittäviä puutteita, on 28 prosenttia kaikista menoista.

Tämän pohjalta komissio on tehnyt johtopäätöksen, että riskitaso maksamishetkellä on alle 

olennaisuusrajan enemmän kuin puolessa asiaankuuluvista menoista. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUOSIKERTOMUKSEEN 2020 ”VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN – 

2. LUKU – TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTO”

JOHDANTO 

2.1 EU:n talousarvio oli keskeisessä asemassa EU:n toimissa covid-19-pandemiantorjumiseksi. Sen 

jälkeen kun Maailman terveysjärjestö määritteli covid-19-epidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta 

2020, komissiolta kesti vain kolme viikkoa esittää ehdotuksia koordinoiduista ja kattavista 

toimista EU:n talousarvion kautta. Tähän liittyi rahoituksen saaminen liikkeelle nopeasti ja 

joustavasti kiireellisimpien tarpeiden täyttämiseksi tinkimättä kuitenkaan korkeimpien 

varainhoitostandardien soveltamisesta. Tähän vastaukseen sisältyivät seuraavat toimenpiteet:  

– koheesiopolitiikan alaiset koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevat 

investointialoitteet, joilla helpotetaan joustavuusjärjestelyjä ja otetaan käyttöön noin 

23 miljardia euroa jäsenvaltioille. Aloitteilla autetaan torjumaan covid-19-pandemiaa 

tukemalla terveydenhuoltoa, pienyrityksiä ja työntekijöitä 

– hätätilanteen tukivälineen – talousarvio 2,7 miljardia euroa, jota jäsenvaltiot täydentävät

750 miljoonalla eurolla – uudelleen aktivointi rajat ylittävän terveyteen liittyvän

hätätilanteen torjumiseksi

– 415 miljoonaa euroa lisärahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismille / rescEU:lle

välittömän katastrofiavun tarjoamiseksi pahiten kärsineille alueille

– EU:n solidaarisuusrahaston laajentaminen kattamaan luonnonkatastrofien lisäksi merkittävät

terveyskriisit ja

– uusi rahoitusväline eli työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen eurooppalainen tukiväline

(SURE), jonka talousarvio on enintään 100 miljardia euroa.

Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja komissio tekivät yhteistyötä saumattomasti ja 

nopeasti näiden toimenpiteiden hyväksymiseksi ennätysajassa, ja ne tulivat voimaan 

huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Erittäin innovatiivinen SURE-ohjelma tuli voimaan 

19. toukokuuta 2020.

Näiden toimenpiteiden rahoittaminen edellytti kaikkien keinojen ja joustavuuden käyttöönottoa. 

Yhteensä vuoden 2020 talousarviota korotettiin yli 10 miljardin euron maksuilla, kaikki 

vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevat varat otettiin käyttöön ja 

maksusitoumusmäärärahoja myönnettiin enintään 70 miljardia euroa covid-19-kriisin 

ratkaisemiseen. Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevien investointialoitteiden ansiosta 

jäsenvaltioiden oli helpompi saada rahoitusta nopeasti. Komissio taas pystyi hätätilanteen tukivälineen 

avulla koordinoimaan kriisin torjumiseksi tarvittavia hankintatoimia ja avustamaan niissä. 

Ennakoivalla talousarviohallinnolla varmistettiin vuoden 2020 talousarvion nopea ja tehokas 

toteuttaminen. Komission ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin, usein ennätysajassa, yhdeksän 

lisätalousarviota, mikä on enemmän kuin minään muuna vuonna kaudella 2014–2020. Lisäksi tehtiin 

28 budjettivallan käyttäjän määrärahasiirtoa ja satoja itsenäisiä komission määrärahasiirtoja. Tämän 
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seurauksena haastavasta tilanteesta huolimatta EU:n vuoden 2020 talousarvio käytettiin lähes 

kokonaan sekä maksusitoumusten että maksujen osalta, mikä on paras tulos sitten vuoden 2014. 

Talousarvio- ja varainhallinto vuonna 2020 

2.3 Komissio korostaa, että lisätalousarvioilla vuonna 2020 käyttöön otetut vahvistukset, joilla 

pyrittiin vastaamaan covid-19-kriisiin, liittyivät suurelta osin myös muiden kuin temaattisten 

erityisrahoitusvälineiden, kuten joustovälineen (1,1 miljardia euroa) ja 

maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran (2,7 miljardia euroa), käyttöön 

ottamiseen. Näin ollen lisärahoituksella vastattiin myös muihin haasteisiin, erityisesti 

muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin. 

2.7 Pandemian puhkeamisen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja komissio ovat sopineet 

ennennäkemättömästä noin 800 miljardin euron (käypinä hintoina) elvytyspaketista (Next 

Generation EU), joka on kohdennettu pandemian torjuntaan; tästä raportoidaan säännöllisesti 

lainsäädännössä säädetyllä tavalla. 

2.8 Komissio huomauttaa, että covid-19-pandemiaan liittyviä välittömiä torjuntamenoja koskevassa 

kertomuksessa, johon tilintarkastustuomioistuin viittasi tässä kohdassa, käsiteltiin ohjelmia ja 

välineitä, joiden osalta covid-19-pandemiaan liittyviä tarkoituksia varten tehtiin vuonna 2020 

sitoumuksia, uudelleen kohdentamisia ja/tai vahvistuksia. Esimerkiksi otsakkeeseen 5 merkittyjä 

sitoumuksia ei ole sisällytetty tähän kertomukseen. 

Coronavirus Dashboard -verkkosivuilla annetaan yleiskatsaus EU:n koheesiopolitiikan toimista 

covid-19-kriisiin vastaamiseksi, mukaan lukien temaattinen uudelleenohjelmointi (jossa esitetään 

käytettävissä olevien koheesiopolitiikan varojen uudelleen kohdentaminen terveystoimiin, 

yritystukeen ja pandemian vaikutusten torjumista koskevaan tukeen), määrälliset tavoitteet, jotka on 

asetettu uusille covid-19-erityisindikaattoreille, sekä rahoitusjoustavuutta ja maksuvalmiutta 

koskevien CRII(+)-toimenpiteiden käyttöönotto. 

2.11 Alun viivästysten jälkeen koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano etenee hyvin. Komissio 

korostaa, että varojen korkeat käyttöasteet vuosina 2019 ja 2020 osoittavat, että ohjelmien alun 

viivästystä ollaan kuromassa umpeen. 

2.17 Alun viivästysten jälkeen vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano 

etenee hyvin. Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osalta valittujen hankkeiden osuus, 

jota komissio pitää yhtenä edellytyksenä tulevalle varojen käytölle ja viitteenä siitä, nousi 

vuoden 2018 lopussa korkeammaksi kuin samalla viitekaudella vuosina 2007–2013. Tämä 

myönteinen kehityssuuntaus on vahvistettu joulukuun 2020 lopussa, jolloin koko koheesiopolitiikan 

osalta valittujen hankkeiden osuus oli 107 prosenttia (eli noin 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

vuosina 2007–2013).  

Lisäksi komissio korostaa, että varojen korkeat käyttöasteet vuosina 2019 ja 2020 osoittavat, että 

ohjelmien alun viivästystä ollaan kuromassa umpeen.  

Covid-19-kriisiin liittyvien tekijöiden kokonaisvaikutukset ovat vasta paljastumassa, ja ne ovat 

täysin selvillä vasta vuonna 2021. 

Komissio katsoo, että olisi oltava varovainen tehtäessä päätelmiä nykyisen ja edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen välisistä vertailuista, koska ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 yhteisiä 

säännöksiä koskevissa asetuksissa on tiettyjä eroja (kuten vuotuisen ennakkorahoituksen suuri määrä, 
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n + 3 -sääntö ja vuotuinen tilien hyväksymismenettely), joiden vuoksi viimeksi mainitun kauden 

maksujen täytäntöönpano voi olla hitaampaa.  

Komissio myös korostaa, että edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi 2013 oli 

poikkeuksellinen vuosi EU:hun vuosien 2004 ja 2007 laajentumisissa liittyneiden uusien 

jäsenvaltioiden siirtymäjärjestelyjen vuoksi. Useimpiin näistä jäsenvaltioista
1
 sovellettiin n + 3 -

sääntöä vuosien 2008–2010 sitoumusten osalta ja samanaikaisesti n + 2 -sääntöä vuosien 2011–2013 

osalta. Tämä nosti merkittävästi sitoumusten vapauttamisen välttämiseen tarvittavien maksujen 

määrää. Verrattavissa olevaa vaikutusta ei ollut vuoden 2020 lopussa. Lisäksi tilanne ei ole täysin 

vertailukelpoinen siksikään, että menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä on eri: vuonna 2013 

täytäntöönpanoon oli jäljellä vain kaksi vuotta (31. joulukuuta 2015 asti), mutta vuonna 2020 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vuosien 2014–2020 ohjelmia varten oli jäljellä kolme 

vuotta (31. joulukuuta 2023 asti) lukuun ottamatta Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa (maaseuturahasto), jossa nykyiset ohjelmat jatkuvat vuoden 2025 loppuun asti. 

Lisäksi, kuten tilintarkastustuomioistuin huomautti tämän kertomuksen kohdassa 2.15 ja myös 

vuoden 2019 vuosikertomuksessaan, maaseuturahaston täytäntöönpanoaste (65 %) oli korkeampi 

kuin muiden ERI-rahastojen täytäntöönpanoasteet. Siksi komissio huomauttaa, että kertomuksen 

tässä kohdassa kuvattu täytäntöönpanon viivästyminen ei liity Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoon (maaseuturahasto).  

2.20 Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevästä työryhmästä, joka perustettiin parantamaan 

rakennerahastojen ja koheesiorahaston täytäntöönpanoa kaudella 2007–2013, saadut kokemukset on 

valtavirtaistettu nykyisellä kaudella vaikeuksissa olevia ohjelmia varten. 

Komissio seuraa tarkasti viivästyksille alttiina pidettyjä ohjelmia ehkäistäkseen varojen 

vajaakäytön ja mahdollisen vapautumisen. Komissio käy asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 

tiivistä vuoropuhelua tilanteen parantamiseksi.  

Komissio toistaa, että tuloksellisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään koko ohjelmakauden ajan, 

kuten se on jo todennut tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 17/2018 antamissaan 

vastauksissa. 

Vuosina 2014–2020 on keskitytty vahvasti tulossuuntautuneisuuteen ja tuloksellisuuskehykseen 

sekä välitavoitteisiin ja tavoitteisiin sen varmistamiseksi, että edistystä tapahtuu suunnitellusti. 

Vuoden 2019 tuloksellisuuden tarkastelun aikana kiinnitettiin erityistä huomiota ohjelmiin, joiden 

tuloksellisuus on vaarassa jäädä riittämättömäksi ja/tai joissa on sitoumusten vapauttamisriski, jotta 

korjaavien toimien määrittämistä ja täytäntöönpanoa kentällä voidaan tukea. 

Komissio antaa jäsenvaltioille merkittävää tukea, teknistä apua ja neuvontapalveluja niiden varojen 

käyttövalmiuksien ja saavutettujen tulosten parantamiseksi (esimerkiksi ”REGIO TAIEX” -välineen 

alainen, Peer2Peer-mekanismiin liittyvä hyvien käytäntöjen vaihto sekä JASPERS, jonka avulla 

avustetaan sellaisten laadukkaiden hankkeiden valmistelua, joilla voidaan parantaa varojen käyttöä 

vuosina 2014–2020). 

Lisäksi komissio ehdotti useita toimenpiteitä, joilla autetaan jäsenvaltioita selviytymään covid-19-

pandemiaan liittyvästä kriisistä, mukaan lukien lainsäädännölliset muutokset koronaviruksen 

vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII) yhteydessä ja koronaviruksen 

vaikutusten lieventämistä koskevan toisen investointialoitteen (CRII+) yhteydessä. Nämä tarkistukset 

1 Poikkeuksia olivat Kroatia, Romania ja Slovakia, joihin sovellettiin n + 3 -sääntöä koko ajanjakson 

ajan. 
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hyväksyttiin. Niillä tarjottiin lisää joustavuutta ja maksuvalmiutta koheesiopolitiikan tuen nopeaan 

käyttöönottoon ja pyrittiin vähentämään hallinnollista rasitetta.  

Komissio perusti maaliskuussa 2020 koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa 

investointialoitetta käsittelevän työryhmän avustamaan jäsenvaltioita kriisintorjuntatoimenpiteiden 

täytäntöönpanossa. Vuoden 2020 loppuun mennessä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto olivat vastanneet nopeasti lähes 

500 tulkintakysymykseen, jotka liittyivät koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaan 

investointialoitteeseen, ja vastaukset julkaistiin asiaan omistetulla verkkosivustolla, jolle kaikilla 

hallintoviranomaisilla on pääsy.  

Vuonna 2020 toteutettiin merkittäviä uudelleenohjelmointitoimia. Komissio hyväksyi 

asiaankuuluvat ohjelmamuutokset ennätysajassa, jotta voitiin vastata kunkin jäsenvaltion 

koronaviruskriisiin liittyviin kiireellisiin tarpeisiin. Rahastojen uudelleenohjelmoinnin lisäksi 

jäsenvaltioiden käytettävissä on muita yksinkertaistamistoimia, joita jäsenvaltiot myös käyttävät, 

kuten määräaikojen pidentäminen, nopeutetut maksut ja covid-19-pandemiaan liittyvien menojen 

taannehtiva tukikelpoisuus. Toimenpiteillä, joita komissio on ehdottanut koheesiota ja Euroopan 

alueita tukevaa elpymisapua (REACT-EU-väline) varten, todennäköisesti myös nopeutetaan 

näiden lisävarojen toteuttamista. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat säännökset, joiden mukaan EU:n 

yhteisrahoitus voi olla 100 prosenttia, säännökset, joilla määritellään tuen määrä riittävän laajaksi 

tarpeiden kattavaa täyttämistä varten, sekä joukko koheesiopolitiikkaan tavallisesti sovellettavia 

rajoituksia, joita ei sovelleta REACT-EU-välineeseen.   

Lisäksi, koska jäsenvaltiot kanavoivat REACT-EU-välineen varoja koheesiopolitiikan nykyiseen 

toteutusjärjestelmään, tällä todennäköisesti varmistetaan sujuva täytäntöönpano. 

Riskit ja haasteet 

2.21 Komissio viittaa kohtaan 2.20 antamaansa vastaukseen. 

2.22 Usean yksinkertaistamistoimenpiteen käyttöönotto sekä ennakkorahoituksen merkittävä 

vähentäminen voivat kannustaa esittämään välimaksupyynnöt nopeammin uudella ohjelmakaudella. 

Tämän kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun riskin, joka koskee yhteistyössä 

hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanon käynnistymisen viivästymistä vuosien 2021–2027 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, osalta on tarpeen säätää menojen päällekkäisestä 

tukikelpoisuudesta kahden ohjelmakauden välillä, koska monien toimien toteuttaminen kestää 

useita vuosia ja koska kaikissa toimissa on aina käynnistys- ja lopetusvaiheet. Komissio parantaa 

kausien välistä jatkuvuutta useiden toimenpiteiden avulla, mukaan lukien laajojen hankkeiden 

jakaminen vaiheisiin. 

2.24 Pandemia vuonna 2020 ja siitä johtuva Euroopan unionin elpymisvälineen hyväksymisen 

asettaminen etusijalle ovat pääasiallinen syy hyväksymisen viivästymiseen. Lainsäädäntövallan 

käyttäjien välillä helmikuussa 2021 käytyjen koheesiopolitiikan lainsäädäntökehystä koskevien 

neuvottelujen päätelmien jälkeen komissio ja jäsenvaltiot ovat kuitenkin käyneet vilkasta 

epävirallista vuoropuhelua. Tämä mahdollistaa kumppanuussopimusten ja ohjelmien nopean 

virallisen esittämisen niiden tultua voimaan sekä niiden hyväksymisen. 

2.25 Komissio viittaa kohtiin 2.22 ja 2.24 antamiinsa vastauksiin. 

Komission ehdotus vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikkaa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 

toukokuussa 2018, lähes puoli vuotta aiemmin kuin vastaavassa tilanteessa vuonna 2011. 
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2.26 Komissio huomauttaa, että tässä kohdassa kuvattu täytäntöönpanon viivästyminen ei liity 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon (maaseuturahasto). 

Ks. myös komission vastaus kohtaan 2.18. 

2.27 EU:n koheesiopolitiikan rahoituksella investoidaan hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen 

jäsenvaltioissa ohjelmakauden 2014–2020 temaattisen tavoitteen 11 yhteydessä ja rahastojen 

hallinnointivalmiuksien vahvistamiseksi tarjotun teknisen avun yhteydessä. Jäsenvaltioiden 

hallinnollisiin valmiuksiin tehtäviä investointeja rahoitetaan edelleen ohjelmakaudella 2021–2027. 

Lisäksi jäsenvaltiot voivat täydentää vakiomuotoista teknistä apua toisentyyppisellä teknisellä 

avulla eli teknisen avun kustannuksiin perustumattomalla rahoituksella (yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen 37 artikla). Useat jäsenvaltiot aikovat myös laatia hallinnollisten valmiuksien 

kehittämistä koskevia etenemissuunnitelmia kaudeksi 2021–2027, mukaan lukien toiminnan 

suuntaaminen siihen, että valmiuksien kehittämistoimia toteutetaan laajemmin. Tämän ja 

vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan merkittävien yksinkertaistamistoimien pitäisi mahdollistaa 

EU:n varojen vakaa täytäntöönpano. 

2.29 Komissio viittaa kohtaan 2.22 antamaansa vastaukseen. 

Maaseuturahaston osalta komissio huomauttaa, että vaikka tämän vastauksen laatimisajankohtana 

YMP:n asetuksista ei ollut sopimusta, heinäkuussa 2020 annetuissa monivuotista rahoituskehystä 

koskevissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä sovittiin n + 2 -säännöstä maaseuturahaston osalta. 

2.30 Komissio korostaa, että kullakin jäsenvaltiolla on oikeus valita, mitä ohjelmaa käytetään 

tiettyyn investointiin tai uudistukseen. Lisäksi elpymis- ja palautumistukivälineen 

täytäntöönpanossa jäsenvaltio on tuensaaja eikä komission täytäntöönpanokumppani. 

Elpymis- ja palautumistukivälineessä edellytetään, että jäsenvaltiot ehdottavat kansallisia elpymis- ja 

palautumissuunnitelmia, joihin sisältyy uudistuksia ja investointeja, ja että jäsenvaltiot saavat 

rahoitusta vasta, kun suunnitelmien täytäntöönpanossa on edistytty. 

Komissio katsoo, että se, että elpymis- ja palautumistukivälineellä rahoitetaan suunnitelman 

arvioidut kustannukset kokonaisuudessaan (enimmäismäärään asti), on asianmukaista, kun otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden äärimmäinen rahoitustarve covid-19-pandemian seurauksena. Lisäksi 

elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus edellyttää tiettyjen ehtojen (arviointikriteerit sekä 

välitavoitteet ja tavoitteet) täyttymistä ja voi sopia paremmin jäsenvaltioille tietyissä tilanteissa, mikä 

voi johtaa käytettävissä olevien eri rahoitusvälineiden kohdennetumpaan käyttöön. 

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että rahoitusvälineen houkuttelevuutta verrattuna 

toiseen (esimerkiksi elpymis- ja palautumistukiväline verrattuna yhteistyössä hallinnoitaviin 

rahastoihin) ei voida arvioida pelkästään sen kustannusosuuden perusteella, joka katettaisiin 

jommallakummalla välineellä. Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa varmistettava, etteivät ne saa 

päällekkäistä rahoitusta. 

2.32 Komissio on covid-19-pandemian johdosta antanut ohjelmaviranomaisille lisää kohdennettua 

tukea tilanteen ratkaisemiseksi ja työskennellyt tarkastusviranomaisten kanssa vankan ja 

yhdenmukaistetun lähestymistavan varmistamiseksi. Tilanteessa ohjelmaviranomaisille on välitetty 

selkeä viesti siitä, että sääntöjen noudattaminen on edelleen edellytys. Tarkastusviranomaisten 

kanssa arvioidaan covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimintapoliittisten toimien 

mahdollisesti aiheuttamia uusia riskejä, mukaan lukien uusiin menotyyppeihin tai sovittuihin 

menettelyihin luontaisesti liittyvät riskit. Lisäksi komissio perusti ennakoivasti koronaviruksen 

vaikutusten lieventämistä koskevaan investointialoitteeseen liittyville kysymyksille ja 
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vastauksille omistetun verkkosivuston, jonka avulla tuetaan hallinto- ja tarkastusviranomaisia 

konkreettisilla vastauksilla niiden kysymyksiin koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan 

investointialoitteen toimenpiteiden käyttöönoton yhteydessä. Useisiin satoihin kysymyksiin on 

vastattu. Komissio on myös toimittanut tarkastusviranomaisille erillisen pohdinnan kriisitilanteesta 

mahdollisesti aiheutuvien skenaarioiden analysoimiseksi ja riskien arvioinnin ajantasaistamiseksi 

tarkastusten suunnittelua ja tarkastustyötä varten. Komissio on myös sisäisen 

valvontajärjestelmänsä jatkuvan ajantasaistamisen yhteydessä tarkistanut riskirekisteriään ja 

määrittänyt erityisiä uusia riskejä sekä lisännyt konkreettisia lieventäviä aloitteita meneillään oleviin 

ja tuleviin vuotuisiin hallinnointitoimiin. 

Maaseuturahaston osalta komissio antoi asetuksen (EU) 2020/532, jossa säädetään säännöistä ja 

realistisista ja saavutettavissa olevista valvontavaatimuksista jäsenvaltioille. Muutetut säännöt 

olivat ajallisesti ja laajuudeltaan rajallisia, ja niissä ehdotettiin jäsenvaltioille vaihtoehtoisia 

menetelmiä valvonnan suorittamiseksi covid-19-rajoitusten aikana. Siksi ne yhdessä sertifiointielinten 

työn kanssa muodostivat hyvän perustan varmistukselle. 

2.33 Elpymis- ja palautumistukiväline on tulosperusteinen väline, jossa maksut suoritetaan 

välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Näin ollen maksujen laillisuus ja 

sääntöjenmukaisuus liittyvät yksinomaan sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 

menestyksekkääseen saavuttamiseen. 

Asetuksen 22 artiklassa asetetaan jäsenvaltioille EU:n varojen edunsaajina velvoite varmistaa 

vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, mukaan lukien sovellettavan EU:n ja 

kansallisen lainsäädännön noudattamisen valvonta ja päällekkäisen rahoituksen välttäminen. Tässä 

yhteydessä komissio voi suorittaa jäsenvaltioiden sisäisen valvonnan järjestelmien 

järjestelmätarkastuksia välineen voimassaoloaikana sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 

noudattavat 22 artiklan mukaisia velvoitteitaan. Komissio myös suorittaa suunnitelman 

täytäntöönpanon aikana riskiperusteista valvontaa ja riskiperusteisia tarkastuksia tapauksissa, joissa 

epäillään vakavia sääntöjenvastaisuuksia, joita jäsenvaltiot eivät ole korjanneet (eli petoksia, 

korruptiota tai eturistiriitoja), tai joissa epäillään rahoitussopimuksen tai lainasopimuksen 

velvoitteiden vakavaa rikkomista. 

Komissiolla on viime kädessä valtuudet vähentää suhteellisesti ja periä takaisin sellaista tukea, jota 

ei makseta takaisin, tai pyytää lainojen ennenaikaista takaisinmaksua tapauksissa, joissa ilmenee 

petoksia, korruptiota tai eturistiriitoja, jotka vaikuttavat unionin taloudellisiin etuihin ja joita 

jäsenvaltio ei ole korjannut, ja/tai rahoitus- ja/tai lainasopimuksessa vahvistettujen velvoitteiden 

vakavaa rikkomista (johon liittyy päällekkäistä rahoitusta). 

Ks. myös komission vastaus kohtaan 2.30. 

2.37 Vaikka SURE-tukivälineen myötä EU:n talousarvioon kohdistuu nimellisesti enemmän 

rahoitusriskejä, koska se nosti EU:n lainojen määrää lähes 90 miljardilla eurolla toukokuun 2021 

loppuun mennessä, sen rakenne on suunniteltu siten, että EU:n talousarvioon kohdistuva riski on 

käytännössä minimoitu.  

Kaikkien jäsenvaltioiden antamien takuiden lisäksi SURE-asetuksessa on useita toiminnan vakautta 

koskevia sääntöjä, kuten i) keskitysraja kolmelle suurimmalle lainalle, joiden osuus saa olla 

enintään 60 prosenttia SURE-tukivälineestä myönnettyjen lainojen enimmäismäärästä, 

ii) 10 prosentin riskien vuotuinen enimmäismäärä (maksut, jotka unionin on maksettava jokaisena

vuonna, saavat olla enintään 10 miljardia euroa) ja iii) komission mahdollisuus tarvittaessa jatkaa

lainojaan.
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2.39 Tässä kohdassa käsitelty EU:n talousarvion vuotuinen altistuminen riskeille vuosina 2020 

ja 2021 jaetaan kahteen osaan: altistuminen, jonka osalta luottotappiovarauksena on takuurahasto 

(esimerkiksi kolmansiin maihin liittyvät maksut), ja altistuminen, jonka osalta ei ole 

luottotappiovarausta (esimerkiksi jäsenvaltioiden suorittamat maksut).  

Näihin lukuihin sisältyy kuitenkin kolmansiin maihin liittyvä riski (3,1 miljardia euroa vuonna 2020 

ja kolme miljardia euroa vuonna 2021), joka katetaan ensisijaisesti ulkosuhteisiin liittyvien 

hankkeiden takuurahastosta. 

2.40 Ehdollisten velkojen eri lähteistä johtuvien riskien hallintakehyksen parantamisen lisäksi 

komissio toteuttaa jo uutta monipuolista varainhankintastrategiaa, jolla vastataan riittävällä tavalla 

vaativampaan, Next Generation EU -välineen rahoittamista pääomamarkkinoilla koskevaan 

lähestymistapaan
2
. 

Komissio viittaa kohtaan 2.37 antamaansa vastaukseen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

2.42 Komissio korostaa, että lisätalousarvioilla vuonna 2020 käyttöön otetuilla vahvistuksilla 

pyrittiin toisaalta vastaamaan covid-19-kriisiin ja toisaalta ottamaan käyttöön useita 

erityisvälineitä, joilla voidaan vastata muihin haasteisiin, erityisesti muuttoliikkeeseen ja 

turvallisuuteen liittyviin haasteisiin. 

2.44 Komissio korostaa, että sen covid-19-pandemiaan liittyviä välittömiä torjuntamenoja 

koskeva kertomus, jossa ilmoitetaan suoraan ja välillisesti hallinnoitu 12,9 miljardin euron sitoumus 

määräksi, joka oli asetettu saataville covid-19-pandemiaan liittyviä tarkoituksia varten vuoden 2020 

loppuun mennessä, rajoittuu ohjelmiin ja välineisiin, joiden osalta covid-19-pandemiaan liittyviä 

tarkoituksia varten tehtiin vuonna 2020 sitoumuksia, uudelleen kohdentamisia ja/tai vahvistuksia. 

Näin ollen tiettyjä sitoumuksia, kuten otsakkeeseen 5 merkittyjä sitoumuksia, ei ole sisällytetty siihen. 

Komissio on aloittanut covid-19-pandemiaan liittyviin tarkoituksiin käytettyjen EU:n varojen 

sisäisen seurannan vuoden 2020 ensimmäisestä puoliskosta alkaen, mukaan lukien etukäteen tehdyt 

sitoumukset.  

2.45 Komissio korostaa, että maksamatta olevien sitoumusten määrä kasvaa aina, jos sitoumusten ja 

maksujen määrän välinen ero on positiivinen eikä sitoumusten vapauttaminen vähennä sitä. 

Maksujen määrä riippuu ohjelmien menotarpeista. Jäsenvaltioiden toteuttama yhteistyössä 

hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpano on keskeisin tekijä. Maksut riippuvat myös siitä, että 

budjettivallan käyttäjä myöntää tarvittavat varat vuotuisissa talousarvioissa. 

Komissio viittaa lisäksi kohtaan 2.11 antamaansa vastaukseen. 

2.46 Komission yhteinen vastaus kohtiin 2.46 ja 2.47: 

Komissio huomauttaa, että tässä kohdassa kuvattu täytäntöönpanon viivästyminen ei liity 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon (maaseuturahasto).  

2 Tiedonanto uudesta varainhankintastrategiasta Next Generation EU -välineen rahoittamiseksi, 

COM(2021) 250 final, 14.4.2021. 
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Alun viivästysten jälkeen vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano etenee 

hyvin. 

Ks. myös komission vastaukset kohtiin 2.17, 2.18 ja 2.20. 

2.48 Yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanon viivästymisriskin vuosien 2021–

2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä osalta komissio viittaa kohtaan 2.22 antamaansa 

vastaukseen. 

Elpymis- ja palautumistukivälineestä johtuvan lisääntyneen riskin osalta komissio viittaa 

kohtaan 2.33 antamaansa vastaukseen. 

Lisäksi, kuten komissio totesi kohtiin 2.19 ja 2.26 antamassaan vastauksessa ja kuten 

tilintarkastustuomioistuin totesi kohdassa 2.24, komissio huomauttaa, että tässä kohdassa kuvatut 

vaaditun lainsäädännön hyväksymisen viivästyminen ja hidas varojen käyttö (ja muut asiaan 

liittyvät riskit) eivät liity Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon 

(maaseuturahasto) siirtymäasetuksen (23. joulukuuta 2020 annettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 2020/2220) hyväksymisen ja maaseudun kehittämisohjelmien pidentämisen 

vuoksi. 

2.49 Komissio huomauttaa, että ehdollisten velkojen määrän kasvun (ja asiaan liittyvän EU:n 

talousarvioon kohdistuvan riskin) huomioon ottamiseksi se kehittää uusia riskinhallintavälineitä, 

kuten muun muassa perustaa pääosastojen välisen ehdollisia velkoja käsittelevän ohjausryhmän
3
. 

Komissio viittaa kohtaan 2.37 antamaansa vastaukseen. 

Suositus 2.1 – Raportoidaan EU:n varojen käytöstä covid-19-pandemiaan liittyviin 

tarkoituksiin 

Komissio hyväksyy osittain suosituksen. 

Vuodesta 2021 alkaen komissio keskittyy covid-19-pandemiasta toipumiseen ja täyttää 

raportointivelvoitteensa erityisesti Next Generation EU -välineen osalta. Komissio ei aio 

valmistella eri välineiden jo olemassa olevia kertomuksia pidemmälle menevää, välittömiä 

torjuntatoimia koskevaa lisäraportointia. 

Suositus 2.2 – Vähennetään maksattamatta olevia sitoumuksia asteittain 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio aikoo seurata talousarvion toteuttamista ja maksamatta olevien sitoumusten 

kokonaismäärän kehitystä sekä niihin liittyviä taustatekijöitä. Komissio tiedottaa säännöllisesti 

neuvostolle ja Euroopan parlamentille tulevaisuuden ennustetarpeista ja mahdollisista riskeistä. 

Nämä tiedot sisältyvät erityisesti EU:n talousarviosta tehtävien maksujen pitkän aikavälin 

ennustetta koskevaan vuosikertomukseen. Komissio laatii ennusteensa monenlaisten saatavilla 

olevien tietojen (edellisten vuosien talousarvioiden toteuttaminen, nykyisen talousarvion 

toteuttaminen ja viimeisin kehitys sekä seuraavan vuoden talousarvioesityksessä esitetyt tulevat 

tarpeet) perusteella. Lisäksi komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden ennusteet Euroopan rakenne- ja 

3 Komission päätös, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, talousarviotakuista johtuvia ehdollisia 

velkoja käsittelevän ohjauskomitean perustamisesta (C(2020) 5154). 
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investointirahastojen (ERI-rahastot) täytäntöönpanosta, joka on keskeisin tekijä monivuotisen 

rahoituskehyksen kokonaismaksuarvioissa. 

Komissio ehdotti kaudeksi 2021–2027 useita yksinkertaistamistoimenpiteitä koheesiopolitiikan 

täytäntöönpanon helpottamiseksi ja vauhdittamiseksi. Vaikka suurin osa niistä on sisällytetty 

lainsäädäntövallan käyttäjien väliseen sopimukseen, komissio pahoittelee, että paluuta sitoumusten 

vapauttamista koskevaan n + 2 -sääntöön ei ole hyväksytty. Tässä uuden talousarviosyklin 

alkuvaiheessa komissio katsoo, että sitoumusten vapauttamista koskevan n + 3 -säännön 

säilyttämisen vaikutukset yhdistettynä myöhään sovittuun lainsäädäntöön, joka koskee suurinta osaa 

yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista, ja siihen, että kansalliset viranomaiset keskittyvät tulevina 

vuosina Next Generation EU -välineen täytäntöönpanoon sen rajallisen aikataulun vuoksi, johtavat 

siihen, että maksamatta olevien sitoumusten nimellisen kasvun suuntaus säilyy vuosien 2021–

2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä. 

Komissio lisäksi muistuttaa yhtäältä, että talousarvion hyväksyminen kuuluu viime kädessä 

budjettivallan käyttäjän toimivaltaan, johon kuuluu maksumäärärahojen riittävä myöntäminen, ja 

toisaalta, että täytäntöönpanoa, erityisesti yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanoa, 

hallinnoivat kansalliset viranomaiset ja että se riippuu pitkälti lainsäädäntövallan käyttäjien 

asiaankuuluvissa perussäädöksissä vahvistamista säännöistä. Tässä yhteydessä komissio jatkaa 

tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä jäsenvaltioiden kansallisten 

viranomaisten kanssa. 

Suositus 2.3 – Edistetään EU:n rahoituksen järkevää käyttöä 

Komissio hyväksyy suosituksen ja on jo aloittanut sen täytäntöönpanon. 

Yhteistyössä hallinnoitavan koheesiopolitiikan osalta komissio antaa jo merkittävää neuvontatukea 

jäsenvaltioille ja jatkaa sitä. Kriisin ja jäsenvaltioille myönnettyjen lisävarojen yhteydessä 

mahdollisesti aiheutuvien lisäriskien osalta komissio korostaa, että se on antanut ohjelmien 

hallintoviranomaisille lisää kohdennettua tukea tilanteen ratkaisemiseksi ja työskennellyt 

samanaikaisesti tarkastusviranomaisten kanssa luotettavan ja yhdenmukaistetun tarkastustavan 

varmistamiseksi. Tilanteesta huolimatta ohjelmaviranomaisille on välitetty selkeä viesti siitä, että 

sääntöjen noudattaminen on edelleen edellytys.  

Komissio arvioi edelleen huolellisesti tilannetta ja pitkittyneen kriisin mahdollisia vaikutuksia 

varmistusprosessiin sekä tukee jatkuvasti kaikkia ohjelmaviranomaisia niiden hallinnollisten 

valmiuksien parantamiseksi. 

Maaseuturahaston osalta komissio tukee edelleen jäsenvaltioita maaseuturahaston ja Euroopan 

unionin elvytysvälineen (EURI) kautta saatavilla olevan teknisen avun sekä nykyisten YMP-

verkostojen ja valmiuksien kehittämistoimien avulla, mukaan lukien suuntaviivat ja parhaiden 

käytäntöjen levittäminen. 

Komissio viittaa kohtaan 2.32 antamaansa vastaukseen. 

Suurimman uuden rahoitusvälineen eli elpymis- ja palautumistukivälineen edunsaajia ovat 

jäsenvaltiot, jotka puolestaan ovat pääasiallisesti vastuussa varojen järkevästä käytöstä – ks. myös 

kohta 2.33. Komission yksiköt ovat antaneet ohjeita ja tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 

luotettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien perustamiseksi. 

Tätä on toteutettu erityisesti antamalla elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimista koskevat 

yleiset ohjeet, joissa on valvontaa ja tarkastuksia sekä täytäntöönpanon seurantaa koskevat 
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erityisosiot, vastaamalla jäsenvaltioiden esittämiin erityiskysymyksiin, antamalla palautetta seuranta- 

ja valvontajärjestelmien ensimmäisistä hahmotelmista tai luonnoksista sekä antamalla jäsenvaltioille 

tarkistuslista valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä varten.  

Komissio aikoo arvioida edelleen valvontajärjestelmiä, joita jäsenvaltiot kuvaavat lopullisissa 

elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan. Välineen täytäntöönpanon aikana komissio voi suorittaa 

tarkastuksia ja periä varoja takaisin, jos jäsenvaltiot rikkovat velvoitteitaan tai eivät korjaa vakavia 

sääntöjenvastaisuuksia. 

Jäsenvaltiot voivat myös pyytää teknistä tukea teknisen tuen välineestä koko täytäntöönpanokauden 

ajan. Lisäksi talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta vastaavat asiantuntijavirkamiehet 

jäsenvaltioissa voivat antaa apua elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon aikana. 

SURE-tukivälineen osalta komissio on antanut jäsenvaltioille neuvontatukea tekemällä niiden 

kanssa teknisellä tasolla yhteistyötä varhaisessa vaiheessa määrittääkseen, mitkä menot olisivat 

tukikelpoisia SURE-tukivälineestä myönnettävään rahoitukseen ja mitkä ovat niiden kustannukset 

ennen virallisia rahoituspyyntöjä. Komissio seuraa säännöllisesti SURE-tukivälineestä 

myönnettävien lainojen käyttöä puolivuotiskertomusten avulla sekä myös jäsenvaltioiden 

raportointivelvoitteiden perusteella, kun rahoitustukea on myönnetty suunniteltuihin menoihin 

ennakkoon. Komissio on kiinnittänyt huomiota jäsenvaltioiden raportointiaukkoihin raportoitujen 

tietojen laadun parantamiseksi. Jos komissio havaitsee jäsenvaltioissa mahdollisia ongelmia 

varojen käytössä, se toimii kahdenvälisesti näiden jäsenvaltioiden kanssa keskustellakseen 

mahdollisista ratkaisuista ja varmistaakseen, että täysimääräistä rahoitustukea käytetään 

asianmukaisesti.  
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN   
VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN 3. LUKU – TULOT 

JOHDANTO 

3.1. Komissio on tyytyväinen siihen, että virhetaso ei tuloja koskevassa luvussa ole olennainen ja 

että tarkastetut tuloihin liittyvät järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia.  

Komissio toteuttaa perinteisten omien varojen ja arvonlisäveroon (alv) perustuvien omien 

varojen osalta toimia tehostaakseen pitkään avoinna olleisiin perinteisiä omia varoja koskeviin 

kohtiin liittyviä jatkotoimia, poistaakseen mahdollisuuksien mukaan alv-varaumat ja toteuttaakseen 

jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen Ranskassa, Espanjassa ja Alankomaissa tekemissä 

tarkastuksissa omien varojen kirjanpidossa havaitsemien puutteiden osalta. B-kirjanpidossa olevia 

määriä, joita ei ole peritty, seurataan edelleen tiiviisti kaikissa jäsenvaltioissa. Puutteet, jotka 

tilintarkastustuomioistuin mainitsi erityiskertomuksessaan nro 4/2021 ”Tullitarkastukset: riittämätön 

yhdenmukaistaminen haittaa EU:n taloudellisia etuja”, korjataan tehostamalla EU:n laajuista 

riskinarviointia ja tiedonlouhintaa ja kehittämällä yhteisiä analyysivalmiuksia. Tarkoitus on toteuttaa 

lisätoimia riskinarvioinnin parantamiseksi perinteisten omien varojen tarkastusten suunnittelun 

yhteydessä. Lisäksi komissio harkitsee perinteisten omien varojen kirjanpitoa koskevia vuotuisia 

asiakirjatarkastuksia, jotka olisivat erillisiä sen tavanomaisesta tarkastusohjelmasta. Tarkoitus on 

myös tarkastella uusia lähestymistapoja ja välineitä, joiden avulla voidaan puuttua sähköiseen 

kaupankäyntiin liittyviin riskeihin. Aliarvostusta koskeva täytäntöönpanostrategia on tarkoitus 

toteuttaa unionin tuomioistuimessa Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan nostetussa asiassa 

todennäköisesti vuoden 2022 alussa annettavan tuomion mukaisesti.  

Komissio toteuttaa bruttokansantuloon perustuvien (BKTL-perusteisten) omien varojen osalta 

globalisaation huomioon ottamiseksi kattavia toimia muun muassa tutkimuksen ja kehittämisen 

(T&K) alalla. Komissio katsoo, että toteutetut toimet ovat oikeasuhteisia, sillä niissä on tasapainotettu 

toisaalta jo saatu varmuus ja toisaalta globalisaatiokysymysten osalta havaitut riskit.  

SISÄISTEN VALVONTAJÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN TARKASTUS 

3.8. Komissio totesi maaliskuussa 2021 tekemänsä perinteisten omien varojen tarkastuksen aikana, 

että Alankomaiden perinteisiä omia varoja koskevissa selvityksissä havaittujen puutteiden 

korjaamisessa ei ole tapahtunut todellista edistystä. 

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat puutteet eivät aseta kyseenalaiseksi 

EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamiseksi käyttöön otettujen järjestelmien yleistä 

vaikuttavuutta omien varojen yhteydessä. 

3.9. Komissio katsoo, että varaumien avulla voidaan suojata EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisia 

etuja, sillä asianomainen maa tekee tarvittaessa vaaditut tietojen korjaukset EU:n lainsäädännön 

mukaisesti. 

Komission oli tilintarkastustuomioistuimen mainitsemassa tapauksessa ilmoitettava varaumasta EU:n 

ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamiseksi ja pyydettävä toimittamaan BKTL-tietojen 

kokoamismenettelystä kuvaus yhdessä sovitun BKTL-luetteloja koskevan oppaan mukaisesti. 

Tarkistettu kuvaus toimitettiin 31. maaliskuuta 2020, ja sen tarkastaminen on edennyt pitkälle. 
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3.10. EKT 2010:n (Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä) täytäntöönpano 

paransi huomattavasti kansantalouden tilinpidon menetelmiä, mikä edellytti komission perusteellista 

valvontaa. Tarvittaessa asetettiin varaumia, jotta vuotta 2010 ja sitä seuraavia vuosia koskevia BKTL-

tietoja oli vielä mahdollista muuttaa. Rajoittaakseen BKTL-varaumien määrää komissio määritti 

tarkastussyklin alkuvaiheessa toimia, joista monet on jo pantu täytäntöön, ja asetti edellä mainitut 

varaumat, jotka koskivat vain tiettyjä kysymyksiä. Tällaisia pyrkimyksiä on tarkoitus jatkaa. 

3.11. Komissio toteutti edellisen syklin aikana kattavia toimia globalisaation huomioon ottamiseksi 

muun muassa T&K:n alalla BKTL-perusteisten omien varojen osalta. Ensiksi komissio tarkasti, 

että T&K-menot aktivoitiin kansantalouden tilinpidossa ja arvostettiin sovellettavien sääntöjen 

mukaisesti. Tarvittaessa asetettiin tapahtumakohtaisia varaumia joidenkin maiden osalta. Toiseksi 

komissio otti käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmän mittaamaan monikansallisten yritysten 

huomattavien rakenneuudistusten vaikutusta kansantalouden tilinpitoon. Kolmanneksi vuonna 2016 

käynnistettiin monikansallisia yrityksiä koskeva tarkastus ja sen jälkeen valittuja monikansallisia 

yrityksiä koskeva perusteellinen tarkastelu, eikä niiden yhteydessä havaittu merkittäviä arvonlisän 

vääristymiä. Näiden toimien pohjalta komissio asetti globalisaation vaikutusta koskevan laaja-alaisen 

varauman vuodesta 2018 alkaen. Komissio katsoo, että tämä ajoitus on oikeasuhteinen, sillä siinä on 

tasapainotettu toisaalta jo saatu varmuus ja toisaalta havaitut riskit. 

3.12. Komissio tehostaa edelleen avoinna olevien perinteisiä omia varoja koskevien kohtien 

jatkotoimia ja asettaa etusijalle pitkään avoinna olleet kohdat, joilla saattaa olla taloudellisia 

vaikutuksia. Pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä saatiin päätökseen 41:n avoinna 

olleen kohdan käsittely (kaikkiaan 326 kohdasta). On kuitenkin korostettava, että avointen kohtien 

nopeampi päättäminen riippuu myös jäsenvaltioiden yhteistyöstä. 

Varaumat ovat suojatoimenpide, jolla lievennetään riskiä siitä, että alv-perusteisia omia varoja 

koskevaan virheelliseen laskelmaan sovelletaan vanhentumisaikaa.  

Komissio tekee tiiviisti ja aktiivisesti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen keinoja 

ongelmien ratkaisemiseksi ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan toimia. Tässä yhteydessä 

noudatetaan komission menettelyjä ja sovellettavaa lainsäädäntöä ja pyritään saamaan jäljellä olevat 

varaumat päätökseen. 

Laatikko 3.2 – Perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten laadintaan liittyvissä 

valvontajärjestelmissä on edelleen puutteita 

Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvien tavanomaisten toimiensa 

yhteydessä jatkotoimia ratkaistakseen ongelmat, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

Espanjaan, Ranskaan ja Alankomaihin tekemiensä tarkastuskäyntien yhteydessä. Näiden 

jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi.  

Tilintarkastustuomioistuimen Espanjassa havaitsemia seikkoja koskevat jatkotoimet ovat 

käynnistyneet, ja Alankomaita on jo pyydetty toteuttamaan korjaavia toimia. Komissio totesi 

maaliskuussa 2021 tekemänsä perinteisten omien varojen tarkastuksen aikana, että Alankomaiden 

perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten osalta havaittujen puutteiden korjaamisessa ei ole 

tapahtunut todellista edistystä. 

Jos kirjanpidon puutteiden korjaaminen ei asetetussa määräajassa edisty riittävästi tai lainkaan, 

komission yksiköt tarkastelevat asiaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisessa 

rikkomusmenettelyssä. 
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3.16. Komissio muistuttaa, että tämäntyyppiseen katsaukseen liittyy luonnostaan suuri puutteiden ja 

monimutkaisuuden riski. Komissio jatkaa B-kirjanpidon tarkastuksia perinteisten omien varojen 

tarkastusten yhteydessä. Lisäksi perinteisiä omia varoja koskevissa vuosien 2020/2021 

tarkastusohjelmissa keskitytään erityisesti perinteisten omien varojen kirjanpitoon, jotta voidaan 

noudattaa tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamaa suositusta. 

3.17. Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvien tavanomaisten 

toimiensa yhteydessä jatkotoimia puuttuakseen ongelmiin, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

Espanjassa, Ranskassa ja Alankomaissa. Näiden jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset 

toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Kuten tilintarkastustuomioistuin perustellusti 

huomauttaa, komissio havaitsi identtisiä tai samankaltaisia puutteita, ja niitä on tarkoitus seurata sen 

tarkastuskertomuksissa. 

3.18. Komissio viittaa tullitarkastuksia koskevan erityiskertomuksen nro 4/2021 osalta kyseisessä 

kertomuksessa antamiinsa vastauksiin. Komissio hyväksyy suosituksen kehittää ja panna täytäntöön 

täysimittaiset analyysi- ja koordinointivalmiudet EU:n tasolla. Komissio tekee tarvittavat ehdotukset 

sekä pyytää jäsenvaltioiden tukea ja tarvittaessa niiden hyväksynnän. Tullitoimintaohjelmassa 

ilmoitetun keskitetyn toiminnon perustamisen osalta komissio aikoo vahvistaa analysointia 

kehittämällä yhteisiä analyysivalmiuksia. 

3.19. Komissio tunnustaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 4/2021 mainitut 

puutteet ja viittaa kyseisessä kertomuksessa antamiinsa vastauksiin. Komissio pyytää jäsenvaltioilta 

tukea ja tarvittaessa niiden hyväksynnän tilintarkastustuomioistuimen suositusten 

täytäntöönpanemiseksi. 

Komissio aikoo vahvistaa oikeudellista kehystä, tarkastella uusia lähestymistapoja ja välineitä, joiden 

avulla voidaan puuttua sähköiseen kaupankäyntiin liittyviin riskeihin, ja vahvistaa analysointia 

kehittämällä yhteisiä analyysivalmiuksia. Tarkoitus on luoda EU:n analyysikeskus, joka kerää, 

analysoi ja jakaa keskeisiä tullitietoja.  

Uudella riskienhallintastrategialla edistetään riskienhallinnan uutta jäsenneltyä lähestymistapaa, johon 

sisältyy muun muassa kiinnostavia talouden toimijoita koskevien tietojen entistä järjestelmällisempi 

jakaminen, sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä kysymyksiä sekä uusia välineitä ja käytäntöjä, joilla 

parannetaan riskien analysointia ja hallintaa ja niihin liittyvää valvontaa. 

Katso myös laatikkoon 3.3 annettu vastaus. 

Laatikko 3.3 

Komission arvion mukaan jäsenvaltioiden valvontastrategiat, joilla on pyritty torjumaan 

aliarvostettuun tuontiin liittyvää riskiä, ovat edelleen yleisesti ottaen riittämättömiä 

Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että EU:n taloudellisia etuja ei 

suojeltu aiemmin asianmukaisesti, sillä tullausarvoa koskevat jäsenvaltioiden valvontastrategiat 

olivat riittämättömiä. Komission seurantatarkastukset ja kaikki muut vuonna 2020 toteutetut toimet 

aliarvostusriskien vähentämiseksi EU:n tasolla ovat kuitenkin tuottaneet tulosta, sillä aliarvostetusta 

tuonnista johtuvat perinteisten omien varojen potentiaaliset menetykset ovat huomattavasti 

vähentyneet EU:n tasolla vuoden 2020 osalta.   

Komissio on myös toteuttanut lisätoimia kvantifioidakseen aiemmat perinteisten omien varojen 

menetykset kaikissa jäsenvaltioissa ja ilmoittanut niille arvioituja perinteisten omien varojen 

menetyksiä koskevat alustavat määrät.  

286



FI FI 

Aliarvostukseen liittyvää työtä jatketaan tulevaisuudessa. Komissio on myös harkinnut huolellisesti 

aliarvottamiseen liittyviä riskejä sähköisen kaupankäynnin ja arvoltaan vähäisten lähetysten 
osalta laatiessaan perinteisiä omia varoja koskevaa vuoden 2021 tarkastusohjelmaansa. Sähköistä 

kaupankäyntiä koskeva pilottitarkastus on suunnitteilla kahdessa jäsenvaltiossa, ja se toteutetaan 

mahdollisesti vuonna 2022 pilottihankkeiden tuloksista riippuen. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 

3.20. Komissio myöntää, että perinteisten omien varojen kirjanpidossa Alankomaissa on jo kauan 

esiintynyt ongelmia ja että tilintarkastustuomioistuin on jo aiemmin esittänyt vastaavia huomioita A- 

ja B-kirjanpitoa koskevien selvitysten luotettavuudesta, minkä lisäksi asia on mainittu komission 

tarkastuskertomuksissa. Vuoden 2020 osalta ei kuitenkaan voitu toteuttaa asianmukaista arviointia 

kirjanpidon ongelmista Alankomaissa, sillä vuodeksi 2020 suunniteltua perinteisten omien varojen 

kirjanpitoa koskevaa komission yksiköiden tarkastusta oli lykättävä covid-19-pandemian takia 

maaliskuuhun 2021. Asiaa seurataan jatkuvasti, ja lisäksi perinteisten omien varojen kirjanpidossa ja 

perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten laatimisessa Alankomaissa edelleen esiintyvistä 

puutteista on tarkoitus raportoida vuonna 2021.  

3.21. Ks. komission vastaus laatikkoon 3.3. 

3.22. Komissio ilmoittaa, että julkisasiamiehen odotetaan antavan ratkaisuehdotuksensa 9. syyskuuta 

2021. Näin ollen on epätodennäköistä, että unionin tuomioistuin antaa tuomion Yhdistynyttä 

kuningaskuntaa koskevassa asiassa ennen vuotta 2022. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

3.23. Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvien tavanomaisten 

toimiensa yhteydessä jatkotoimia puuttuakseen asioihin, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

Espanjaan, Ranskaan ja Alankomaihin tekemiensä tarkastuskäyntien yhteydessä. Näiden 

jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat puutteet eivät aseta kyseenalaiseksi 

EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamiseksi käyttöön otettujen järjestelmien yleistä 

vaikuttavuutta omien varojen yhteydessä. 

3.24. Ks. komission vastaus kohtiin 3.18 ja 3.19. 

3.25. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 suositus 1 

Komissio katsoo, että tarkastuksilla, jotka kattavat vuodet 2017–2021 ja koskevat tekstiileihin ja 

kenkiin liittyviä arvostuspetoksia (mukaan lukien seurantatarkastukset), polkumyyntitullien 

valvontastrategiaa, mukaan lukien aurinkopaneeleja koskevien polkumyyntitullien kiertäminen, 

perinteisten omien varojen kirjanpitoa sekä sähköistä kaupankäyntiä ja arvoltaan vähäisiä lähetyksiä 

koskevia pilottihankkeita, on jo poistettu suurimmat perinteisiin omiin varoihin tällä hetkellä 

kohdistuvat riskit.  

Komissio myöntää kuitenkin, että riskinarviointia voidaan vielä parantaa perinteisten omien 

varojen tarkastusten suunnittelun yhteydessä erityisesti tarkastusten dokumentoinnin osalta. Sen 

vuoksi komissio harkitsee sellaisten maakohtaisten tietojen kokoamista, joista ilmenee, miten kukin 
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jäsenvaltio on edistynyt perinteisiä omia varoja koskevan lainsäädännön noudattamisessa. Riski-

indikaattoreiden kokoaminen yksi tai kaksi sivua käsittäviin maakohtaisiin tietoihin olisi varmasti 

hyödyllistä ja helpottaisi riskinarviointia kunkin maan osalta. Komissio ei kuitenkaan usko, että 

tällaiset maakohtaiset tiedot vaikuttaisivat tarkastuskohteiden tai tarkastettavan jäsenvaltion valintaan.  

Joka tapauksessa komissio jatkaa asian tarkastelua ja ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 

huomautukset ja suositukset parantaakseen edelleen riskinarviointiaan ja perinteisten omien varojen 

tarkastusten suunnittelua. 

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 suositus 2 

Perinteisten omien varojen kirjanpidon luotettavuus on perinteisiä omia varoja koskevien vuosien 

2020 ja 2021 tarkastusohjelmien tärkein tarkastuskohde. Komissio aikoo saattaa asiaa koskevat 

tarkastukset päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä kaikissa jäsenvaltioissa, ja havaitut puutteet 

otetaan huomioon tulevien vuosien riskinarvioinnissa. 

Suositus 3.1 – Tarkistetaan ja päivitetään tarkastamista koskevaa lähestymistapaa, jotta 

voidaan lyhentää ajanjaksoa, jonka aikana BKTL-tiedot pysyvät avoimina 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio katsoo, että vuosien 2016–2019 tarkastussykliä lujitettiin huomattavasti varsinkin 

laajentamalla horisontaalisen tarkastuksen ja rajatylittävien analyysien käyttöä sekä tehostamalla 

suoraa tarkastusta tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten pohjalta. Komissio pohtii 

kuitenkin yhdessä BKTL-asiantuntijaryhmän kanssa edelleen keinoja parantaa menettelyä entisestään 

ja lyhentää mahdollisuuksien mukaan ajanjaksoa, jonka aikana BKTL-tiedot pysyvät avoimina. 

Suositus 3.2 – Puututaan kunnolla globalisaation vaikutukseen BKTL:oon 

a) Komissio hyväksyy suosituksen ja katsoo jo panevansa sitä täytäntöön yhteistyössä

jäsenvaltioiden kanssa ja hyödyntäen globalisaation vaikutusta koskevaa varaumaa.

b) Komissio ei hyväksy tätä suositusta. Se katsoo, että globalisaation vaikutusta koskeva varauma,

joka on ollut voimassa vuodesta 2018 lähtien, on ajoitettu asianmukaisesti.

Komissio toteutti edellisen syklin aikana globalisaation huomioon ottamiseksi kattavia toimia muun 

muassa T&K:n alalla BKTL-perusteisten omien varojen osalta, kuten edellä kohdassa 3.11 

esitettiin. Vuonna 2016 käynnistettiin monikansallisia yrityksiä koskeva tarkastus, minkä jälkeen 

tietyille monikansallisille yrityksille tehtiin perusteellinen tarkastelu. Niiden yhteydessä ei havaittu 

merkittäviä arvonlisän vääristymiä. Komissio katsoo, että globalisaation vaikutusta koskevan 

BKTL-varauman ajoitus on oikeasuhteinen, kun otetaan huomioon tältä osin jo saatu varmuus sekä 

havaitut riskit, sillä näin vältetään jäsenvaltioille aiheutuva kohtuuton rasitus. Globalisaation 

vaikutusta koskevassa varaumassa viitataan vankkoihin tilastollisiin menetelmiin. Lisäksi toimet, 

jotka jäsenvaltioiden on toteutettava tämän BKTL-varauman seurauksena, on selkeästi määritelty ja 

niistä on keskusteltu BKTL-asiantuntijaryhmässä. 

Suositus 3.3 – Varmistetaan Alankomaiden perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten 

luotettavuus 

Komissio toteaa, että tämä suositus on osoitettu Alankomaille. 
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Ks. vastaus laatikkoon 3.2. 

289



ALANKOMAIDEN VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE VUODEN 2020 

VUOSIKERTOMUKSEN LUVUSTA 3 – TULOT 

Suositus 3.3 – Alankomaiden omia varoja koskevien lausuntojen luotettavuus 

Hyväksymme suosituksenne ja sitoudumme siihen, että Alankomaiden vero- ja tullihallinnon 

tietotekniikkajärjestelmät ovat vaatimusten mukaiset asettamaanne määräaikaan mennessä. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEEN – 4. LUKU – KASVUA JA 

TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY” 

JOHDANTO 

4.1 Komissio hyödyntää Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa – joka on maailman suurin tutkimus- 

ja innovointiohjelma ja jonka talousarvio on 95,5 miljardia euroa – Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 

saatuja kokemuksia ja jatkaa sen yksinkertaistamiseen tähtäävän politiikan täytäntöönpanoa. Se muun 

muassa käyttää avustussopimuksen vakiomuotoista mallia kaikissa EU:n rahoitusohjelmissa, 

hyödyntää kattavasti yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja (yksikkökustannukset, 

kiinteämääräiset erät ja kertakorvaukset) ja yksinkertaisempia kustannusten korvaamiseen perustuvia 

järjestelmiä soveltuvilla aloilla sekä ottaa käyttöön yksinkertaistetun tarkastusjärjestelmän. 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

4.6 Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama vuoden 2020 virhetaso on yhdenmukainen aiempina 

vuosina ilmoitettujen virhetasojen kanssa (lukuun ottamatta vuosikertomusta 

varainhoitovuodelta 2018). 

Tilintarkastustuomioistuin ottaa virhetason vuosittaisessa arvioinnissa huomioon vain oikaisut, jotka 

komissio tekee omien tarkastustensa perusteella, kunnes tarkastus käynnistetään. Toisaalta komissio 

soveltaa tutkimusmenoihin monivuotista valvontastrategiaa. Komission yksiköt arvioivat tämän 

pohjalta jäännösvirhetason, jossa otetaan huomioon ohjelman koko täytäntöönpanon aikana toteutetut 

takaisinperinnät ja oikaisut sekä komission yksiköiden kaikkien valvontatoimien ja tarkastusten 

vaikutukset. 

Komission tavoitteena on tältä osin madaltaa Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetaso alle tai 

mahdollisimman lähelle 2 prosenttia ohjelman päättyessä, ks. komission vastaus kohtaan 4.32. 

4.7 Komissio toteaa, että vaikka Horisontti 2020 -puiteohjelma on yksinkertaisempi kuin seitsemäs 

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma, siihen sovellettavat säännöt 

ovat edelleen monimutkaisia. Horisontti 2020 ‑puiteohjelman viimeisten vaiheiden aikana komissio 

tehosti yksinkertaistamispyrkimyksiään ja hyödynsi laajemmin yksinkertaistettuja 

kustannusvaihtoehtoja, kuten kertakorvauksina tarjottavaa rahoitusta, sekä lisäsi viestintää 

edunsaajien kanssa ja paransi jatkuvasti valvontamekanismejaan. Horisontti Eurooppa 

‑puiteohjelmassa näitä pyrkimyksiä vahvistetaan entisestään Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta 

saatujen kokemusten pohjalta.  

4.8 Yksinkertaistaminen vaatii jatkuvaa työtä. Huolimatta komission toimista, joissa keskitytään 

järjestelmällisiin, laajoihin ja kohdennettuihin viestintäkampanjoihin, tietyntyyppiset edunsaajat, 

kuten pienet ja keskisuuret yritykset sekä uudet edunsaajat, ovat kuitenkin muita alttiimpia virheille. 

4.10 Vastaus kohtiin 4.10 ja 4.11 

Osana kattavaa valvontastrategiaansa Euroopan komissio kiinnittää erityistä huomiota tarkastajiin, 

joiden kanssa edunsaajat tekevät sopimuksia kuluilmoituksia koskevien todistusten antamisesta. 

Vaikka nämä todennuksia suorittavat tilintarkastajat eivät ole osa komission rakenteita, niillä on 

tärkeä rooli sen sisäisessä valvonnassa.  

Komissio panee merkille, että kymmenessä tapauksessa 14 tapauksesta, joissa edunsaajat olivat 

tehneet kvantitatiivisesti ilmaistavia virheitä, komission yksiköt eivät olleet tietoisia virheistä, koska 

edunsaajilta toimeksiannon saaneet tarkastajat eivät havainneet niitä. 
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Tilintarkastustuomioistuimen havaintoa on käsitelty aiemmissa kertomuksissa. Tältä osin komissio on 

järjestänyt edunsaajille ja edunsaajilta toimeksiannon saaneille tarkastajille useita tapaamisia, joiden 

tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yleisimmistä edunsaajien tarkastuksissa esiin tulevista virheistä. 

Komissio on luonut verkkoseminaarikoulutuksen palveluntarjoajille, jotka antavat todistuksia taloutta 

koskevista selvityksistä. Sen lisäksi, että Horisontti 2020 ‑puiteohjelmaan liittyviä tarkastuslausuntoja 

varten on laadittu selkeä ohjemalli, komissio antaa edunsaajilta toimeksiannon saaneille tarkastajille 

palautetta havaituista virheistä. Lisäksi on syytä mainita, että vaikka edunsaajilta toimeksiannon 

saaneet tarkastajat eivät havaitse kaikkia yksittäisiä kuluilmoitusten virheitä, heillä on tärkeä rooli 

kokonaisvirhetason alentamisessa. 

4.12 Vaikka Horisontti 2020 -puiteohjelmassa käytetyt yksikkökustannukset eivät ole yhtä alttiita 

virheille, komissio seuraa tarkasti yksikkökustannusten ja muiden yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käyttöönottoa.  

4.13 Horisontti 2020 -puiteohjelma oli askel eteenpäin yksinkertaistettaessa ja yhdenmukaistettaessa 

sääntöjä, jotka koskevat aiheutuneiden kulujen korvaamista. Henkilöstökustannukset ovat kuitenkin 

edelleen suurin virheiden lähde. Tämä vaikuttaa ainakin osittain loogiselta seuraukselta siitä, että 

henkilöstökustannukset muodostavat suurimman osan Horisontti 2020 -puiteohjelman edunsaajien 

ilmoittamista kokonaiskustannuksista. 

Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021–2027), joka sisältää Horisontti 

Eurooppa -puiteohjelman, komissio on laatinut avustussopimusmallin, jossa esitetään erittäin 

yksinkertainen menetelmä henkilöstökustannusten laskemiseksi päivätaksan perusteella (kutakin 

henkilöä koskevat vuotuiset henkilöstökustannukset jaettuna 215:llä).  

Tehokkaan työajan käsite ja erilaiset kuvailevat menetelmät, jotka ovat osoittautuneet alttiiksi 

virheille Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, poistetaan käytöstä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. 

4.14 Edunsaajat tekivät edelleen virheitä huolimatta selkeistä ohjeista, jotka koskivat ”vuosittaisen 

tuntitaksan” käyttöä (laskettuna koko varainhoitovuodelta). Kuten edellä on jo todettu (ks. vastaus 

kohtaan 4.13), Horisontti Eurooppa -puiteohjelman henkilöstökustannukset lasketaan päivätaksaan 

perustuvalla laskukaavalla kutakin kalenterivuotta kohti. Viimeistä päättynyttä tilivuotta ei enää 

käytetä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. 

4.15 Komissio on perustanut uuden järjestelmän Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuotuisten 

palkkakulujen ilmoittamista varten (ks. vastaus kohtaan 4.13). 

4.17 Komissio on yksinkertaistanut Horisontti Eurooppa -puiteohjelman muodollisia vaatimuksia, 

jotka liittyvät hanketta koskevien henkilöstökustannusten ajankäytön seurantaan. Horisontti 

2020 -puiteohjelman avustuksissa voi kuitenkin edelleen ilmetä puutteita ajankäytön seurannassa, 

kuten tilintarkastustuomioistuimen esittämistä esimerkeistä käy ilmi. Havaituilla puutteilla ei 

useimmiten ollut olennaista taloudellista vaikutusta (esimerkkitapauksena työaikalomakkeesta 

puuttuva allekirjoitus). Tällaisissa tapauksissa komissio antaa edunsaajalle suosituksen ja tekee 

tarvittaessa korjauksia. 

4.18 Komissio seuraa asianmukaisesti tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia tapauksia, jotka 

liittyvät tässä luvussa esitettyihin havaintoihin.  

4.19 Vastaus kohtiin 4.19 ja 4.20 

Saatavilla olevista yksityiskohtaisista ohjeista huolimatta edunsaajat olettavat virheellisesti, että kulut 

kaikista henkilöistä, jotka ne palkkaavat työskentelemään toimessa, voidaan automaattisesti ilmoittaa 

henkilöstökustannuksina. Kustannukset voidaan ilmoittaa henkilöstökustannuksiksi vain, jos 

ulkopuolisen konsultin ja edunsaajan välinen sopimussuhde ja työjärjestelyt täyttävät Horisontti 2020 

-puiteohjelman avustussopimuksen ehdot (suoran sopimuksen mukaisesti työskentelevät luonnolliset

henkilöt).
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Laatikko 4.3 - Esimerkki alihankintakustannuksista, jotka on ilmoitettu välittöminä 

henkilöstökustannuksina, sekä tukeen oikeuttamattomista välillisistä kustannuksista 

Komissio seuraa tiiviisti tilintarkastustuomioistuimen ilmoittamaa tapausta, joka oli seurausta siitä, 

että alihankintakustannukset on ilmoitettu väärin henkilöstökustannuksiksi. 

Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut, välillisiin kustannuksiin sovellettavan kiinteämääräisen 

kertaerän käyttöönotto Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on ollut yksi tärkeimmistä 

yksinkertaistamistoimista, joita sovelletaan tukikelpoisten välittömien kustannusten 

(henkilöstökustannukset mukaan luettuina) joukkoon. 

Välillisten kustannusten tukikelpoisuus riippuu näin ollen yksinomaan niiden välittömien 

kustannusten tukikelpoisuudesta, joihin kiinteämääräistä erää sovelletaan. Edunsaajan todellisilla 

välillisillä kustannuksilla ei ole merkitystä, ja vaikka edunsaajalla ei olisi todellisia välillisiä 

kustannuksia, kiinteämääräistä erää sovellettaessa se olisi silti oikeutettu vastaavaan EU:n 

rahoitusosuuteen. 

4.21 Toimeen kuuluvien tehtävien alihankinnan ja ns. muiden tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen 

välinen ero on selitetty selkeästi Horisontti 2020 -puiteohjelman selitetyssä avustussopimusmallissa. 

Tätä eroa korostetaan kaikissa asiaankuuluvissa Horisontti 2020 -puiteohjelman 

viestintäkampanjoissa. 

TARKASTUSKOHTEIDEN TOIMITTAMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUSTIETOJEN 

ARVIOINTI 

Vastaus kohtiin 4.24 ja 4.25: 

Komissio on pannut merkille tilintarkastustuomioistuimen työn tulokset, jotka esitetään 

vuosikertomuksissa varainhoitovuosilta 2018 ja 2019. Niissä korostetaan, että useilla tapauksilla, 

joiden tilintarkastustuomioistuin katsoi olevan epäluotettavia, oli joko ei-kvantitatiivisesti 

ilmaistavissa olevia tai ei-olennaisia taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi joissakin näistä tapauksista 

menetelmä, jota tilintarkastustuomioistuin käytti kyseisten tarkastusten uudelleensuorittamiseen, oli 

erilainen kuin komission käyttämä menetelmä. 

Komissio on kuitenkin toteuttanut konkreettisia toimia parantaakseen tarkastustensa laatua. Komissio 

panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa näiden toimien avulla saavutetut 

tarkastusprosessin parannukset. 

4.27 Komissio seuraa tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomia tapauksia. 

Ulkoistettujen tarkastusten osalta yhteinen tarkastus ei järjestelmällisesti tarkasta ulkoisten 

tarkastusyhtiöiden laatimia tarkastuksen työpapereita yksityiskohtaisesti. Tämä heikentäisi 

ulkoistamisen tehokkuutta. Ulkopuoliset tarkastajat kuitenkin vahvistavat tarkastuskertomuksessa 

nimenomaisesti, että testit on suoritettu indikatiivisen tarkastusohjelman mukaisesti (otanta mukaan 

luettuna). Sen sijaan, että työpaperit tarkastettaisiin järjestelmällisesti uudelleen, komissio pyytää 

epäselvyyksien tai keskustelujen yhteydessä tarkastusyhtiöiltä lisätietoja ja tausta-asiakirjoja. Tämä 

on osoitettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle konkreettisin esimerkein. 

Sisäisissä tarkastuksissa johtavan tarkastajan tarkastustyö tarkastetaan, minkä jälkeen toinen tarkastaja 

tekee yksityiskohtaisen uudelleentarkastuksen (neljän silmän periaate). Molemmat tarkastajat 

vahvistavat tarkastuskertomuksessa nimenomaisesti, että testit on suoritettu indikatiivisen 

tarkastusohjelman mukaisesti (otanta mukaan luettuna). 

Vastaus kohtiin 4.28 ja 4.29: 

Komissio toteaa virhetason laskemisen ja sen täydentämisen osalta, ettei tilintarkastustuomioistuin 

havainnut merkittäviä eroja suoritettuaan laskelmat uudelleen. Tämä antaa varmuuden sekä 
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laskelmien oikeellisuudesta että niiden menetelmien oikeellisuudesta, joiden avulla virhetason 

täydennys lasketaan. 

Lisäksi komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa pyrkimykset kvantifioida 

tilintarkastustuomioistuimen yksilöimien tapausten vaikutus monivuotiseen virhetasoon. Tämä on 

ollut merkittävä haaste, koska kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaintoja ei voitu täysin 

kvantifioida. Koska tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat ei-kvantitatiivisesti ilmaistavat virheet 

eivät sisälly virhetasolaskelmiin, komissio katsoo, että monivuotista virhetasoa ei ole arvioitu liian 

alhaiseksi. 

Näin ollen komissio katsoo tarkistetun menetelmänsä ja sen sisäisen tarkastuksen suorittaman 

Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetason laskemista koskevan rajoitetun tarkastuksen perusteella, 

että vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetty monivuotinen virhetaso on paikkansapitävä ja kaikilta 

olennaisilta osiltaan ohjelman tosiasiallinen virhetaso. 

4.30 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan 

tarkastetuissa vuotuisissa toimintakertomuksissa annetaan oikea arvio kunkin pääosaston ja 

toimeenpanoviraston varainhoidosta tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden osalta. 

4.32 Komissio ei esitä varaumia Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, koska täytäntöönpanoelimet 

pyrkivät antamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että virheriski asettuu (monivuotisen menokauden 

aikana) vuosittain 2–5 prosentin välille. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin jäännösvirhetaso, joka 

on mahdollisimman lähellä 2 prosenttia ohjelman päättyessä, kun kaikkien tarkastusten, korjausten ja 

takaisinperintätoimien rahoitusvaikutukset on otettu huomioon. 

4.35 Komissio on sitoutunut panemaan sisäisen tarkastuksen suositukset kaikilta osin täytäntöön 

ripeästi.  

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsema avoinna olevien suositusten lukumäärä liittyy sisäisen 

tarkastajan antamiin tarkastuskertomuksiin. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto on jo hyväksynyt 

niiden täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman.  

Tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolla oli vuoden 2020 lopussa vain kaksi avoinna olevaa 

suositusta. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle annettiin 20 lisäsuositusta tammikuussa 2021. 

4.36 Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirastolle annettu suositus on johtanut 

toimintasuunnitelman laatimiseen. Korjaavat toimenpiteet toteutettiin kaikilta osin ja ripeästi vuonna 

2021, ja komission sisäinen tarkastus katsoo, että taustalla olevaan riskiin on puututtu. 

4.37 Komissio katsoo, että virhetason mahdollisen aliarvioinnin riski on katettu ja että vuotuisissa 

hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa esitetyt riskinalaiset kokonaismäärät maksamishetkellä ja 

ohjelmien päättyessä ovat luotettavia. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

4.38 Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama, vuosittain laskettava arvioitu virhetaso on yksi EU:n 

menojen toteuttamisen tehokkuutta mittaavista indikaattoreista. Kuten edellä on mainittu, 

tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama vuoden 2020 virhetaso (3,9 prosenttia) on yhdenmukainen 

aiempina vuosina ilmoitettujen virhetasojen kanssa (lukuun ottamatta vuotta 2018). 

Lisäksi komissio noudattaa monivuotista jälkitarkastusstrategiaa tutkimusmenojen osalta. Komission 

yksiköt arvioivat sen pohjalta jäännösvirhetason, jossa otetaan huomioon ohjelman koko 

täytäntöönpanokaudella toteutetut takaisinperinnät ja oikaisut sekä komission yksiköiden kaikkien 

valvontatoimien ja tarkastusten vaikutukset. 

4.39 Komissio on arvioinut tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa vuosikertomuksissa esittämien 

havaintojen vaikutusta, ja se on otettu huomioon vuoden 2020 virhetasossa, josta on raportoitu 

vuotuisissa toimintakertomuksissa. 
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Komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa komission 

toteuttamat toimet jälkitarkastustensa laadun parantamiseksi. Samalla komissio jatkaa kohdennettuja 

toimenpiteitään (esimerkiksi tiedotuskampanjat ja tarkastajille suunnattu koulutus), joiden avulla 

pyritään saamaan aikaan lisäparannuksia. 

Suositus 4.1 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio on sitoutunut siihen, että entistä useammin havaitaan ja korjataan virheitä, joita edunsaajat 

tekevät hakiessaan korvauksia heille aiheutuneista kustannuksista.  

Tältä osin komissio tarkastelee uudelleen niiden todistusten soveltamisalaa, joita annetaan taloutta 

koskevista selvityksistä nykyistä valvontastrategiaa ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa varten. 

Suositus 4.2 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio on tehostanut rahoitussääntöjä koskevaa tiedotuskampanjaansa vuoden 2021 

alkupuoliskolla kiinnittäen erityistä huomiota jälkitarkastuksissa havaittuihin toistuvimpiin virheisiin. 

Lisäksi komissio antaa edelleen yksityiskohtaista ohjeistusta sekä sisäisille että ulkoisille tarkastajille 

ja edunsaajille esimerkiksi koulutuksen, tiedotuskampanjoiden ja kirjallisten ohjeiden muodossa. 

Suositus 4.3 

Komissio hyväksyy suosituksen ja panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa komission 

toteuttamat toimet jälkitarkastustensa laadun parantamiseksi. Samalla komissio jatkaa kohdennettuja 

toimenpiteitään (esimerkiksi tiedotuskampanjat ja tarkastajille suunnattu koulutus), joiden avulla 

pyritään saamaan aikaan lisäparannuksia. 

Komission Horisontti Eurooppa -puiteohjelman jälkitarkastusstrategia perustuu Horisontti 

2020 -puiteohjelmaa koskevan nykyisen strategian täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin ja 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen siitä esittämiin havaintoihin. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUOSIKERTOMUKSEEN 2020  
VASTAUS VUOSIKERTOMUKSEEN 2020 – 5. LUKU – TALOUDELLINEN, 

SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN YHTEENKUULUVUUS 

JOHDANTO 

5.4 Kolmas luetelmakohta – Osana kaksivaiheista toimintatapaansa, johon sisältyy 

järjestelmällinen asiakirjatarkastus ja paikalla tehtäviä riskiperusteisia tarkastuksia, komissio 

saattaa riskinarviointinsa vuosittain ajan tasalle määrittääkseen, mille 

tarkastusviranomaisille ja ohjelmille tehdään tarkastuksia paikalla tai laajennettu 

asiakirjatarkastus. Näiden tarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on saada kohtuullinen 

varmuus siitä, että jäsenvaltioilta ei ole jäänyt havaitsematta tai raportoimatta vakavia 

järjestelmän puutteita ja että raportoidut tarkastuslausumat ja jäännösvirhetasot ovat 

luotettavia. Komissio tekee tarvittaessa lisärahoitusoikaisuja saadakseen asiaankuuluvien 

ohjelmien jäännösvirhetason alle kahden prosentin. 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS, VUOTUISET 

TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

5.14 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason, joka on 

edelleen parantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Komissio seuraa kaikkia 

tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää tekemään lisärahoitusoikaisuja, 

jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia. 

Komissio viittaa lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2020 vuotuisissa toimintakertomuksissa 

julkaistuihin arvioituihin virhetasoihin. Ne sisältävät muun muassa enimmäisriskit 

(pessimistisimmät mahdolliset skenaariot), ja ne perustuvat kunkin ohjelman 

yksityiskohtaiseen analyysiin sen sijaan, että virheet ekstrapoloitaisiin kaikkiin 418 

ohjelmaan. Komissio toteaa, että sen arvio on tilintarkastustuomioistuimen laskemalla 

vaihteluvälillä. Lisäksi komissio katsoo, että sen tekemässä yksityiskohtaisessa arvioinnissa 

otetaan huomioon kohtuullinen ja oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa 

sekä kumulatiivisesti kaikissa ohjelmissa. 

5.15 Komissio korostaa tarkastusviranomaisten virheiden havaitsemisessa tekemän työn 

merkitystä. Sen perusteella tehtiin huomattavia rahoitusoikaisuja ja pidätyksiä ennen kuin 

komissiolle toimitettiin vuosien 2018–2019 tilit. Tarkastusviranomaisten – ohjelmien 

päättämisvaiheessa aina niiden päättymiseen asti – tekemän perusteellisen tarkastustyön 

perusteella tehtiin myös huomattavia rahoitusoikaisuja, jotka koskevat ohjelmakautta 2007–

2013.  

Tarkastettuaan yli 11 000 koheesiopolitiikan alaista tointa tai toimen osaa 

tarkastusviranomaiset ilmoittivat yli kahden prosentin kokonaisvirhetasosta noin 

kolmasosalla ohjelmista. Tämä osoittaa niiden kyvyn havaita virheitä (sanotun kuitenkaan 

vaikuttamatta muihin ohjelmiin, joissa virhetaso oli alle kaksi prosenttia). Komissio myöntää, 

että jotkin virheet jäivät havaitsematta tai ne otettiin epäasianmukaisesti huomioon 

raportoitua virhetasoa laskettaessa. Se tekee jatkuvasti yhteistyötä kyseisten 
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tarkastusviranomaisten kanssa parantaakseen niiden valmiuksia havaita virheitä ja 

edistääkseen sovellettavien sääntöjen ymmärtämistä. 

5.16 Tarkastusviranomaiset raportoivat vuonna 2020 kolmatta kertaa toimien 

tarkastuksessa havaitsemansa sääntöjenvastaisuudet (yli 6 600 sääntöjenvastaisuutta) 

komission kanssa sovitun ja jäsenvaltioiden kesken jaetun yhteisen luokittelutavan 

mukaisesti. 

Useimmat tarkastusviranomaisten ja komission havaitsemat sääntöjenvastaisuudet koskevat 

samoja pääluokkia eli tukeen oikeuttamattomia menoja, julkisia hankintoja, kirjausketjua ja 

valtiontukea. Tämä vastaa myös yleisimpiä sääntöjenvastaisuustyyppejä, jotka 

tilintarkastustuomioistuin pani merkille lisähavaintojensa osalta, kuten laatikosta 5.2 käy 

ilmi. Tämä osoittaa, että tarkastusviranomaiset havaitsevat erityyppiset, virhetasoon 

vaikuttavat sääntöjenvastaisuudet, mutta eivät kaikissa tapauksissa täysin. Komissio seuraa 

kaikkia tilintarkastustuomioistuimen raportoimia virheitä ja määrää rahoitusoikaisuja, 

jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia. Komissio toteaa, että joissakin tapauksissa 

ERI-rahastoista osarahoitettujen ohjelmien menoihin sovellettavat kansalliset tai alueelliset 

säännöt ovat tiukempia kuin vastaaviin kansallisesti rahoitettuihin menoihin sovellettavat 

kansallisen lainsäädännön mukaiset säännöt. Siksi näitä lisävaatimuksia voidaan pitää 

ylisääntelynä, koska niillä lisätään rahoitettuihin koheesiomenoihin liittyvää hallinnollista 

rasitusta ja monimutkaisuutta tarpeettomasti. 

5.17 Komissio on samaa mieltä siitä, että hallinnon tarkastukset ovat ensimmäinen keino 

virheiden torjumisessa ja että niiden olisi oltava tehokkaampia virheiden ensisijaisessa 

torjumisessa ja havaitsemisessa.  

Komissio antoi jäsenvaltioille päivitettyä ohjeistusta ohjelmakaudelle 2014–2020. 

Ohjeistuksella ja vaaditulla yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään 

parantamaan hallinnon tarkastusten tehokkuutta jatkossa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, onko 

kyseisillä viranomaisilla ilmoitettujen menojen kasvavien määrien käsittelyyn riittävästi 

kokenutta henkilöstöä ohjelmakauden aikana.  

Komissio ryhtyy ennaltaehkäiseviin toimiin useimmin esiintyvien virheiden korjaamiseksi 

ja pyytää korjaavia toimia heti, kun puutteita havaitaan. Tämä takaa sen, että seuranta on 

tiivistä, jotta varmennetaan kyseisten toimien tehokas ja ripeä täytäntöönpano. Näin 

korjataan järjestelmää ja vähennetään mahdollisten tulevien menojen riskiä. Pyydettäviä 

korjaavia toimia voivat olla muun muassa menetelmien parantaminen, lisähenkilöstön 

palkkaaminen, asiantuntijat mukaan luettuina, koulutustoimet, jotka koskevat uusia 

välineitä tai yleisimpien virheiden oikeaa tulkintaa, sekä valintamenettelyjen laadun tai 

hallinnon tarkastusten parantaminen sääntöjenvastaisuuksien kartoittamiseksi. 

Lisäksi tarkastusviranomaisten hallintoviranomaisille vuosittain raportoimien 

tarkastushavaintojen luokittelutavan avulla riskinarviointeihin olisi pystyttävä 

sisällyttämään useimmat virheiden lähteet, ja tämän pohjalta olisi pystyttävä mukauttamaan 

hallinnon tarkastuksissa käytettäviä toimintatapoja ja työkaluja. Tehostaakseen ja 

kohdentaakseen hallinnon tarkastuksia entistä paremmin ohjelmakaudella 2021–2027 

komissio on ehdottanut lainsäätäjille, että tarkastuksista tehdään riskiperusteisia, jotta 

käytettävissä olevat hallintoresurssit voidaan keskittää paremmin kohdennettuihin 

virheiden lähteisiin. Tämä edellyttää sitä, että hallintoviranomaiset määrittävät 
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riskinhallinnan toimintatavat huolellisesti ja mukauttavat niitä jatkuvasti kaikkien 

käytettävissä olevien aiempien valvonta- ja tarkastustulosten perusteella. 

5.20 Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden osalta 

tarvittavat jatkotoimet ja ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, joita se pitää välttämättöminä. 

Laatikko 5.4 

Komissio katsoo, että toimet on kuvattu nimenomaisesti toimiksi, joita tuetaan 

toimenpideohjelman erityistavoitteessa ”kannustimet vammaisten henkilöiden väliaikaisille 

työsuhteille”. Komissio katsoo myös, että valitut toimet, kuten alun perin suunniteltiin, 

edistävät ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja täyttävät valintaperusteet. 

Työssäoppimista voidaan olettaa käytettävän tällaisten työllisyystoimenpiteiden yhteydessä, 

ja se vaikuttaa odotettuihin tuloksiin (”Työosaamisen tai pätevyyden lisääminen 

ammattikokemuksen avulla ryhmille, joilla ei ole kokemusta tai joilla on vain vähän 

kokemusta”). 

5.22 Komissio vastaa seurannasta asiaankuuluvien ohjelmaviranomaisten kanssa. 

Tukikelpoisuutta arvioidaan lopulta ohjelmien päättyessä yhteisiä säännöksiä koskevan 

asetuksen mukaisesti. Ohjelmassa voidaan sen vuoksi yhä korvata tukeen oikeuttamattomia 

lainoja, ja komission yksiköt arvioivat kaikkien ilmoitettujen lainojen tukikelpoisuuden 

ohjelman päättyessä. 

5.23 Komissio on pyrkinyt aktiivisesti edistämään yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen käytön lisäämistä vähitellen jo niiden käyttöönotosta lähtien, ja 

komissio katsoo, että näillä toimilla on saatu aikaan myönteisiä tuloksia.  

Komissio aikoo jatkossakin edistää aktiivisesti yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 

käyttöä ohjelmakaudella 2021–2027, jolla niitä on edelleen vahvistettu hiljattain hyväksytyn 

yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen ([EU] 2021/1060) mukaisesti. Tarkoituksena on 

vähentää tuensaajiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta, edistää tulossuuntautuneisuutta ja 

edelleen vähentää virheriskiä. 

5.24 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.24–5.26: 

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti toimenpideohjelmalle rahastoista 

osoitettavan rahoitusosuuden ja yksittäisen toimen rahoituksen välillä ei ole suoraa 

yhteyttä. Vastaavasti ERI-rahastoista osoitettavan rahoitusosuuden saamiseksi ei 

periaatteessa ole suoraa yhteyttä niiden kansallisella tasolla sovellettavien menetelmien 

välillä, joilla määritetään tuensaajien tukikelpoiset kustannukset tiettyjen toimien 

korvaamiseksi, ja niiden jäsenvaltioiden ja komission välisten laskentamenetelmien välillä, 

joilla määritetään tukikelpoisten menojen määrä. 

Delegoidussa asetuksessa säädetään nimenomaisesti mukautusmenetelmästä ESR-asetuksen 

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja komissio on jo pyytänyt ohjelmaviranomaisia 

mukauttamaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, jotta tällainen epätasapaino ei 

toistuisi seuraavina tilivuosina. 
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5.29 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.29 ja 5.30: 

Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio ovat viime vuosina havainneet 

harvemmin valtiontukeen liittyviä virheitä, kuten käy ilmi tarkastusviranomaisten kanssa 

sovitusta virheiden yhteisestä luokittelutavasta. (Niiden vaikutus voi kuitenkin olla suuri, 

jos toimi on kokonaan tukeen oikeuttamaton kannustavan vaikutuksen puuttumisen vuoksi. 

Esimerkkinä on aiempien vuosien tapaus, joka koski vaatimustenvastaista valtiontukia 

koskevaa kansallista lainsäädäntöä, johon on sen jälkeen tehty asianmukaiset oikaisut.) 

Viimeisimmän tilivuoden 2019–2020 osalta ainoastaan kolme prosenttia jäsenvaltioiden 

ilmoittamista havainnoista ja neljä prosenttia komission ilmoittamista havainnoista koski 

valtiontukea. 

Komissio toteuttaa edelleen valtiontuen toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, 

joilla määritetään ja levitetään hyviä käytäntöjä ja tarjotaan koulutusta kaikille ERI-

rahastojen sidosryhmille. 

5.31 Tarkastusviranomaisten ilmoittamista virheistä merkittävä osa liittyy edelleen julkisiin 

hankintoihin. Komissio havaitsi itse yli puolet alan säännönmukaisuustarkastusten virheistä. 

Siksi on toteutettava jatkuvia toimia sen varmistamiseksi, että tuensaajat 

(hankintaviranomaiset) ja ohjelmaviranomaiset jatkossa noudattavat näitä monimutkaisia 

sääntöjä paremmin. Komissio jatkaa julkisten hankintojen toimintasuunnitelman 

järjestelmällistä täytäntöönpanoa ja auttaa siten ERI-rahastojen hallinnoijia ja tuensaajia 

parantamaan edelleen hankintakäytäntöjään ja lisäämään niihin liittyviä hallinnollisia 

valmiuksia. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosasto ottivat huomioon tämän tavoitteen ja järjestivät joulukuussa 

2020 tarkastusviranomaisten kanssa työpajan, jossa käsiteltiin tarkemmin komission 

tarkastuksen esiin tuomia julkisia hankintoja koskevia havaintoja. Lisäksi käsiteltiin 

tarkemmin sitä, miten kokemusten jakaminen tarkastajien välillä voi edistää prosessia, jossa 

opitaan kokemuksista. Samalla ehkäistään hankintoihin liittyvien tarkastushavaintojen 

toistumista tulevaisuudessa. Komissio ja OECD:n kollegat tarjosivat 

tarkastusviranomaisille teknisen kokouksen yhteydessä myös esittelyn, jossa selitettiin 

julkisten hankintojen potentiaalia strategisena politiikan välineenä, jolla voidaan lisätä 

edelleen sääntöjenmukaisuutta ja tuloksellisuutta pantaessa täytäntöön ERI-rahasto-ohjelmien 

hankkeita. 

5.32 Komissio seuraa edelleen havaitsematta jääneitä tapauksia ja soveltaa tarvittavia 

lisärahoitusoikaisuja, kun asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät. 

5.33 Komissio nostaa esiin ohjeistuksen, joka koskee julkisiin hankintoihin liittyvien 

virheiden rahoitusoikaisuja. Ohjeistusta päivitettiin vuonna 2019, jotta se tarjoaa 

yhdenmukaisen lähestymistavan komissiolle ja jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisille 

niiden käsitellessä julkisia hankintoja koskevia sääntöjenvastaisuuksia (päätös C (2019) 

3452 final). Näillä suuntaviivoilla pyritään yhdenmukaiseen täytäntöönpanokäytäntöön ja 

yhdenvertaiseen kohteluun jäsenvaltioiden välillä. Komissio toteaa, että jäsenvaltiot 

havaitsivat ja raportoivat kaikki paitsi yhden kvantifioidun virheen tällä alalla, mikä osoittaa, 

että kyky havaita julkisia hankintoja koskevia virheitä on yleisesti ottaen hyvä. 
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5.36 Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden osalta 

tarvittavat seurantatoimet ja tekee tarpeen mukaan rahoitusoikaisuja. 

5.37 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.37 ja 5.38: 

Yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa hallintoviranomaiset toteuttavat 

ensisijaisesti tuensaajien ilmoittamien menojen tarkastuksia ja tarkastusviranomaiset 

toteuttavat toisen tason tarkastuksia hallinnon tarkastusten laadun testaamiseksi. Komissio 

on jatkanut vuonna 2020 johdonmukaisen ja laajan yhteistyön tekemistä ohjelman 

tarkastusviranomaisten kanssa, jotta varmistetaan johdonmukainen ja vankka 

valvontakehys, myös pandemian aikana tehtäviä tarkastuksia koskevien käytännön 

rajoitusten osalta. Lisäksi tarvittaessa parannetaan varmennustyön laatua sekä 

vahvistetaan tarvittavia havaitsemis- ja korjausvalmiuksia. Kuten alue- ja kaupunkipolitiikan 

pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisissa 

toimintakertomuksissa todetaan, komissio on erityisesti havainnut puutteita ja pyytänyt 

parannuksia 17:n tarkastuksista vastaavan tarkastusviranomaisen tai -elimen kohdalla 

kaikkiaan 116 tarkastusviranomaisesta. 

5.40 Komissio katsoo, että sillä on kohtuullinen varmuus useimpien 

tarkastusviranomaisten työstä, lukuun ottamatta vähemmistöä, jonka tarkastusvalmiuksia 

on parannettava huomattavalla tavalla havaittujen puutteiden korjaamiseksi (ks. edellä 

komission vastaus kohtiin 5.37 ja 5.38). Konkreettisia parannuksia saavutettiin 

kohdennettujen korjaavien toimien avulla. Niitä suositeltiin useissa tapauksissa, muun 

muassa Ranskan, Puolan ja Portugalin tarkastusviranomaisten tarkastuksia suorittaville 

elimille, kuten asianomaisissa vuotuisissa toimintakertomuksissa esitetään.  

Komissio ei kuitenkaan arvioi tarkastusviranomaisten luotettavuutta vain 

uudelleenlaskettujen virhetasojen perusteella (joihin voivat vaikuttaa yksittäiset virheet, 

joilla on merkittävä tilastollinen vaikutus), vaan myös useiden sellaisten kriteerien 

perusteella, jotka – ellei niitä ole arvioitu tyydyttävästi – tuovat esiin järjestelmään liittyviä 

puutteita niiden työssä ja valvontajärjestelmissä. Tarvittaessa komissio laskee uudelleen 

virhetasot, joista tarkastusviranomaiset ovat ilmoittaneet kaikkien saatavilla olevien tietojen 

perusteella, ja ilmoittaa kyseiset tasot asianomaisissa vuotuisissa toimintakertomuksissa. 

Komissio työskentelee jatkossakin asianomaisten tarkastusviranomaisten kanssa 

parantaakseen edelleen niiden suorittamaa valvontaa. Tavoitteena on havaita asianmukaisesti 

sentyyppiset virheet, joita tilintarkastustuomioistuin tai komissio ovat löytäneet 

suorittaessaan uusintatarkastuksia. Lisäksi komissio varmistaa, että kaikkien 

tarkastusviranomaisten kanssa tehdään jatkuvasti vahvaa yhteistyötä. Tähän sisältyy yhteisten 

tarkastusvälineiden, muun muassa yksityiskohtaisten tarkistuslistojen, jakaminen, hyvien 

käytäntöjen jakaminen vertaisryhmien välillä ja ohjelmaviranomaisten henkilöstön jatkuva 

ammatillinen kehittäminen. 

5.42 Todentavien tietojen tai asiakirjojen puuttuminen on edelleen osassa tapauksista 

komission säännönmukaisuustarkastuksissa esiin tuleva puute. 

Kuten komissio totesi antamassaan vastauksessa kohtaan 5.40, se työskentelee edelleen 

yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa, jotta voidaan vahvistaa niiden valmiuksia ehkäistä 
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ja oikaista virheitä, parantaa niiden tarkastustyön dokumentointia ja siten edistää 

varmennusprosessia.  

Esimerkkinä yhteistyöstä ovat koordinoidut toimet, joita komissio on toteuttanut 

tarkastusviranomaisten kanssa vuosina 2019 ja 2020 tilintarkastustuomioistuimen tuella ja 

asiantuntemuksella. Tavoitteena oli parantaa tarkastusasiakirjoja (vaikka havaintoja ei 

olisikaan) ja varmistaa, että tarkastushavaintojen laaduntarkastus toteutetaan asianmukaisesti 

ja dokumentoidusti (ks. tarkastusviranomaisista ja komission edustajista koostuvan 

työryhmän laatima ”Tarkastusdokumentaatiota koskeva pohdinta-asiakirja” 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksen laatikossa 5.8). Komissio jatkaa 

tässä yhteisessä pohdinta-asiakirjassa esitettyjen hyvien käytäntöjen edistämistä. 

5.45 Komissio soveltaa nollatoleranssia petoksiin. Vuonna 2020 tehtiin useita aloitteita 

komission petostentorjuntastrategian sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston, työllisyys-, 

sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja meri- ja kalastusasioiden pääosaston laatiman 

yhteisen petostentorjuntastrategian täytäntöönpanemiseksi. 

5.46 Komissio katsoo, että toimien tarkastuksessa käytettävien tarkistuslistojen olisi 

sisällettävä tieto siitä, onko petosepäilyä havaittu. 

Komissio toteaa, että tarkastusviranomaiset varmistavat erityistarkastuksen avulla, että 

keskeisen vaatimuksen 7 (oikeasuhteisten petostentorjuntatoimenpiteiden tehokas 

täytäntöönpano) mukainen toiminta on vaikuttavaa. Tämä toteutetaan sellaisten erityisten 

järjestelmätarkastusten avulla, joissa hyödynnetään erityisiä tarkistuslistoja. Yhteisessä 

petostentorjuntastrategiassaan alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosasto lisäsivät huhtikuussa 2021 näihin tarkistuslistoihin viittauksen 

sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmään (IMS-järjestelmään), jonka tavoitteena on 

varmistaa, että sekä petosepäilyjä että valvonnan puutteita varten on olemassa selkeät 

ilmoitusjärjestelmät.  

Molemmissa tapauksissa, joihin tilintarkastustuomioistuin viittasi, asianomaiset 

jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tällä välin korjanneet alkuperäisen virheensä ja ilmoittaneet 

sääntöjenvastaisuuksista ja mahdollisista petoksista IMS-järjestelmässä. 

5.49 Koheesiopolitiikan ohjelmien yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa ohjelmiin 

liittyvien toimien täytäntöönpano, kirjanpito mukaan luettuna, on jäsenvaltioiden 

vastuulla. Hallintoviranomaiset tekevät vuotuisia menoja koskevia hallinnon tarkastuksia 

tilinpäätöksen laatimiseen saakka. Tarkastusviranomaiset tekevät toimien tarkastuksia 

(tilivuonna 2018–2019 tarkastettiin lähes 11 000 tointa tai toimen osaa). Osalla näistä 

varmennuksista ja tarkastuksista voi olla se seuraus, että jäsenvaltio soveltaa 137 artiklan 2 

kohdan säännöksiä (menojen jäädyttäminen tilityksestä siihen asti, kunnes kyseisten vuoden 

aikana ilmoitettujen menojen laillisuus ja asianmukaisuus vahvistetaan). Tämä tarkoittaa sitä, 

että komissio jättää kyseiset menot pois tilien hyväksynnästä ja loppumaksuista. 

Määrät, joiden arviointi on meneillään, kirjataan todentamisviranomaisten 

kirjanpitojärjestelmiin, ja ne otetaan mukaan tarkastettavaan perusjoukkoon, jos ne 

sisällytetään joihinkin seuraaviin maksupyyntöihin sen jälkeen, kun niiden laillisuus ja 

asianmukaisuus on vahvistettu. Sen vuoksi komissio katsoo, että hallinto- ja 
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valvontajärjestelmiin sisältyvät valvontamekanismit antavat kohtuullisen varmuuden 

kyseisten menojen valvonnasta ja seurannasta. 

5.51 Sen lisäksi, että komissio teki kattavia säännönmukaisuustarkastuksia 

tarkastusviranomaisten työn uusintamiseksi, se toteutti myös vuotuista tarkastuskertomusta 

edeltäviä ja sen jälkeisiä tiedonkeruumatkoja, joiden avulla täydennettiin 

säännönmukaisuustarkastusten yhteydessä käytettävissä olevia välineitä. Näillä 

tarkastuksilla edistetään myös tarkastusviranomaisten työn tarkastamista ja arvioimista 

(kuhunkin toimitettuun vuosittaiseen tarkastuskertomukseen liittyvän laajan 

asiakirjatarkastuksen lisäksi), koska niiden avulla voidaan selvittää vuotuiseen 

tarkastuskertomukseen liittyviä kysymyksiä mutta myös havaita virheitä virheiden 

kvantitatiivisessa ja ennakkoarvioinnissa. 

5.52 Sääntöjenmukaisuustarkastuksiensa lisäksi komissio tekee myös tiedonkeruumatkoja ja 

aineistotöitä, joiden seurauksena se mukautti jäännösvirhetasoja yli kahteen prosenttiin 

kahdessa muussa tapauksessa. 

Komission sääntöjenmukaisuustarkastukset ovat riskiperusteisia. Komissio katsoo, että 

tilintarkastustuomioistuimen tässä kappaleessa raportoimat tarkastustulokset osoittavat 

komission tarkastusviranomaisten työstä tekemän riskinarvioinnin olleen olennainen. 

Komissio validoi tarkastushavaintonsa kuulemismenettelyssä yhdessä 

tarkastusviranomaisten kanssa ja seuraa sen lopullisia tuloksia. Näin se pyrkii määrittämään 

havaitsemiensa lisävirheiden taustalla olevat syyt ja parantamaan asianomaisten 

tarkastusviranomaisten havaitsemisvalmiuksia. Tämän työn seurauksena komissio toimitti 

muutamissa tapauksissa joillekin tarkastusviranomaisille ennaltaehkäiseviä kirjeitä ennen 

vuoden 2021 vuotuisia tarkastuskertomuksia. Joissakin muissa tapauksissa havaitut 

lisävirheet ovat yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason puutteisiin 

tarkastusviranomaisen toiminnassa, vaikka niillä mahdollisesti onkin huomattava 

ekstrapoloitu vaikutus virhetasoon.  

Komissio raportoi suorittamiensa aineistotarkastusten ja paikalla tehtyjen tarkastusten 

tuloksena alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 

pääosaston asianomaisissa vuotuisissa toimintakertomuksissa, että vakavia puutteita, jotka 

oli korjattava, löytyi yhteensä seitsemäntoista tarkastusviranomaisen tai valvontaelimen 

työstä. 

5.56 Komissio on suunnitellut varmennusjärjestelmänsä siten, että pääjohtajat voivat 

antaa varmennuksen jokaisesta 418 yksittäisestä toimenpideohjelmasta velvoitteidensa 

mukaisesti valtuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä. Komissio katsoo, että sillä on 

kohtuullinen varmuus asianomaisten menojen laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta, lukuun ottamatta ohjelmia, joiden osalta se ilmoittaa, että 

vuotuisissa toimintakertomuksissa on tehtävä mahdollisia lisärahoitusoikaisuja, jotka 

perustuvat kuhunkin toimenpideohjelmaan sovellettuihin perusteellisiin ja tehokkaisiin 

menetelmiin.  

Lisäksi yhdistetyt keskeiset tulosindikaattorit raportoidaan vuotuisissa 

toimintakertomuksissa kaikkien vahvistettujen virhetasojen painotettuna keskiarvona. 

Komissio raportoi myös kyseisen keskeisen tulosindikaattorin enimmäistason (pessimistisin 

mahdollinen skenaario), jossa otetaan huomioon kaikki hyväksymistä edelleen odottavat 
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tiedot. Sovellettavien säännösten mukaan kansalliset viranomaiset ja komissio voivat tehdä 

tarkastuksia ja panna täytäntöön tarvittavia lisärahoitusoikaisuja monivuotisena ajanjaksona 

(mukaan lukien sellaisten tarkastusten avulla, jotka suoritetaan viimeistään kolmen vuoden 

kuluttua tilinpäätöksen hyväksymisvuodesta). Tämä lainsäätäjän tarjoama mahdollisuus 

on tärkeä komissiolle, jotta se voi täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät EU:n talousarvion 

täytäntöönpanoon monivuotisten ohjelmien puitteissa. 

Edellisten tilivuosien osalta – kun ristiriitaiset menettelyt on saatu päätökseen ja kansalliset 

viranomaiset ovat tarvittaessa panneet täytäntöön asiaankuuluvat rahoitusoikaisut – sekä 

alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 

voivat todeta, että ohjelmien päättyessä riskin arvioidaan olevan 1,2–1,5 prosenttia. 

5.60 Komissio korostaa, että molempien pääosastojen on esitettävä vuotuisissa 

toimintakertomuksissaan varaumia, jotka liittyvät kyseisen vuoden asiaankuuluviin 

menoihin. Varaumat on esitettävä varainhoitoasetuksen ja toimielintason ohjeiden mukaisesti, 

kuten komission vastauksessa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksen 

5.62 kohtaan selitetään. 

Vuotuisessa toimintakertomuksessa tehdyt varaumat ovat sidottuja menojen 

raportointivuoteen EU:n talousarvion suojaamiseksi, jos riskejä havaitaan. Kyseiset riskit 

perustuvat kaikkiin saatavilla oleviin tarkastustietoihin ja edellisen vuoden vahvistettuihin 

virhetasoihin, joilla voi olla vaikutusta viimeisimmässä vuotuisessa tarkastuskertomuksessa 

ilmoitettujen virhetasojen tarkistamiseen, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Lisäksi kyseiset 

riskit perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin hallinto- ja valvontajärjestelmää koskeviin 

arviointeihin, joissa otetaan huomioon mahdolliset toteutetut parannukset tai niiden sijaan 

havaitut uudet puutteet, sekä komission tarkastuslausumat vuotuisen tarkastuskertomuksen 

tekohetkellä. Nämä lausumat koskevat tilejä, hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan 

tehokkuutta sekä menojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, ja perustuvat kaikkiin 

tietoihin, joita on kertynyt edellisen vuotuisen toimintakertomuksen jälkeen. Sen vuoksi 

komissio katsoo, että sen perusteet varaumien tekemiseksi ovat kattavia ja perustuvat kaikkiin 

saatavilla oleviin ja ajantasaisimpiin tarkastustietoihin, ja ne ilmoitetaan kaikilta osin ja 

avoimesti vuotuisessa toimintakertomuksessa. Varaumat säilytetään, kunnes kaikki 

korjaavat toimet (mukaan lukien tarvittavat rahoitusoikaisut) on toteutettu ja ongelma on 

ratkaistu. 

Lisäksi komissio ilmoittaa vuotuisissa toimintakertomuksissa täysin avoimesti aikaisempien 

tilivuosien osalta tehdyt, käynnistetyt tai tilien hyväksymisen jälkeen käynnistettävät 

rahoitusoikaisut, joihin sovelletaan kaikilta osin perusteellisia kuulemismenettelyitä 

koskevia oikeudellisia menettelyitä. 

5.61 Komissio tarvitsee vakaat puitteet voidakseen raportoida varmennusprosessistaan 

johdonmukaisesti ajan mittaan. 

Kun otetaan huomioon huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti viime 

vuonna (kohta 5.62), sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto että työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosasto ottivat paremmin huomioon sääntöjenmukaisuustarkastuksiensa 

tulokset, jotka koskivat edellisiä, vuosien 2018 ja 2019 tilejä, arvioidessaan äskettäin 
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toimitettuja vuosien 2019 ja 2020 tilejä. Tällä saattoi olla vaikutuksia ilmoitettaviin 

virhetasoihin. Tämän seurauksena joissakin tapauksissa on tehty lisävaraumia. 

PÄÄTELMÄ JA SUOSITUS 

5.62 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason, joka on 

edelleen parantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Komissio seuraa kaikkia 

tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää tekemään lisärahoitusoikaisuja, 

jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia. 

Komissio viittaa lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2020 vuotuisissa toimintakertomuksissa julkaistuihin 

arvioituihin virhetasoihin. Ne sisältävät muun muassa enimmäisriskit (pessimistisimmät 

mahdolliset skenaariot), ja ne perustuvat kunkin ohjelman yksityiskohtaiseen analyysiin sen 

sijaan, että virheet ekstrapoloitaisiin kaikkiin 418 ohjelmaan. Komissio toteaa, että sen arvio 

on tilintarkastustuomioistuimen laskemalla vaihteluvälillä. Lisäksi komissio katsoo, että 

sen tekemässä yksityiskohtaisessa arvioinnissa otetaan huomioon kohtuullinen ja 

oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti kaikissa 

ohjelmissa. 

5.63 Komissio katsoo, että kaikkien saatavilla olevien tarkastustietojen perusteella 

tarkastusviranomaisten ja valvontaelinten työtä voidaan kaiken kaikkiaan pitää 

luotettavana, lukuun ottamatta muutamia tapauksia, jotka on ilmaistu selvästi vuotuisissa 

toimintakertomuksissa. 

Joissakin tapauksissa havaitut lisävirheet ovat yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason 

puutteisiin tarkastusviranomaisen toiminnassa, vaikka niillä mahdollisesti onkin huomattava 

ekstrapoloitu vaikutus virhetasoon. 

Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien ohjelmien hallinto- ja 

tarkastusviranomaisten kanssa, jotta sovittuja päätelmiä voidaan noudattaa ja kaikkien 

ohjelmien jäännösvirhetaso saadaan ajan myötä alle kahteen prosenttiin. Samalla käytetään 

sääntelyvälineitä lisärahoitusoikaisujen tekemiseksi, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. 

5.64  Koska komissio käyttää tarkempaa menojen jaottelua riskiprofiilien ja 

valvontajärjestelmien mukaisesti, se pystyy tällaisia virheitä havaitessaan, myös 

tilintarkastustuomioistuimen työn huomioon ottaen, määrittämään ohjelman perusjoukon sen 

osan, johon vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat. Näin voidaan saada yksityiskohtainen 

kuva kaikkia maksuja koskevasta virhetasosta ja määrittää selkeästi alueet, joilla 

parannuksia tarvitaan. 

Lisäksi komissio toteaa, että sen arvio on kaikilta osin tilintarkastustuomioistuimen 

laskemalla vaihteluvälillä (ks. komission vastaus kohtaan 5.62). 

5.65 Nykyisen varmennusmallin tavoitteena on, että kunkin yksittäisen ohjelman 

jäännösvirhetaso on alle kaksi prosenttia, sen sijaan, että käytettäisiin keskiarvoa. 

Komissiolla on myös välineet tarvittavien rahoitusoikaisujen tekemiseen, jos vahvistettuja 

yksittäisen ohjelman jäännösvirheitä on yli kaksi prosenttia. 
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5.66 Komissio käsittelee liitteeseen 5.3 antamassaan vastauksessa suosituksia, joita 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan ei ole noudatettu lainkaan tai jotka on pantu täytäntöön 

joiltakin osin. 

Suositus 5.1 – Tasapainotetut vakioyksikkökustannukset jäsenvaltioiden suorittamien 

maksujen korvaamiseksi 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Suositus 5.2 – Petosriskin seuranta tarkastusviranomaisten toimien tarkastuksissa 

Komissio hyväksyy suosituksen ja tekee yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa, jotta 

tarkastustoimia koskevat tarkistuslistat täytetään ja havaittujen petosriskien poistamiseksi 

toteutettavat toimet dokumentoidaan paremmin. 

Suositus 5.3 – Meneillään olevan tarkastuksen kohteena olevien menojen seuranta 

Komissio hyväksyy suosituksen, vaikka sillä ei olekaan oikeusperustaa asettaa tällaista 

lisäraportointivelvollisuutta ohjelmaviranomaisille. 

Liite 5.3 – Aiempien suositusten seuranta – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 

koheesio 

Vuoden 2017 suosituksen 2 osalta komissio toteaa ehdottaneensa, että vuosina 2021–2027 

arvonlisävero katsottaisiin tukikelpoiseksi hankkeissa, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 

viisi miljoonaa euroa. Tämä on vaihtoehtoinen ratkaisu tilintarkastustuomioistuimen 

suosittamalle toimintatavalle. 

Vuoden 2017 suosituksen 6 osalta komissio tähdentää, että sääntelykehyksen puitteissa 

ohjelmia voidaan tarpeen mukaan tarkastaa vähintään kolmen vuoden ajan tilinpäätöksen 

toimittamisesta. Komissio pyrkii esittämään menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan 

päätelmän vuotuisessa toimintakertomuksessa tilinpäätöksen toimittamista seuraavana 

vuonna ja raportoimaan vuotuisten toimintakertomusten liitteissä avoimesti kaikista 

asiaankuuluvista ohjelmista, joskaan se ei aina ole mahdollista. 
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN – 6. LUKU – LUONNONVARAT” 

JOHDANTO 

6.1 Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on aidosti eurooppalaista politiikkaa, jossa jäsenvaltiot 

yhdistävät voimavaransa toteuttaakseen yhteistä politiikkaa yhteisellä talousarviolla. 

Perussopimuksessa ja YMP:tä koskevissa asetuksissa vahvistetut YMP:n tavoitteet ovat lisätä 

maatalouden tuottavuutta, taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso, vakauttaa markkinoita, 

varmistaa tuotteiden saatavuus ja taata kohtuulliset kuluttajahinnat. 

YMP:n edunsaajia on 6,7 miljoonaa. Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) menoja hallinnoidaan 

yhteistyössä kattavan hallinnointi- ja valvontajärjestelmän avulla. Järjestelmällä on tarkoitus 

varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus lopullisten edunsaajien 

tasolla. Kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, talousarvion 

toteuttamistehtävät jaetaan jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n talousarviosta rahoitettavat toimet toteutetaan 

moitteettomasti, tehokkaasti ja EU:n sääntöjen mukaisesti. Niillä on oltava käytössään järjestelmät, 

joilla ehkäistään, havaitaan ja korjataan sääntöjenvastaisuudet ja petokset. YMP:tä koskevassa 

lainsäädännössä säädetään, että niillä on oltava hyväksytyt maksajavirastot, jotka vastaavat unionin 

varojen hallinnoinnista ja valvonnasta ja erityisesti maksuista tuensaajille ja taloudellisesta 

raportoinnista komissiolle.  

Jäsenvaltioiden nimeämien todentamisviranomaisten on annettava vuosittain lausunto asianomaisen 

maksajaviraston tilinpäätöksen täydellisyydestä, täsmällisyydestä ja todenperäisyydestä, sen sisäisen 

valvontajärjestelmän toiminnan moitteettomuudesta sekä komissiolle ilmoitettujen menojen 

laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 

Covid-19-pandemia vaikutti vuonna 2020 voimakkaasti Eurooppaan. YMP:n muodostaman 

pitkäaikaisen ja vankan poliittisen kehyksen sekä vuosien kuluessa hyväksi vakiintuneen EU:n 

laajuisen yhteistyön ansiosta maatalousalan selviytymiskyky osoittautui riittäväksi covid-19-kriisissä.  

Lisäksi komissio mukautti työmenetelmiään ja lievitti covid-19-pandemian vaikutusta YMP:n 

varmennusmalliin useilla toimenpiteillä. Komissio antoi asetuksen (EU) 2020/532, jossa asetetaan 

jäsenvaltioille realistiset ja saavutettavissa olevat valvontavaatimukset. Lisäksi 

todentamisviranomaiset jatkoivat tarkastustyötään ja käyttivät myös vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten 

maksajavirastotkin, ja raportoivat havainnoistaan komissiolle edellisvuosien tapaan. 

6.6 a) Komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen suoriin tukiin soveltama 

otantamenetelmä on muuttunut ja että luvun kokonaisvirhetasoa koskevaan laskelmaan on sisällytetty 

suoriin tukiin liittyvä 0,12 prosentin tekninen mukautus. Komissio panee myös merkille, että 

mukautus perustuu maksajavirastojen havaitsemiin virheisiin (ks. myös vastaus kohtaan 6.13). 

6.10 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka mukaan 

maataloustukirahaston suorien tukien, joiden määrä varainhoitovuonna 2020 oli 41,6 miljardia 

euroa, virhetaso ei edelleenkään ole olennainen. Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tämä 

myönteinen tulos, joka vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuista 

toimintakertomusta, vahvistui siitä huolimatta, että tilintarkastustuomioistuin muutti 

otantamenetelmäänsä (ks. myös vastaus kohtaan 6.13). 

6.13 Komissio haluaa selventää, että yhtä tilintarkastustuomioistuimen mainitsemaa tapausta lukuun 

ottamatta mainitut virheet olivat sellaisia, että maksajavirastot olivat paikalla tekemissään 
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tarkastuksissa asianmukaisesti havainneet liian suuriksi ilmoitetut määrät, joten edunsaajille ei 

suoritettu aiheettomia maksuja. Komissio haluaa myös huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen 

menetelmän muutos kyseisenä vuonna johti kaksitahoiseen lähestymistapaan:  

Tilintarkastustuomioistuin käytti edelleen omia tuloksiaan laatiessaan tietyn tapahtuman virhetasoa 

koskevaa tilastollista arviota, joka perustui kymmenen lohkon otokseen kunkin tuensaajan osalta. Sen 

vuoksi komissio ei yhdy tilintarkastustuomioistuimen arvioon yhdessä tapauksessa, jossa tämä 

ekstrapoloitu virhetaso tapahtumatasolla arvioitiin huomattavasti liian suureksi verrattuna kyseisen 

tuensaajan kaikki lohkot kattavan maksajaviraston paikalla tekemän tarkastuksen tosiasialliseen 

tulokseen. Tilintarkastustuomioistuin ja maksajavirasto päätyivät samaan tulokseen valittujen 

lohkojen osalta, mutta tilintarkastustuomioistuin ekstrapoloi otokseen poimittujen lohkojen 

virhetasonsa koko tapahtumalle.  

Toisaalta tilintarkastustuomioistuin käytti maksajavirastojen tarkastusten tuloksia arvioidessaan 

vaikutusta tapauksissa, joissa maksajavirastot totesivat, että tuensaajalle ei pitäisi suorittaa maksuja, 

soveltamalla suorille tuille laskettua 0,12 prosentin mukautusta luvun kokonaisvirhetasoon.  

6.16 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen arvioon yhdennetyn 

hallinto- ja valvontajärjestelmän ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän merkityksestä 
virheiden ehkäisemisessä ja vähentämisessä. 

6.18 Komissio huomauttaa, että monitorointitarkastuksia koskevassa oikeudellisessa kehyksessä 

säädetään toisaalta viljelijöistä poimittujen otosten tarkastamisesta silloin, kun kriteerien täyttymistä 

ei voida arvioida etäältä, ja toisaalta mahdollisuudesta tehdä kohdennettuja kenttäkäyntejä, jos 

satelliittihavaintojen analyysi jää epävarmaksi. 

Kaiken kaikkiaan komissio katsoo, että monitorointitarkastukset ovat erittäin hyvä esimerkki siitä, 

miten teknologiaa voidaan soveltaa hallinto- ja valvontajärjestelmien tehostamiseksi. 

Yhteinen vastaus kohtiin 6.21 ja 6.22: 

Komissio pyrkii jatkuvasti tukemaan jäsenvaltioita monitorointitarkastusten käyttöönotossa 

muun muassa keräämällä tietoa täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista kahdenvälisissä tai 

asiantuntijoiden tai komiteoiden kokouksissa ja puuttumalla ilmeneviin ongelmiin joko 

täytäntöönpano-ohjeiden tai tarvittaessa lainsäädäntökehyksen muutosten avulla. Tulosindikaattorista 

3.5: Satelliittiseurantaan kuuluvan alan (perustukijärjestelmän ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän 

kattamien ja monitorointitarkastusten tai pinta-alamonitorointijärjestelmän piirissä olevien 

hehtaareiden osuus) välitavoite on 10 prosenttia vuonna 2022. Vuoden 2021 monitorointitarkastuksia 

koskevien jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella käyttöönotto on hyvässä vauhdissa tämän 

välitavoitteen saavuttamiseksi. Vuoden 2022 jälkeen pinta-alamonitorointijärjestelmän käyttö tulee 

pakolliseksi, minkä odotetaan lisäävän satelliittiseurannan alaa nopeasti. 

6.23 Monimutkaisia ehtoja ja tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan silloin, kun kunnianhimoisten 

poliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tuen kohdentamista. Niitä tarvitaan laillisuuden ja 

sääntöjenmukaisuuden tasapainottamiseen politiikan tavoitteiden saavuttamisen kanssa pitäen samalla 

mielessä toteutuskustannukset. Yksinkertaistamiseen, esimerkiksi yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen avulla, on pyritty silloin, kun se on tehokkain tapa vähentää valvonnan 

kustannuksia ja rasitusta sekä virheriskiä. 

6.27 Komissio ei yhdy tilintarkastustuomioistuimen arvioon yhdestä tapahtumasta (ks. vastaus 

kohtaan 6.31). 

6.31 Komissio ei ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan 

maksajavirasto olisi yhdessä tapauksessa tehnyt virheen liian suureksi ilmoitetuista tiedoista määrätyn 

seuraamusmaksun laskennassa.  
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Komissio katsoo, että maksajavirasto on soveltanut asiaa koskevaa lainsäädäntöä 

tarkastuksissaan asianmukaisesti (ennen tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta), erityisesti 

asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 1 kohtaa ja kansallisen ministeriön asetuksen nro 24/2015 

10 §:ää, ja määrittänyt asianmukaisesti viljelijälle maksettavan määrän. Lisäksi maksajavirasto on 

vähämerkityksistä tukea koskevan säännön mukaisesti perustellusti päätellyt, ettei takaisin perittävää 

ole, koska liikamaksun määrä oli 31,94 euroa. Jopa maksettu kokonaismäärä (91,01 euroa), jonka 

tilintarkastustuomioistuin katsoi 65 prosentin virheeksi ja joka vaikutti merkittävästi luvun 

virhetasoon, alitti vähämerkityksisen tuen 100 euron kynnysarvon. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

6.35 Tänä kuudentena vuonna, jona on annettu lausunto menojen laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta, todentamisviranomaiset saavuttivat luotettavia ja merkittäviä tuloksia 

menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden suhteen kaikkien perusjoukkojen osalta. 

Todentamisviranomaisten tekemän huomattavan työn ansiosta ja havaintomäärän kasvun myötä 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto luotti todentamisviranomaisten tekemän 

laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan työn tuloksiin. Todentamisviranomaisten tulokset 

muodostivat perustan maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston laskelmalle 

varainhoitovuoden 2020 mukautetusta virhetasosta. Tapauksissa, joissa tarkastuksissa havaittiin 

puutteita, niiden vaikutus tulosten luotettavuuteen arvioitiin vähäiseksi. Lisäksi maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastajat ehdottivat kaikissa tapauksissa välittömiä korjaavia 

toimia, jotka todentamisviranomaiset toteuttivat varainhoitovuoden aikana. Korjaavien toimien 

tuloksia arvioitiin tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn aikana, ja maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen pääosasto saattoi edelleen luottaa todentamisviranomaisten työhön ja ottaa edelleen 

huomioon ilmoitetut virheet. 

6.37 komissio on tyytyväinen siihen, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 

arvio riskitasosta maksamishetkellä (1,9 prosenttia) on hyvin lähellä 

tilintarkastustuomioistuimen virhetasoa (2,0 prosenttia) ja vaihteluvälin sisällä (ks. myös kohta 

1.39 ja komission vastaus). 

Komissio toteaa lisäksi, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2020 

toimintakertomuksessa raportoidut maksamishetken riskitasot (suorissa tuissa noin 1,6 prosenttia, 

maaseudun kehittämisessä 2,9 prosenttia ja markkinatoimenpiteissä 2,4 prosenttia) osoittavat, kuten 

myös tilintarkastustuomioistuin on raportoinut, että suorissa tuissa ei ole olennaisia virheitä, kun taas 

maaseudun kehittämiseen ja markkinatoimenpiteisiin liittyy suurempi riski (ks. myös vastaus 6.23 

kohtaan). Kaikkien korjaavien toimien tuloksena komissio arvioi, että YMP:n lopullinen riskitaso 

vuonna 2020 on 0,5 prosenttia. 

6.38 Komissio on tyytyväinen siihen, että luonnonvaroihin liittyvä riski maksamishetkellä on sen 

vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa yhdenmukainen tilintarkastustuomioistuimen 

tämän luvun osalta arvioiman virhetason kanssa. 

6.39 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto saa todentamisviranomaisten työn avulla 

varmuuden maksajavirastojen petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi käyttöönottamien 

järjestelmien asianmukaisesta toiminnasta. Nämä riippumattomat elimet arvioivat vuosittain, 

täyttävätkö maksajavirastot hyväksymisperusteet, mukaan lukien erityisesti petoksiin liittyvät 

näkökohdat, eli niiden on varmistettava, että maksajavirastoilla on käytössään järjestelmät petosten 

ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto päivitti syyskuussa 2020 

petostentorjuntastrategiaansa ottaakseen huomioon myös komission vuonna 2019 omaksuman 

uuden petostentorjuntastrategian. 

Petosriskin arviointia on tarkoitus tarkastella uudelleen YMP:n uudistuksen (2023–2027) yhteydessä. 

Tähän pyritään 1. tammikuuta 2023 mennessä. 
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Mitä tulee Arachne-välineen käyttöön YMP:ssä, komissio on tukenut tällaisen välineen käytön ja 

valmiuksien laajentamista, kuten myös tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2019 

vuosikertomuksessaan. YMP:n uudistusta koskevat neuvottelut ovat johtaneet siihen, että komission 

on asetettava tämä väline jäsenvaltioiden saataville 1. tammikuuta 2023 alkaen, ja jäsenvaltioita 

kannustetaan käyttämään sitä. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

6.40 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että liitteessä 6.1 tämän luvun osalta esitetty 

kokonaisvirhetaso on olennaisuusrajan tuntumassa (2,0 %). Ks. myös vastaus kohtaan 6.37. 
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 

VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN – 7. LUKU – TURVALLISUUS JA 

KANSALAISUUS 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Laatikko 7.3 – Lääketieteellisten tarvikkeiden kuljetuksen liian suurina ilmoitetut kulut 

Lääketieteellisten tarvikkeiden kuljetuksen liian suurina ilmoitetuista kuluista voidaan todeta, että 

kyseinen hätätilanteen tukivälineen toimi toteutettiin covid-19-pandemian alkuvaiheessa, jolloin 

lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia tarvittiin kiireellisesti. 

Hankintaviranomainen ei tarkastetun sopimuksen osalta käyttänyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

julkisista hankinnoista annetun asetuksen (Public Contracts Regulations) 72 pykälän mukaista 

mahdollisuutta, jonka mukaan olemassa olevia sopimuksia olisi saanut muuttaa ilman etukäteen 

julkaistavaa hankintailmoitusta, jos muutoksen arvo on enintään 50 prosenttia neuvottelumenettelyssä 

alun perin sovitusta arvosta. Hankintaviranomaisen ratkaisu oli tässä tapauksessa perusteltu 

äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi. 

Komissio katsoo, että on tärkeää todeta, että palvelut toimitettiin. Sopimuksen tekemisessä tapahtunut 

menettelyllinen virhe ei myöskään johtanut muutokseen henkilönsuojainten kuutiometriä kohti 

ilmoitetussa hinnassa, vaan hinta oli täsmälleen sama kuin alkuperäisen sopimuksen mukainen hinta. 

Kaikki nämä tekijät on otettava huomioon sen erittäin vaikean tilanteen yhteydessä, jossa tämä 

kiireellinen toimi toteutettiin. 

Laatikko 7.4 – Ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarjottujen palvelujen dokumentointi ei ollut 

aina tyydyttävää 

Komissio on pannut merkille laatikossa 7.4 mainitut puutteet, joita seurataan parhaillaan tiiviisti. 

Vastuuviranomainen laati näiden todettujen ongelmien korjaamiseksi etenemissuunnitelman, jonka 

mukaisesti Kreikan viranomaiset aloittivat useiden toimien täytäntöönpanon. Niissä keskitytään 

majoitustiloja koskevan oikeudellisen kehyksen ja menettelyohjeiden päivittämiseen seuraavaa 

ohjelmakautta varten, toteuttamisesta vastaavien toimijoiden tarjoamien palvelujen laadun 

kirjaamiseen ja arviointiin käytettävien menetelmien edistämiseen sekä parhaiden käytäntöjen ja 

jatkuvaan parantamiseen tähtäävien menettelyjen käyttöönottoon. 

Lisäksi toteutetaan toimia, joilla pyritään parantamaan ohjaamis- ja raportointijärjestelmää 

soveltamalla keskitettyä lähestymistapaa, erityisesti sen avulla, että ilman huoltajaa olevien 

alaikäisten suojelusta vastaava Kreikan erityissihteeri osallistuu prosessiin. Nuoren aikuisen 

siirtämiseksi toiseen majoitusjärjestelyyn tarvittavat hallinnolliset menettelyt aloitetaan neljä 

kuukautta ennen kuin hän saavuttaa aikuisiän. Erityistapauksia arvioidaan erikseen. Näihin sisältyvät 

esimerkiksi lapset, joiden on käytävä koulu loppuun, mutta myös nuoret aikuiset, joiden osalta 

hallinnollisia menettelyjä ei ole vielä saatettu päätökseen. 

SISÄISTEN VALVONTAJÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN TARKASTUS 

7.12 Jäsenvaltioissa havaittujen puutteiden oletetut vaikutukset eivät toteutuneet. 

Laatikko 7.5 Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 
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Komissio panee merkille kohdassa 7.12 esitetyn huomautuksen, jonka mukaan tällaiset puutteet eivät 

ole niin merkittäviä, että ne heikentäisivät tarkastusviranomaisten päätelmiä. 

Otantaan liittyviä kysymyksiä: epätarkasti määritelty otantayksikkö, tarkastusotoksessa liian vähän

kohteita. (Luxemburg)

Luxemburgin tapauksessa komissio oli jo havainnut puutteen ja ilmoittanut asiasta Luxemburgin

viranomaisille, kuten tilien arvioinnin tarkistuslistaan sekä tilien tarkastamista ja osittaista

hyväksymistä koskevaan kirjeeseen on kirjattu.

Ks. myös jäljempänä olevat huomautukset.

Vastuuviranomainen toimitti tarkastusviranomaiselle alustavan tilinpäätöksen ennen kuin se oli

saattanut päätökseen omat paikalla tekemänsä tarkastukset ja sisällyttänyt tekniseen apuun liittyvät

maksut tilinpäätökseen. (Espanja)

Vuotuisen tarkastuskertomuksen sekä komission pyynnöstä arvioinnin aikana toimitettujen

täydentävien tietojen avulla tilit voitiin täsmäyttää täysin ja saatiin riittävä kuvaus otannan kohteena

olleen alustavan tilinpäätöksen ja lopullisen tilinpäätöksen välisistä eroista. Tilien tarkastamista ja

hyväksymistä koskevassa kirjeessä komissio muistutti viranomaisia siitä, että alustavan

tilinpäätöksen olisi koostuttava maksuista, joiden osalta vastuuviranomainen on saattanut

tarkastuksensa päätökseen.

Virhetasot oli laskettu ja esitetty virheellisesti vuotuisen tarkastuskertomuksen varsinaisessa

tekstissä. (Itävalta)

Virhetason tarkkaan ilmoittamiseen liittyvät ongelmat oli havaittu muuttoliike- ja sisäasioiden

pääosaston tarkastajien suorittamassa varainhoitovuoden 2019 tileihin liittyvän vuotuisen

tarkastuskertomuksen arvioinnissa, kuten tarkastajien tarkistuslistaan sekä jäsenvaltiolle lähetettyyn

tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevaan kirjeeseen on kirjattu.

Koska kokonaisjäännösvirhetaso oli olennaisuusrajan alapuolella, se ei vaikuttanut AMIF-rahaston

varainhoitovuoden 2019 tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Muuttoliike- ja sisäasioiden

pääosaston tarkastajat seuraavat edelleen EU:n rahoitusosuuteen liittyvän virhetason raportoinnin

läpinäkyvyyttä ja kiinnittivät tähän jälleen erityistä huomiota varainhoitovuoden 2020 tileihin

liittyvän vuotuisen tarkastuskertomuksen arvioinnissa (joka suoritettiin vuonna 2021 eli

vuoden 2020 tarkastuslausuman soveltamisalan ulkopuolella). Tarkastusviranomaista pyydettiin

jälleen selittämään tilien perustana olevat laskelmat kattavasti.

Tarkastusotoksen kattavuus ja rahamääräinen arvo oli ilmoitettu virheellisesti. (Itävalta)

Itävallan viranomaiset valitsivat tarkastettavat hankkeet seurantaluetteloista eivätkä 

varainhoitojärjestelmästä. Tämä selittää, miksi tarkastuksen kattavuus laskettiin väärin. Todellinen 

tarkastuksen kattavuus ylittää kuitenkin 10 prosentin vähimmäisvaatimuksen. 

Varainhoitovuotta 2020 koskevaa vuotuista tarkastuskertomusta arvioidessaan (arviointi toteutettiin 

vuonna 2021 eli vuoden 2020 tarkastuslausuman soveltamisalan ulkopuolella) muuttoliike- ja 

sisäasioiden pääosaston tarkastajat pyysivät tarkastusviranomaiselta tarkastusotosta koskevia 

lisätietoja. Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston tarkastajat totesivat, että tarkastusviranomainen 

oli jättänyt erään hankkeen kokonaisvirhetason laskennan ulkopuolelle. Tarkastusviranomaiselle 

annettiin varainhoitovuotta 2020 koskevaan vuotuiseen tarkastuskertomukseen vastauksena 

annetussa seurantakirjeessä suositus muuttaa tätä käytäntöä seuraavaa tilien tarkastamista ja 

hyväksymistä varten. 
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Vuotuisessa tarkastuskertomuksessa ei raportoitu asianmukaisesti menojen tarkastusten ja

järjestelmätarkastusten tuloksia eikä kokonaisvarmuustasoa eikä ilmoitettu, että osa tarkastustöistä

oli ulkoistettu. (Luxemburg)

Luxemburgin viranomaiset laativat toimintasuunnitelman korjatakseen Euroopan

tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomat ongelmat. Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto seurasi

toimintasuunnitelman toteutusta varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen

yhteydessä. Varainhoitovuotta 2020 koskeva vuotuinen tarkastuskertomus sisältää selkeitä tietoja

seuraavista seikoista:

 varainhoitovuoden aikana suoritettujen järjestelmätarkastusten sisältö ja tulokset

 käytetyn otantayksikön selkeä määritelmä

 negatiivisten maksujen tarkastusten tulokset, mukaan lukien Euroopan komissiolle aiempien

vuosien tileissä ilmoitettuja ennakkomaksuja vastaan kuitattujen mahdollisten väli- tai

loppumaksujen sisältyminen otokseen

 varmuustaso selkeästi ilmaistuna 16 päivänä toukokuuta 2018 annetun asetuksen

(EU) 2018/1291 liitteessä määritellyn mallin mukaisesti.

Komissio katsoo tämän olevan riittävää. 

Ulkoistettujen tarkastustöiden raportointia on kuitenkin edelleen parannettava. Tästä ilmoitettiin 

Luxemburgin viranomaisille varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 

yhteydessä. 

7.13 Komissio katsoo, että havaitut puutteet eivät vaikuttaneet tarkastusviranomaisten 

johtopäätöksiin. 

Laatikko 7.6 Puutteet tarkastusviranomaisten työssä 

Hankkeiden valintamenettelyjä ei tarkastettu asianmukaisesti. (Luxemburg)

Tarkastusviranomainen päivitti tarkistuslistansa lisäämällä nimenomaan valintamenettelyjä

koskevan osuuden. Tätä tarkasteltiin varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamis- ja

hyväksymismenettelyn yhteydessä vuonna 2021 eli vuoden 2020 tarkastuslausuman soveltamisalan

ulkopuolella.

 Tukikelpoisuutta ei testattu riittävästi. (Luxemburg)

Tätä asiaa seurattiin varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn

yhteydessä vuonna 2021 eli vuoden 2020 tarkastuslausuman soveltamisalan ulkopuolella. Todettiin,

että tarkastusviranomainen oli päivittänyt tarkistuslistan, jota käytetään menojen tukikelpoisuuden

tarkastamiseen ja sen varmistamiseen, että vastuuviranomainen raportoi kaikki poikkeamat, jotta

voidaan toteuttaa tarvittavat toimet.

Kirjausketju oli riittämätön, tai tarkastustyö oli puutteellisesti dokumentoitu. (Espanja, Luxemburg,

Itävalta, Suomi)

Komissio katsoo, että näissä tapauksissa on kyse yksittäisistä puutteista yksittäisten tarkastusten

dokumentoinnissa. Nämä yksittäistapaukset eivät myöskään millään tavoin kyseenalaista

tarkastusviranomaisten suorittamaa tarkastustyötä tai niiden tekemien johtopäätösten luotettavuutta,

kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin itse vahvisti.
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Lisäksi muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto toimitti aiempien tulosten ja Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen suositusten perusteella (vuoden 2019 tarkastuslausuma) rahastojensa 

tarkastamisesta vastaaville tarkastusviranomaisille tarkastusten dokumentoinnin hyviä käytäntöjä 

käsittelevän pohdinta-asiakirjan ”Reflection Paper on Audit Documentation – Good practices from 

and for auditors”. Asiakirja on tulosta yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen tarkastuksesta 

vastaavien komission yksikköjen ja jäsenvaltioiden kansallisten tarkastusviranomaisten välisen 

työryhmän tekemästä työstä. Työryhmän tavoitteena oli yksilöidä ja kehittää parhaita käytäntöjä, 

joiden avulla voidaan parantaa tarkastustyön dokumentointia.  

 Tukeen oikeuttamattomia kustannuksia ei aina ilmoitettu. (Luxemburg)

Tukeen oikeuttamattomien kustannusten ilmoittamista seurattiin varainhoitovuoden 2020 tilien

tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä vuonna 2021 eli vuoden 2020 tarkastuslausuman

soveltamisalan ulkopuolella. Todettiin, että tarkastusviranomainen oli päivittänyt tarkistuslistan, jota

käytetään menojen tukikelpoisuuden tarkastamiseen ja sen varmistamiseen, että vastuuviranomainen

raportoi kaikki poikkeamat, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat toimet.

 Jotkut hankintoihin liittyvät ongelmat oli luokiteltu väärin. (Suomi)

Komissio seuraa edelleen hankintamenettelyjä Suomessa käynnissä olevan tarkastuksen yhteydessä.

Ulkoistetun tarkastustyön läpikäynti oli puutteellista. (Luxemburg)

Komissio katsoo, ettei tämä asia vaikuta tarkastusviranomaisen työn perusteella saatuun

varmuuteen. Komissio on kuitenkin havainnut edistymistä varainhoitovuotta 2020 koskevan

vuotuisen tarkastuskertomuksen yhteydessä (laadittu vuonna 2021 eli vuoden 2020

tarkastuslausuman soveltamisalan ulkopuolella). Tarkastusviranomainen järjesti päätöskokouksen

palveluntarjoajan kanssa ennen varainhoitovuotta 2020 koskevan vuotuisen tarkastuskertomuksen

viimeistelyä, jotta tarkastusviranomainen voi arvioida suoritetun työn laatua ja jotta palveluntarjoaja

voi toimittaa mahdollisia työpapereita ja muita asiakirjoja tarkastusviranomaiselle.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suositus 7.1 – Hätätilanteen tukivälineen hankekustannusten tukikelpoisuus 

Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio on sitoutunut tarkastamaan huolellisesti hätätilanteen tukivälineen edunsaajien toimittamien 

kustannusten tukikelpoisuuden. Komissio huomauttaa, että ennakkotarkastukset ja sisäinen 

valvontajärjestelmä käsittävät perusteellisia tarkastuksia. Hankintamenettelyt ja niitä vastaavat 

asiakirjat tarkastetaan otantaperiaatteella jälkitarkastusten aikana.   

Suositus 7.2 – Vakioyksikkökustannuksiin perustuvan rahoituksen dokumentointi 

Komissio hyväksyy suosituksen ja katsoo, että sen täytäntöönpano on jo aloitettu. 

Komissio antoi tarkistetut ohjeet yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) puitteissa 28. huhtikuuta 2021. 

Vaikka ohjeita sovelletaan ennen kaikkea ERI-rahastoihin, periaatteiden noudattamista jatketaan 

ohjelmakaudella 2021–2027, jolloin niitä sovelletaan (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 

mukaisesti) myös muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston hallinnoimiin rahastoihin. 
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Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden viranomaiset saivat päivitetyt ohjeet yhteisiä säännöksiä koskevaa 

asetusta käsittelevän asiantuntijaryhmän (EGESIF) kautta 27. toukokuuta 2021. Tulevaa kautta 2021–

2027 varten asiantuntijaryhmää laajennettiin siten, että se käsitti myös jäsenvaltioiden viranomaisia, 

jotka vastaavat muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston rahastoista.  

Lisäksi komissio aikoo tiedottaa päivitetyistä ohjeista jäsenvaltioiden viranomaisille ja muistuttaa 

niitä siitä, että hallinnon tarkastuksissa ja tilintarkastuksissa on tärkeää varmistaa myös 

yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön edellytysten noudattaminen. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUOSIKERTOMUKSEEN 2020: VUOSIKERTOMUS 2020 – ”8. LUKU – GLOBAALI 

EUROOPPA”  

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Laatikko 8.2: 

- Tarvikkeita ei käytetty rahoitettuun toimeen

Komissio haluaa tuoda esiin toimenpiteet, joilla varmistettiin olennaisten terveyspalvelujen saatavuus 

pakolaisille epävakaassa tilanteessa, joka edunsaajamaassa vallitsi hankkeen täytäntöönpanon alussa. 

Tämä tilanne vaikutti huomattavasti hankkeen toimiin. 

Ensimmäisenä vuonna annetut rokotteet olivat peräisin edunsaajan varastointi- ja jakelujärjestelmästä, 

jota oli tarkoitus käyttää lasten rokottamiseen toiminnan alusta alkaen. Tämä oli avustussopimuksen 

erityisiä edellytyksiä koskevan liitteen I immunisaatiopalvelujen parantamiseen liittyvän toimen 1.5 

mukaista. Avustus oli jatkoa jo käynnissä olleelle laajennetulle immunisaatio-ohjelmalle. 

Edunsaaja on toimittanut komissiolle todisteita siitä, että kohderyhmälle annettiin samantyyppisiä 

rokotteita. Ylijääneiden rokotteiden määrä on alle yksi prosentti hankittujen rokotteiden määrästä. 

Edunsaaja on sitoutunut raportoimaan jäljellä olevien EU:n rahoittamien rokotteiden käytöstä. 

- Kuluilmoituksiin sisältyi tukeen oikeuttamattomia kuluja

Komissio tai edunsaaja ei ole maksanut mitään maksuja epäasianmukaisesti. Tässä on kyse maksun 

kaksinkertaisesta kuittaamisesta ja sellaisen maksun kuittaamisesta, josta ei ole vielä aiheutunut 

menoja komission kirjanpitojärjestelmään. EU:n talousarviosta veloitettava lopullinen määrä 

määritetään loppumaksun perusteella. 

Korjaavia toimia on toteutettu: 

– epäasianmukaisesti kuitatut maksut, ”kuittaamattomat”

– sopimus on sisällytetty vuotuiseen valvontasuunnitelmaan, ja riippumattomat tarkastajat tekevät

lisätarkastuksen ennen loppumaksua

– edunsaajalle on annettu neuvontaa rahoituskertomusten laadinnasta

– EU:n edustuston henkilöstölle on annettu koulutusta kuittauksesta

– tarkistuslistoja on muokattu, jotta havaittuihin ongelmiin voidaan puuttua.

Laatikko 8.3: 

- Kustannusten jako tapahtui muiden kuin todellisten menojen perusteella

Komissio on samaa mieltä siitä, että jaetut kustannukset on ilmoitettava todellisten eikä budjetoitujen 

kustannusten perusteella. Tämän periaatteen mukaisesti jaettujen kustannusten ilmoittamisessa 

käytettävä menetelmä on arvioitu vuoden 2020 lopussa osana ennakkoarviointia, jonka kaikki 

organisaatiot tekivät saadakseen komission humanitaarisen avun kumppanitodistuksen kaudeksi 
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2021–2027. Jaettujen kustannusten todentaminen kuuluu myös komission jälkitarkastusten ja 

tarkastusten soveltamisalaan. 

8.11. Komissio haluaa huomauttaa, että kustakin neljästä kelpoisuusperusteesta tehdään perusteellinen 

arviointi sekä suunnittelu- että maksuvaiheessa EU:n varainhoitoasetuksen 236 artiklan ja vuoden 

2017 budjettituen ohjeissa annetun ohjeistuksen mukaisesti.  

Komissio katsoo myös, että budjettituella lisätään vastuuvelvollisuutta ja autetaan torjumaan 

korruptiota, koska siinä keskitytään parantamaan julkista varainhoitoa sekä talousarvion avoimuutta ja 

valvontaa. Budjettituen avulla annetusta rahoituksesta tulee osa valtion talousarviota, jonka 

ulkopuoliset tarkastajat tarkastavat ja jota parlamentti valvoo. 

8.13. Komissio haluaa selventää, että nimellistä lähestymistapaa sovellettaessa komissiolla ei ole 

lakisääteistä velvollisuutta seurata sitä erikseen, eikä se katso seurannan tuovan lisäarvoa. 

8.14. Komissio haluaa korostaa, että sopimuksissa on säännöksiä asiakirjojen saatavuudesta. 

Komissio jatkaa kumppanijärjestöjen huomion kiinnittämistä siihen, että niiden on toimitettava 

tarvittavat tiedot Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vuotuinen toimintakertomus 

8.18. YTPP:n alaan kuuluvien operaatioiden pilariarviointi on edelleen ensisijaista ulkopolitiikan 

välineiden hallinnossa. 

Niiden kahden YTPP:n alaan kuuluvan operaation, joita ei ollut arvioitu vielä vuoden 2020 lopussa, 

tämänhetkinen tilanne on seuraava: 

1. EUBAM Libyassa: Ulkopolitiikan välineiden hallinto analysoi parhaillaan ulkopuoliselta

tarkastajalta 28. toukokuuta 2021 saatua luonnosta pilariarviointikertomuksesta.

Raporttiluonnoksessa operaation todetaan olevan täysin sääntöjenmukainen.

2. EUAM Keski-Afrikan tasavallassa: Operaatio käynnistyi varsinaisesti vasta elokuussa 2020,

eikä se ole vielä valmis pilariarviointiin. Ulkopolitiikan välineiden hallinto arvioi operaation

kehitystä syksyllä, jotta voidaan päättää, milloin pilariarvioinnin tekeminen on asianmukaista.

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2020 jäännösvirhetasoa 

koskeva selvitys 

8.19. Vaikka jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on tärkeä tekijä pääjohtajan tarkastuslausuman 

taustalla, se ei ole ainoa varmennuksen lähde. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 

pääosastolla sovelletaan kokonaisvaltaista sisäistä valvontakehystä ja valvontastrategiaa, jotka 

kattavat koko täytäntöönpanosyklin. Kuten sen vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvataan, kaikki 

valvontakehyksen osatekijät ovat myös keskeisiä varmennuksen tekijöitä. 

8.21. Komissio ei ole koskaan pitänyt jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä 

varmennustoimeksiantona tai tarkastuksena. Se palvelee tiettyä käyttötarkoitusta ja perustuu erilliseen 

menetelmään.  

Tämä kuvataan jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä sekä naapuruuspolitiikan ja 

laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa, jossa annetaan täydelliset 

hallinnointia koskevat tiedot oikealla ja riittävällä tavalla. Komissio katsoo, ettei selvityksessä ole 

puutteita, joiden vuoksi virheiden määrän arvioitaisiin olevan todellista alhaisempi. 
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8.22. Komissio katsoo, että jäännösvirhetaso on tarkoitukseensa sopiva ja erittäin edustava. Jakson 

aikana päätökseen saadun sopimuksen todennäköisyys tulla valituksi on suoraan suhteessa 

sopimuksen arvoon.  

Jäännösvirhetason avulla pyritään selvittämään pääosaston kokonaisperusjoukkoa edustava 

virhetaso. Tätä tulosta ei saataisi aikaan osittamisella.   

Yhteensä 375:stä jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen kuuluneista tapahtumista budjettitukeen 

liittyviä tapahtumia oli 45. Tapahtuman arvo ei määritä virhetasoa. Jäännösvirhetasoa koskevassa 

menetelmässä virhetasoa arvioidaan yleisen virhetason kannalta, ja arvio on riippumaton tapahtuman 

arvosta. Vähäarvoisen tapahtuman virhetasolla on sama vaikutus kuin suuriarvoisen tapahtuman 

virheellä.  

Vaikka budjettitukeen liittyvissä tapahtumissa virheitä on havaittu vähemmän kuin 

naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston (ja kansainvälisten kumppanuuksien 

pääosaston) muiden sopimustyyppien jäännösvirhetasoa koskevissa selvityksissä, kyseiset virheet on 

tunnistettu ja niistä on ilmoitettu. Budjettitukeen liittyvien tapahtumien arvon (tavallisesti kymmeniä 

miljoonia) vuoksi tällaisilla virheillä voi olla merkittäviä vaikutuksia pääosaston virhetasoon. 

Siksi ei olisi perusteltua jättää jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä pois lähes 25:tä prosenttia 

naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston päätökseen saatujen sopimusten 

perusjoukosta. Se voisi myös johtaa siihen, että virhetaso arvioitaisiin todellista alhaisemmaksi. 

8.23. Jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen sisältyvien avustusten määrää oli jo lisätty 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksessaan antaman suosituksen vuoksi.  

Komissio katsoo, että tällä ylimääräisellä avustusotoksella reagoitiin asianmukaisesti ja riittävästi. 

Sillä myös otettiin huomioon avustuksiin liittyvä suuri riski. 

Jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen kuuluu ylimääräinen avustusotos, jonka tarkoituksena on 

antaa komissiolle vahvistavia tietoja, joilla täydennetään pääotoksesta saatuja avustuksiin liittyviä 

tietoja. Tämän perusteella voidaan päättää, tarvitaanko avustuksia koskevaa varaumaa. Toteutettu 96 

otantavälin lisäotos (joka on 1/3 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen koko perusjoukosta) täyttää 

tämän vaatimuksen. Korkeampi luottamustaso edellyttäisi paljon suurempaa otosta (88 tapahtumaa 

lisää 95 %:n luottamustasolla). Tämä ei edistäisi merkittävästi päätavoitteen saavuttamista eli otoksen 

tärkeimpien havaintojen vahvistamista ylimääräisen avustusotoksen avulla. Nykyinen lähestymistapa 

vastaa tarkastusten varmuutta ja kustannustehokkuuden parantamista koskevia keskeisiä painopisteitä. 

8.24. Komissio katsoo, että liiallista tukeutumista muiden tarkastajien tekemään valvontatyöhön 

on vältettävä, eikä tällaista liiallista tukeutumista ollut vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa 

selvityksessä. Tukeutuminen aiempaan työhön onkin vähentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuosina 

2019–2020. 

Täysin voidaan luottaa vain pätevien tilintarkastajien tekemään työhön, joka tehdään komission 

allekirjoittaman tilintarkastuksen puitesopimuksen mukaisesti, tai Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen tekemään työhön. Niiden tapausten osuus, joissa vallitsi täysi luottamus, 

laski 13 prosenttiin vuonna 2020. 

Luottamusta on kahta tyyppiä: osittaista ja täyttä luottamusta. Täysi luottamus yksittäiseen 

tapahtumaan tarkoittaa, ettei tapahtumalle tarvitse tehdä aineistotarkastusta. Kaikkia muita 

menettelyjä (kuitattujen ja maksettujen maksujen täsmäyttäminen, seuranta-/perintämääräys ja 

ensimmäisen tason hankinta soveltuvin osin) sovelletaan kuitenkin edelleen. Osittaiseen 

luottamukseen perustuvat testaukset ovat laajempia, ja ne sisältävät aineistotarkastuksia, joissa on 

saavutettava vähimmäiskattavuus. Tavoitteena on löytää mahdollisimman moni virheistä. 
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Jos muiden tarkastajien tarkastustyöhön ei tukeuduttaisi vaikka sitä pidetään luotettavana, 

edunsaajalle tehtäisiin kaksi tarkastusta tai varmennusta samasta tapahtumasta. 

Pelkästään komission tekemä valvontatyö ei missään tapauksessa riitä perustelemaan luottamusta. 

Tällaisesta ennakkotarkastustyöstä saadut raportit arvioidaan ja otetaan huomioon osana yleistä 

valvontaympäristöä, mutta pelkästään tällaiseen valvontatyöhön ei luoteta. 

Otoskoon pienenemisellä ei ole merkitystä luottamuksen määrän kannalta. Laskelmassa on kyse 

tapausten määrästä tai tapahtumien määrästä. 

8.25. Komissio toteaa seuraavaa: 

- Rajoittaminen ei koske pelkästään jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä. Se on peräisin YK:n

järjestöjen ja Euroopan komission välisestä kokonaisvaltaisesta puitesopimuksesta.

- Jos toimeksisaaja ei saa käyttöönsä tarvittavia asiakirjatodisteita, syntyy virhe.

Varainhoitoasetuksessa edellytetään sellaisilta yksiköiltä, joiden tehtäväksi on annettu EU:n varojen 

täytäntöönpano välillisessä hallinnoinnissa, komission tasoa vastaavaa tasoa varainhoidossa ja EU:n 

taloudellisten etujen suojaamisessa. Tämä varmistetaan suorittamalla yksikössä ennakkoon 

toteutettava pilariarviointi. 

Luottamuksen ja kansainvälisten järjestöjen osalta tiedoista käy ilmi, että tarkastuksia tehtiin. 

Rahoituksesta ja hallinnosta tehtyä puitesopimusta sovellettaessa tapahtumia valittiin itse 

asiassa 43. Niistä toimeksisaaja sovelsi täyttä luottamusta 18 tapauksessa ja osittaista luottamusta 

kuudessa tapauksessa. Lopuissa 19 tapauksessa ei tukeuduttu muuhun valvontatyöhön. Niistä 

17 tapauksessa havaittiin mitattu virhe.  

Kun ennakkotarkastustyöhön luotetaan täysin, toimeksisaaja arvioi havainnot ja – jos tarkastaja ei 

ole eristänyt virhettä ja/tai EU:n edustusto ei ole perinyt sen perusteella varoja asianmukaisesti – 

saadaan nimellisvirhe, jolla ennakkotarkastustyössä tehdyt havainnot laajennetaan siihen osaan 

perusjoukkoa, josta ei ole otosta. Kun toimeksisaaja luottaa ennakkotarkastustyöhön osittain, tehdään 

sama menettely kuin edellä aineistotarkastusten lisäksi. 

8.26. Komissio katsoo, etteivät arviot ole ”merkittäviä tekijöitä, jotka vääristivät jäännösvirhetasoa”. 

Kuten komissio raportoi jo vuonna 2019, arviot ovat äärimmäisen harvinaisia: kaksi vuonna 2018, ei 

yhtään vuonna 2019 ja vain yksi osittainen arvio vuonna 2020. Kolmessa jäännösvirhetasoa 

koskevassa selvityksessä olevasta 1 144 kohdasta arvioita oli siis kolme. Ainoa vuonna 2020 

ilmoitettu (osittainen) arvio johtui tapaturmasta, joka tuhosi edunsaajan arkistot. Edunsaajan 

toimittamat asiakirjat vahvistivat tosiseikat, jotka olivat myös EU:n edustuston tiedossa.  

Päätöstä virheen arvioinnista ei tehdä pelkästään sen perusteella, ettei asiakirjoja ole toimitettu (tämä 

on mitattu virhe). Arvio annetaan vain, jos erityisolosuhteiden edellytykset täyttyvät ja ne 

dokumentoidaan asianmukaisesti. Nämä erityisolosuhteet, joiden soveltamisessa ei voi käyttää laajalti 

harkintavaltaa, kuvataan jäännösvirhetasoa koskevassa käsikirjassa.  

Riskilisään liittyvä huomautus esitettiin jo tilintarkastustuomioistuimen EKR:stä antamassa 

vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2019 ja komission vastauksissa. Sekä naapuruuspolitiikan ja 

laajentumisneuvottelujen pääosasto että kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto hyväksyivät 

riskilisän, jonka avulla on tarkoitus parantaa määräyksiä, jotka liittyvät jäännösvirhearvoa koskevan 

menetelmän arvioihin.  

Viiden prosentin suuruinen riskilisä on hyvin varovainen lähestymistapa, ja sen tavoitteena on 

varmistaa, ettei virhetasoa arvioida todellista pienemmäksi. 
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8.27. Jäännösvirhetasoa koskevissa selvityksissä tehdään aina jonkin verran korvauksia. Korvausten 

määrä oli suurempi vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä, koska mukaan otettiin 

uusia tapahtumia. Jäännösvirhetason korvauksia koskevaa menetelmää noudatettiin, ja korvaukset 

olivat perusteltuja olosuhteiden vuoksi. Komissio pyrkii pitämään korvaukset jatkossa 

mahdollisimman vähäisinä. Komissiolla ei ole mitään syytä uskoa, että korvauksilla olisi ollut 

vaikutusta virhetason laskentaan vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä. 

8.28. Komissio on valmis tarkastelemaan muutosten tekemistä jäännösvirhetasoa koskevaan 

menetelmään tai tehtävänmääritykseen, jotta voidaan virallistaa tapa, jolla toimeksisaaja ilmoittaa 

petosepäilyistä komissiolle. Petoksista nähtiin merkkejä vain muutamissa merkittäviä 

sääntöjenvastaisuuksia tai vaatimustenvastaisuutta koskevissa tapauksissa. Toimeksisaaja ilmoitti 

niistä komissiolle, joka ryhtyi asianmukaisiin toimiin, muun muassa ilmoitti asiasta tarpeen mukaan 

OLAFille.   

Toimeksisaaja voi kertoa tarkastustyönsä etenemisestä ja mistä tahansa edunsaajien kanssa 

kohtaamastaan ongelmasta, myös petoksesta, toimeksisaajan ja komission säännöllisissä (tavallisesti 

viikoittaisissa) tapaamisissa.  

Kaikilla toimeksisaajalle työskentelevillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa petosepäilyistä 

rahanpesua koskevien asetusten mukaisesti. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suositukset 

8.31. Komissio totesi vastauksessaan suositukseen, jota ei tilintarkastustuomioistuimen mielestä ole 

pantu täytäntöön, että se ”aikoo tarkastella toimeksisaajan kanssa erilaisia keinoja osittaa 

jäännösvirhetason perusjoukko ja ottaa silti samalla huomioon tarve säilyttää vakaa ja edustava otos”. 

Kuten kohdassa 8.22 kuvataan yksityiskohtaisemmin, otantamenetelmän tarkoituksena on varmistaa, 

että jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tulokset voidaan katsoa edustaviksi kaikkien 

naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston päätökseen saatujen sopimusten osalta. 

Tämä tarkoittaa, että jakson aikana päätökseen saadun sopimuksen todennäköisyys tulla valituksi on 

suoraan suhteessa sopimuksen arvoon. Riskiperusteinen ositettu tarkastus vähentäisi otoksen 

edustavuutta. 

Suositus 8.1 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio jatkaa kumppanijärjestöjen huomion kiinnittämistä siihen, että niiden on toimitettava 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tiedot, jotka tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa. Ks. 

myös komission vastaus kohtaan 8.14. 

Suositus 8.2 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Vuodesta 2021 lähtien velvollisuus jakaa kustannukset todellisten eikä budjetoitujen kustannusten 

perusteella kuuluu ennakkoarviointiin, joka kaikkien organisaatioiden on tehtävä ennen kuin niille 

voidaan antaa todistus siitä, että ne ovat komission humanitaarisen avun kumppaneita. 

Tämän ennakkoarvioinnin lisäksi komissio laatii parhaillaan ohjeasiakirjaa humanitaarisen avun 

avustuksia koskevasta tukikelpoisuudesta. Jaettujen kustannusten tukikelpoisuus kuuluu myös 

komission jälkitarkastusten ja tarkastusten soveltamisalaan. 
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Suositus 8.3  

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio tarkastelee mahdollisuutta sisällyttää petosepäilyjen ilmoittamista koskeva viittaus 

jäännösvirhetason laskemista koskevaan menetelmään tai antaa petosepäilyjen ilmoittamista koskeva 

tehtävänmääritys. Niiden avulla virallistettaisiin tapa, jolla petosepäilyistä ilmoitetaan komissiolle 

asianmukaisella tasolla. 
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FI PE 694.160/BUR/ANN.1

Liite 1

VASTAUKSET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HUOMAUTUKSIIN VUOSI 2020

EUROOPAN PARLAMENTTIIN LIITTYVÄT
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HUOMAUTUKSET

PARLAMENTIN VASTAUKSET

Tapahtumaotosta koskevat huomautukset

9.8. Havaitsimme virheitä kahdessa Euroopan parlamentin suorittamassa maksussa. Toinen koski liian suurta maksua tietotekniikkapalveluista

sopimusehtojen virheellisen soveltamisen vuoksi. Toinen tapaus koski sitä, että jäsenelle oli maksettu virheellisesti päivärahaa läsnäololuettelossa

olleen virheen vuoksi. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että käytössä oleva valvontajärjestelmä ei estänyt eikä havainnut tällaisia virheitä, mutta

parlamentti kehittää parhaillaan uutta järjestelmää sen parantamiseksi.

Parlamentti panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset ja viittaa päivärahaa koskevan kysymyksen osalta vastaukseen suositukseen 1.

Päätelmä ja suositukset

Suositus 9.1 – Euroopan parlamentti

Parlamentin olisi toteutettava tarvittavat muutokset sen varmistamiseksi, että se maksaa päivärahoja ainoastaan niille parlamentin jäsenille, joilla on

oikeus niihin (ks. kohta 9.8).

321



Aikataulu: Vuoden 2022 loppuun mennessä

Parlamentti hyväksyy tämän suosituksen. Parlamentti käynnisti vuonna 2019 hankkeen, jolla automatisoidaan läsnäolotietojen kirjaaminen biometrisellä

teknologialla läsnäolotietojen keskusrekisteriin ja täysistuntosaleissa. Tämä teknologia poistaisi virheet ja varmistaisi, että vain päivärahaan oikeutetut

jäsenet todella saavat sen. Covid-19-pandemian vuoksi hanke on viivästynyt hieman. Parlamentin hallinto allekirjoitti hanketta koskevan sopimuksen

puhemiehistön valtuuttamana vuoden 2020 lopussa. Lisäksi parlamentin rekisterinpitäjä arvioi parhaillaan Euroopan tietosuojavaltuutetulta maaliskuun

2021 lopulla saatuja suosituksia.

Liitteet

Liite 9.2 Aiempien suositusten seuranta

Suositus 2:

Tarkistaessaan seuraavan kerran vierailijaryhmien vastaanottamista koskevia sääntöjä Euroopan parlamentin pitäisi vahvistaa menoilmoitusmenettelyä

vaatimalla, että ryhmät toimittavat todentavat asiakirjat samanaikaisesti kuluilmoitustensa kanssa.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö laati vuoden 2021 alussa vierailijaryhmiä koskevasta tarkastuksesta loppuraportin, johon sisältyy toimintasuunnitelma,

jossa pyydetään toimittamaan pääsihteerille ehdotus vierailijaryhmiä koskevien sääntöjen tarkistamiseksi, jotta puhemiehistö voi hyväksyä sen. Nyt

valmistellaan vierailijaryhmiä koskevien sääntöjen tarkistamista. Tilintarkastustuomioistuimen suositus sisällytetään sääntöjen tarkistamista koskevaan

ehdotukseen.

322



FI FI 

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUKSEEN – LUKU 9 – HALLINTO” 

JOHDANTO 

9.1. Komissio on tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yleiseen päätelmään, jonka 

mukaan virhetaso jäi otsakkeeseen ”Hallinto” sisältyvien menojen osalta alle olennaisuusrajan. 

Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen mainitsemien seikkojen osalta tarvittaessa 

jatkotoimia. Komissio on muista lähteistä maksettujen perhelisien osalta vahvistanut valvontaa ja 

samanaikaisesti parantanut käytettävää alustaa ja henkilöstölle osoitettua viestintää. 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

9.9. Ohjelmistolisensseihin liittyvien kulujen osalta komissio neuvotteli ohjelmistomyyjän kanssa 

kiinteämääräisen sopimuksen. Komissio maksoi myyjän kanssa sovitun summan. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

9.17. Perhelisät muodostavat erittäin monimutkaisen kokonaisuuden, joka ei kuulu kaikilta osin 

komission toimivaltaan: kansalliset perhelisät ovat riippuvaisia yhä monimutkaisemmista ja 

vaihtelevammista perhetilanteista ja joissakin tapauksissa myös perheen tuloihin sovellettavista 

ylärajoista ja jopa lapsiin liittyvistä erityisistä seikoista. 

Belgiassa (missä asuu 80 prosenttia kansallisiin etuuksiin mahdollisesti oikeutetusta henkilöstöstä) on 

hiljattain muutettu merkittävästi etuuksien organisointia ja siirretty perhe-etuuksiin liittyvä toimivalta 

liittovaltiolta yhteisöille ja alueille. Etuuksien osalta otetaan nyt huomioon muun muassa lapsen 

asuinpaikka ja syntymäaika, joka saattaa vaikuttaa etuuksien määrään. Komissio on näiden muutosten 

seurauksena vahvistanut valvontaa ja samanaikaisesti parantanut käytettävää alustaa ja henkilöstölle 

osoitettua viestintää. 

Suositus 9.2 – Komissio 

Komissio hyväksyy suosituksen ja on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet kannustaakseen henkilöstöä 

täyttämään velvollisuutensa. Komissio  

 on parantanut SYSPER-tietotekniikkavälinettään ilmoitusten kirjaamisen osalta

 ilmoittaa järjestelmällisesti työntekijöille henkilötietojen päivittämisvelvollisuudesta joko

perhelisiä koskevassa yhteydenpidossa työntekijöiden ja PMO:n (henkilökohtaisten etuuksien

hallinto- ja maksutoimisto) välillä tai muistuttamalla asiasta koko henkilöstölle säännöllisesti

lähetettävissä uutiskirjeissä.

Komissio on lisäksi vahvistanut tiimiä, joka vastaa muista lähteistä maksetuista etuuksista, jotta se 

voisi muun muassa tehdä säännöllisesti tarkastuksia sisäisistä tietokannoista poimittujen luetteloiden 

pohjalta ja siten havaita/tarkastaa kaikki sellaiset työntekijöiden henkilötiedot, jotka eivät ole ajan 

tasalla tai joiden osalta ei vielä ole tehty odotettavissa olevia ilmoituksia. 
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Vuosikertomus kahdeksannesta, 
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Johdanto 
01 Tässä vuosikertomuksessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR). Laatikossa 1 esitetään yhteenveto alan toimista ja menoista 
vuodelta 2020. 

Laatikko 1 

Euroopan kehitysrahastot – Taloudellinen yleiskatsaus 2020 
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (ks. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuodelta 2020, liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Varainhoitovuoden 2020 konsolidoitu tilinpäätös: 8., 9., 10. ja 11. EKR. 

väli-…väli-/loppumaksut 1 640

ennakkomaksut ⁽*⁾ 2 165

rrahoitusosuudet 
erityisrahastoon 800

kirjanpidollisesti selvitetyt ennakkomaksut ⁽*⁾1927
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0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Tarkastuksen
perusjoukko

3 981
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4 605
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EKR:n maksut ja tarkastettu perusjoukko
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Euroopan kehitysrahastot lyhyesti 

02 Euroopan kehitysrahastot otettiin käyttöön vuonna 1959. Kyseessä oli tärkein
rahoitusväline, jonka kautta Euroopan unioni (EU) antoi vuoden 2020 loppuun asti 
kehitysapua Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioille (AKT-maat) sekä 
merentakaisille maille ja alueille. EU:n suhteita AKT-maihin sekä merentakaisiin maihin 
ja alueisiin säädeltiin 23. kesäkuuta 2000 Cotonoussa 20 vuodeksi tehdyllä 
kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus)1. Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena 
oli köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä kehitysapu AKT-maille sisällytetään naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen (NDICI – Globaali Eurooppa) ja 
kehitysapu merentakaisille maille ja alueille otetaan osaksi päätöstä merentakaisten 
alueiden assosiaatiosta. Kahdeksatta, yhdeksättä, kymmenettä ja yhdettätoista EKR:a 
ei kuitenkaan sisällytetä EU:n yleiseen talousarvioon, vaan ne pannaan edelleen 
täytäntöön ja niistä raportoidaan edelleen erikseen niiden päättämiseen asti. 

03 Euroopan kehitysrahastoilla on seuraavat ominaispiirteet:

a) Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet perustuvat kiintiöihin eli nk. jakoperusteisiin,
jotka kansalliset hallitukset vahvistavat Euroopan unionin neuvostossa.

b) Rahastoja hallinnoivat komissio (EU:n yleisen talousarvion ulkopuolella) ja
Euroopan investointipankki (EIP).

c) EKR:jen hallitustenvälisen luonteen vuoksi Euroopan parlamentilla on niiden
toiminnassa vähäisempi rooli kuin EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavien
kehitysyhteistyövälineiden osalta. Parlamentti ei puutu EKR:jen varojen
muodostamiseen eikä kohdentamiseen. Euroopan parlamentti on kuitenkin
vastuuvapauden myöntävä viranomainen lukuun ottamatta investointikehystä,
jota hallinnoi EIP ja joka ei näin ollen kuulu tämän tarkastuksen piiriin2 3.

1 Cotonoun sopimuksen määräysten voimassaoloa jatkettiin 30. marraskuuta 2021 asti. 

2 Ks. neuvoston asetus (EU) 2015/323, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdenteentoista 
Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EUVL L 58, 3.3.2015, 
s. 17), 43, 48–50 ja 58 artikla.

3 Näitä toimia koskevaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen 
sovellettavista säännöistä määrätään vuonna 2012 tehdyssä EIP:n, komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen välisessä kolmikantasopimuksessa (kymmenenteen Euroopan 
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d) Rahastoihin ei sovelleta vuotuisperiaatetta: EKR-sopimukset tehdään yleensä 5–
7 vuotta kestävän sitoumusjakson ajaksi. Maksuja voidaan suorittaa 
huomattavasti pidemmän ajanjakson kuluessa. 

04 EKR:jen hallinnoinnista vastaa lähes kokonaan4 komission kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto, joka oli aiemmin kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto5. 

05 Tässä kertomuksessa käsiteltävät menot toteutetaan 79 maassa erilaisin 
menetelmin, joita ovat muun muassa rakennusurakka-, tavarahankinta- ja 
palvelusopimukset, avustukset, budjettituki, valtuutussopimukset ja 
rahoitusosuussopimukset ja työsuunnitelmat (ks. liite II). 

                                                      
kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 18 päivänä helmikuuta 2008 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 215/2008 (EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1), 134 artikla). 

4 Lukuun ottamatta humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) 
hallinnoimaa osuutta, joka on 1,44 prosenttia EKR:n vuoden 2020 menoista. 

5 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastosta tuli kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto tammikuussa 2021. 
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Ensimmäinen luku – Kahdeksannen, 
yhdeksännen, kymmenennen ja 
yhdennentoista EKR:n rahoituksen 
toteutus 
06 Kahdeksannen EKR:n (1995–2000) budjetti oli 12,8 miljardia euroa, yhdeksännen
EKR:n (2000–2007) budjetti 13,8 miljardia euroa ja kymmenennen EKR:n (2008–2013) 
budjetti 22,7 miljardia euroa. 

07 Yhdennentoista EKR:n6 (2015–2020) perustamista koskeva sisäinen sopimus tuli
voimaan 1. maaliskuuta 2015. Vuosina 2013–2015 varat sidottiin käyttäen 
siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyä. Näin varmistettiin jatkuvuus odotettaessa 
yhdennentoista EKR:n ratifiointia. Yhdennentoista EKR:n määrärahat ovat yhteensä 
30,5 miljardia euroa. Varoista 29,1 miljardia euroa on osoitettu AKT-maille ja 
364,5 miljoonaa euroa merentakaisille maille ja alueille. Määrärahoista 1,1 miljardia 
euroa on tarkoitettu hallinnollisiin kustannuksiin. 

08 Laatikosta 2 käy ilmi EKR:n varojen käyttö sekä vuoden 2020 osalta ja
kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta 
kumulatiivisesti. 

6 EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1. 
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Laatikko 2 

EKR:jen varojen käyttö 31. joulukuuta 2020* 
(miljoonaa euroa) 

Tilanne vuoden 2019 
lopussa 

Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2020 
(nettomäärät)6 Tilanne vuoden 2020 lopussa 

Kokonais-
määrä 

Toteutumis-
aste2 8. EKR3 9. EKR3 10. EKR 11. EKR3 Kokonais-

määrä 8. EKR 9. EKR 10. EKR 11. EKR Kokonais-
määrä 

Toteutumis-
aste2 

A – VARAT1 76 764 -2 -69 -368 123 -316 10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
B – KÄYTTÖ 
1. Kokonaissitoumukset4 73 309 95,5 % 0 -68 -110 2 798 2 620 10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Yksittäiset sitoumukset5 67 683 88,2 % 0 -48 256 3 413 3 621 10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Maksut 57 414 74,8 % 0 6 360 4 239 4 605 10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 % 

C – Maksattamatta olevat 
sitoumukset (B1–B3) 15 896 20,7 % 0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 % 
 
D – Käytettävissä olevat varat (A–B1)7 3 454 4,5 % 1 12 83 422 518 0,7 % 

* Luvut ovat pyöristettyjä.
1 Sisältää 8., 9., 10. ja 11. EKR:n alkuperäiset määrärahat, yhteisrahoituksen, korot, muut varat ja siirrot edeltävistä EKR:ista.
2 Prosenttiosuutena varoista.
3 Negatiiviset määrät vastaavat vapautettuja määrärahoja.
4 Kokonaissitoumukset liittyvät rahoituspäätöksiin.
5 Yksittäiset sitoumukset liittyvät yksittäisiin sopimuksiin.
6 Sitoumusten nettomäärä vapautettujen määrien jälkeen. Maksujen nettomäärä takaisinperittyjen määrien jälkeen.
7 Käytettävissä olevat varat sisältävät suoritusvarauksen, joka ei ole käytettävissä ilman neuvoston yksimielistä päätöstä.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 8., 9., 10. ja 11. EKR:n varainhoitovuoden 2020 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. Luvut eivät sisällä EIP:n hallinnoimaa osuutta 
EKR:stä. 
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09 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto määrittää itselleen vuosittain 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat moitteetonta varainhoitoa ja resurssien 
tehokasta käyttöä. Nämä indikaattorit osoittavat, että covid-19-kriisiin liittyvistä 
vaikeuksista huolimatta kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto saavutti vuonna 
2020 tavoitteensa, joissa oli kyse vanhojen ennakkomaksujen ja maksattamatta 
olevien sitoumusten määrän vähentämisestä 35 prosentilla ja voimassaololtaan 
päättyneiden sopimusten osuuden vähentämisestä 15 prosentilla. Hyvä tulos johtui 
siitä, että menettelyt ovat parantuneet viime vuosina (ks. laatikko 3). Kumpikin 
tavoitearvo asetettiin sekä kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston koko 
vastuualueen yleistavoitteeksi että EKR:ihin sovellettavaksi erityistavoitteeksi. 

Laatikko 3 

Keskeiset tulosindikaattorit, joiden avulla mitataan, ovatko vanhat 
ennakkomaksut, maksattamatta olevat sitoumukset ja sopimukset, 
joiden voimassaolo on päättynyt, vähentyneet 

Vuonna 2020 kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto päätti asettaa uuden 
tavoitearvon (eli nostaa sen 25 prosentista 35 prosenttiin) keskeisille 
tulosindikaattoreille, joiden avulla mitataan vanhojen ennakkomaksujen ja 
maksamatta olevien sitoumusten määrän vähenemistä. Pääosasto ylitti tämän 
tavoitearvon molempien indikaattoreiden osalta vuonna 2020. Vanhojen 
ennakkomaksujen määrä väheni alle puoleen sekä EKR:n (56 prosenttia) että koko 
vastuualueen (55 prosenttia) osalta. Vanhat maksamatta olevat sitoumukset 
vähenivät EKR:n osalta 40 prosenttia ja kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosaston koko vastuualueen osalta 41 prosenttia. 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto saavutti myös sen tavoitteensa, että 
enintään 15 prosenttia sopimuksista, joiden voimassaolo oli päättynyt, oli 
järjestelmässä edelleen avoinna. EKR:n osalta osuus oli 14 prosenttia ja 
pääosaston koko vastuualueella 11 prosenttia. Tämän EKR:n keskeisen 
tulosindikaattorin arvo on vuodesta 2017 jatkuvasti parantunut (19 prosenttia 
vuonna 2017, 17 prosenttia vuonna 2018 ja 15 prosenttia vuonna 2019). Parannus 
johtuu vuonna 2017 käyttöön otetuista uusista menettelyistä. 
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Toinen luku – Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausuma Euroopan 
kehitysrahastoista 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdeksannesta, 
yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta – riippumattoman tarkastajan kertomus 

Lausunto 

I.Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n
hyväksytyn tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman,
rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman ja
selvityksen rahoituksen toteutumisesta 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden niiden
toimien osalta, joita koskeva varainhoito on komission vastuulla7.

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

II.Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kahdeksannen, yhdeksännen,
kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n tilinpäätös 31. joulukuuta 2020
päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja
riittävät tiedot EKR:jen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2020 sekä
toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna

7 Yhdenteentoista EKR:on sovellettavan varainhoitoasetuksen 43, 48–50 ja 58 artiklan 
mukaisesti tarkastuslausuma ei koske EIP:n hallinnoimia EKR:n varoja. 
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päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta EKR:n varainhoitoasetuksen ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti. 

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

III.Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2020
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Menot 

Kielteinen lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

IV.Tilintarkastustuomioistuin katsoo sen seikan merkittävyyden vuoksi, jota
kuvataan kohdassa ”Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta”, että 31. joulukuuta 2020 päättyneen varainhoitovuoden
tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen.

Perustelut lausunnolle 

V.Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions,
INTOSAI) kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin
standardeihin ja ohjeisiin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia
kuvataan tarkemmin kertomuksen kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”.
Tilintarkastustuomioistuin on myös noudattanut riippumattomuusvaatimuksia ja
täyttänyt eettiset velvoitteensa eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän
kansainvälisen lautakunnan (International Ethics Standards Board for Accountants)
vahvistamien eettisten sääntöjen (Code of Ethics for Professional Accountants)
mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä.

Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

VI.Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta
vuonna 2020 kirjattujen menojen virhetaso on olennainen. Tileissä hyväksyttyjen
menojen arvioitu virhetaso on tilintarkastustuomioistuimen mukaan
3,8 prosenttia.
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Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

VII.Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka
tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen
tarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena
kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa siitä
annettavaa lausuntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä
lausuntoa.

Menojäämät 

VIII.Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tilinpäätöksessä esitettyjä menojäämiä,
joiden määrät perustuivat pitkälti arvioihin. Komissio arvioi vuoden 2020 lopussa,
että ilmoittamatta on vielä 5 452 miljoonaa euroa edunsaajille aiheutuneita
tukikelpoisia menoja (vuoden 2019 lopussa: 5 074 miljoonaa euroa).

IX.Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka kyseiset menojäämien arviot oli
laskettu, ja tarkasti 30 yksittäisen sopimuksen otoksen arvioidakseen riskiä siitä,
että menojäämätiedot olisivat virheellisiä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa
toimittamansa tarkastustyön perusteella, että lopulliseen tilinpäätökseen kirjatut
menojäämät olivat oikeellisia.

Mahdollinen vaikutus, joka Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella Euroopan 
unionista on EKR:jen vuoden 2020 tileihin 

X.Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 1. helmikuuta
2020. Sen jälkeen kun kaksi osapuolta olivat tehneet sopimuksen Ison-Britannian
ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista
ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (jäljempänä ’erosopimus’), Yhdistynyt
kuningaskunta sitoutui pysymään EKR:jen sopimuspuolena siihen asti, että
yhdestoista EKR ja kaikki aiemmat, vielä päättämättä olevat EKR:t olisi päätetty.
Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa samoja yhdennentoista EKR:n perustamisesta
tehdyn sisäisen sopimuksen velvollisuuksia kuin jäsenvaltiot sekä aiemmista
EKR:ista aiheutuvia velvollisuuksia kyseisten EKR:jen päättämiseen saakka.

XI.Erosopimuksessa todetaan myös, että mikäli kymmenennen tai aiempien
EKR:jen piiriin kuuluvista hankkeista peräisin olevia määriä ei ole sidottu tai ne on
vapautettu erosopimuksen voimaantulopäivänä, Yhdistyneen kuningaskunnan
osuutta kyseisistä määristä ei käytetä uudelleen. Sama koskee Yhdistyneen
kuningaskunnan osuutta varoista, jotka yhdennessätoista EKR:ssa ovat jääneet
sitomatta tai jotka on vapautettu 31. joulukuuta 2020 jälkeen.
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XII.Tämän vuoksi erosta ei aiheudu raportoitavaa vaikutusta EKR:jen
vuoden 2020 tileihin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2020
päivätyt EKR:jen tilit kuvastavat oikein eroprosessin tilannetta tuona ajankohtana.

Toimivan johdon velvollisuudet 

XIII.Toimiva johto vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
(SEUT-sopimuksen) 310–325 artiklan ja yhdennentoista EKR:n
varainhoitoasetuksen mukaisesti EKR:jen tilinpäätöksen laatimisesta ja
esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin
tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta
ja asianmukaisuudesta. Johdon vastuulla on sisäisen valvonnan suunnittelu,
täytäntöönpano ja ylläpito siten, että sen pohjalta on mahdollista laatia ja esittää
tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Komissio on viime kädessä vastuussa EKR:jen tilien perustana olevien toimien
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

XIV.Kun komissio laatii EKR:jen tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida EKR:jen
kykyä jatkaa toimintaansa. Komission on tuotava tarvittaessa esiin relevantit
seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi
jos se aikoo lopettaa rahastot tai lakkauttaa niiden toiminnan tai sillä ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

XV.Komission vastuulla on valvoa EKR:jen tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet EKR:jen tilinpäätöksen ja sen perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

XVI.Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus
siitä, onko EKR:jen tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien
perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuma tilien
luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa
varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta
jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat johtua petoksista tai
virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita EKR:jen
tilinpäätöksen perusteella tehdään.

XVII.ISA- ja ISSAI-standardien mukaista tilintarkastusta suorittaessaan
tilintarkastustuomioistuin käyttää ammatillista harkintaa ja säilyttää ammatillisen
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skeptisyyden koko tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on 
myös 

o määritellä ja arvioida, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä 
johtuen EKR:n tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien 
perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla 
noudattamatta EKR:n lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon 
tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii 
lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai 
sääntöjen noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita kuin vastaava 
virheestä johtuva tilanne, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä 
yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallista tietojen poisjättämistä, väärien 
tietojen antamista tai sisäisen valvonnan sivuuttamista. Siksi riski, että 
petoksesta johtuva virheellisyys tai sääntöjen noudattamatta jättäminen jää 
havaitsematta, on suurempi. 

o saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
olosuhteisiin nähden asianmukaisten tarkastustoimenpiteiden suunnittelua 
varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto sisäisen 
valvonnan vaikuttavuudesta. 

o arvioida toimivan johdon soveltamien tilinpäätösperiaatteiden 
asianmukaisuutta ja toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja 
niihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

o tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
tarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö sellaisiin 
tapahtumiin tai olosuhteisiin olennaista epävarmuutta, jotka saattavat antaa 
merkittävää aihetta epäillä EKR:jen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on 
havaittavissa, sen on kiinnitettävä kertomuksessaan lukijan huomio 
asianomaisiin EKR:jen tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava 
mukautettu lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. 
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat 
tilintarkastusevidenssiin, joka on saatu tarkastuskertomuksen 
laatimisajankohtaan mennessä. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet 
saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 

o arvioida vuotuisen tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne, sisältö ja 
liitetiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös oikeellisesti sen perustana olevia 
toimia ja tapahtumia. 
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XVIII.Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa 
tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät 
tarkastushavainnot, mukaan lukien mahdolliset havaitut merkittävät sisäisen 
valvonnan puutteet. 

XIX.Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa jäsenvaltioiden kaikki 
rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista poimitun otoksen. 

XX.Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat 
aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa (ennakkomaksuja 
lukuun ottamatta) kaiken tyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun maksu on 
suoritettu. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen saaja on esittänyt evidenssiä 
siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti ja toimielin tai muu elin on hyväksynyt 
evidenssin ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä, mikä saattaa 
tapahtua vasta myöhempänä varainhoitovuonna. 

XXI.Tilintarkastustuomioistuin määrittää komission kanssa keskustelluista 
seikoista ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä EKR:jen tilinpäätöksen 
tarkastuksessa ja siten tarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja kohteena olevana 
varainhoitovuonna. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja 
kertomuksessaan, ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen 
julkistamista, tai jos – erittäin harvinaisissa olosuhteissa – 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että asianomaista seikkaa ei ole syytä julkaista 
kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien kielteisten seurausten voitaisiin 
kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin tietojen julkaisemisesta yleisen edun 
kannalta saatava hyöty. 

8. heinäkuuta 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
presidentti 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

12, Rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
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Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

Tarkastuksen sisältö ja tarkastustapa 

10 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa ja -menetelmät esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2020 laatiman, talousarvion 
toteuttamista koskevan vuosikertomuksen liitteessä 1.1. Samaa tarkastustapaa ja 
samoja menetelmiä sovelletaan myös EKR:jen tarkastuksessa. 

11 Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset EKR:jen tilien luotettavuudesta 
koskevat kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 
kehitysrahaston tilinpäätöksiä8, jotka komissio9 on hyväksynyt, sekä tilinpitäjän 
vahvistusilmoitusta. Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätökset ja tilinpitäjän 
vahvistusilmoituksen 30. kesäkuuta 2021. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus 
kohdistui rahamääriin ja muihin ilmoitettuihin tietoihin. Lisäksi arvioitiin sovellettuja 
tilinpäätösperiaatteita sekä komission esittämiä keskeisiä arvioita ja tilinpäätösten 
yleistä esittämistapaa. 

12 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti toimien sääntöjenmukaisuuden tutkimalla 
140 tapahtuman otoksen, joka oli edustava kaiken tyyppisten EKR:jen maksujen 
kannalta. Otokseen sisältyi 21 tapahtumaa, jotka liittyivät Afrikka-hätärahastoon. 
Lisäksi siihen sisältyi 102 tapahtumaa, jotka 21 EU:n edustustoa oli hyväksynyt10, ja 
17 maksua, jotka komission päätoimipaikka oli hyväksynyt11. Otoksen kokonaiskoko, 
140 tapahtumaa, oli tilintarkastustuomioistuimen varmennusmallin mukainen. Kun 
tapahtumissa havaittiin virheitä, niiden taustalla olevia syitä analysoitiin mahdollisten 
puutteiden yksilöimiseksi. 

                                                      
8 Ks. asetus (EU) 2018/1877, 39 artikla. 

9 EKR:n varainhoitoasetuksen mukaisesti; ks. asetus (EU) 2018/1877, 38 artikla. 

10 Afrikan unioni, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon 
demokraattinen tasavalta, Djibouti, Timor-Leste, Ghana, Guyana, Norsunluurannikko, 
Jamaika, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tansania ja Zimbabwe. 

11 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston osalta 138 maksua; humanitaarisen avun ja 
pelastuspalveluasioiden pääosaston osalta kaksi humanitaarisen avun maksua. 
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13 Tilintarkastustuomioistuin tutki vuodelta 2020 myös

a) jäsenvaltioiden kaikki rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista
(esimerkiksi muiden maiden suorittamat yhteisrahoitusosuudet) poimitun
otoksen

b) tietyt kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston ja EU:n edustustojen
käyttämät järjestelmät; kyseiset järjestelmät kattoivat i) ennakkotarkastukset,
joita komission henkilöstö, ulkoiset tarkastajat (komissiolta tai edunsaajilta
toimeksiannon saaneina) taikka valvojat olivat tehneet ennen maksujen
suorittamista, ja ii) seurannan ja valvonnan, erityisesti ulkoisista tarkastuksista ja
jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä aiheutuneet jatkotoimet12

c) kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuisessa
toimintakertomuksessaan sääntöjenmukaisuudesta antamien tietojen
luotettavuuden, riskinalaisten määrien arvioinnissa käytettävien menetelmien
johdonmukaisuuden sekä tulevat oikaisut ja takaisinperintätoimet ja niiden
sisällyttämisen komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen

d) tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten täytäntöönpanon.

14 Kuten kohdassa 04 todetaan, kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto panee
täytäntöön suurimman osan ulkoisen avun välineistä, jotka rahoitetaan EU:n yleisestä 
talousarviosta tai EKR:ista. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset järjestelmistä 
ja tietojen esittämisestä vuotuisessa toimintakertomuksessa koskevat kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston koko vastuualuetta. 

12 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto teettää toimeksisaajalla vuosittain 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen. Siinä arvioidaan pääosaston koko vastuualan 
osalta niiden virheiden osuutta, joita ei ollut ehkäisty tai havaittu ja korjattu hallinnon 
tarkastusten yhteydessä. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto 
eikä tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetason laskemista koskevaan menetelmään ja 
käsikirjaan, jotka kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto on toimittanut. 
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15 Covid-19-pandemian vuoksi ei ollut mahdollista käydä EU:n edustustoissa paikan 
päällä13. Tämä esti tilintarkastustuomioistuinta toteuttamasta tiettyjä 
tarkastusmenettelyjä, erityisesti tarkastamasta sopimusten täytäntöönpanoa valittujen 
tapahtumien osalta. Tilanne rajoitti näin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyötä. 
Tilintarkastustuomioistuimen oli mukautettava tarkastustapaansa, tehtävä 
tapahtumista ja hankkeista asiakirjatarkastuksia sekä kommunikoitava 
tarkastuskohteiden kanssa etäyhteyksin. 

Tilien luotettavuus 

16 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä 
olennaisia virheellisyyksiä. 

Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
Tulot 

17 Tulotapahtumien virhetaso ei ole olennainen. 

Menot 

18 Liitteessä I esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 140 tapahtumasta 36:ssa (25,7 prosentissa) oli virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 31 virheen perusteella, että 
virhetaso oli 3,8 prosenttia14. 

                                                      
13 Kaikki yhdeksän tarkastuskäyntiä (Mali, Jamaika, Ghana, Sudan, Guyana, Djibouti, Timor-

Leste, Afrikan unioni and Zimbabwe) korvattiin asiakirjatarkastuksilla. 

14 Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen 
perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,8 prosentin (alempi virheraja) ja 
5,8 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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19 Laatikossa 4 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2020 arvioituun
virhetasoon. 

Laatikko 4 

Erityyppisten virheiden vaikutus arvioituun virhetasoon 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

20 Laatikossa 5 esitetään esimerkkejä tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimista
virheistä, virhetyypeittäin eriteltyinä. 

Laatikko 5 

Menoja ei ollut tosiasiassa aiheutunut: ilmoitetut menot oli 
yliarvioitu 

Komissio hyväksyi yksityisen yrityksen kanssa tehdyn rakennusurakkasopimuksen, 
joka koski kasteluverkoston kehittämistä Malissa. Sopimuksen kokonaisarvo oli 
15,6 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus oli 100 prosenttia. Sopimuksen 
mukaisten välimaksujen olisi pitänyt perustua toimeksisaajan ilmoittamiin 
todellisiin mittauksiin, jotka sopimuksen valvoja oli tarkistanut. 
Tilintarkastustuomioistuin vertaili toimeksisaajan ilmoittamaa mittausta valvojan 
tarkistuksiin yhden lokakuun 2019 laskun erän osalta: kaivetun materiaalin 
hävittäminen, jonka osalta ilmoitettu määrä oli yhteensä 288 729 euroa. 
Sopimuksen valvojan tarkistukset, jotka koskivat tosiasiallisia mittauksia, 
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osoittivat, että tämä erä oli ilmoitettu 32 304 euroa (11 prosenttia) liian suurena. 
Väärän ilmoituksen syynä oli sopimuksen valvojan raportoinnissa tapahtunut 
kirjoitusvirhe. 

Tukikelpoisuusajan ulkopuolella aiheutuneet menot 

Komissio teki kansainvälisen järjestön kanssa avustussopimuksen, jolla rahoitettiin 
tulitauon ja väliaikaisten turvajärjestelyjen valvontamekanismin täytäntöönpanoa 
Etelä-Sudanissa. Toimen kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 
9,2 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus oli 100 prosenttia. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti henkilöstövakuutukseen liittyvän maksun ja 
totesi, että se oli uusittu koko vuoden ajaksi (1.5.2017–30.4.2018) siitä huolimatta, 
että hanke päättyi 31.1.2018. 

Komissio katsoi, että vakuutusmaksun täysi määrä (221 340 euroa) oli 
tukikelpoinen, vaikka 25 prosenttia määrästä (joka vastaa kolmea kuukautta tai 
49 069,52:ta euroa) oli aiheutunut hankkeen toteuttamisajan ulkopuolella eikä 
siksi ollut tukikelpoinen. 

Hankintoihin liittyvä virhe – avoimuuden puute julkisessa 
hankintamenettelyssä 

Komissio allekirjoitti rakennusurakkasopimuksen elintarviketurvan parantamiseksi 
Kamerunin alueella. Hankkeen edunsaaja teetti osan työstä alihankintana 
kansalaisjärjestöllä. Tämä teki 5 131,66 euron arvoisen sopimuksen avoimessa 
menettelyssä, joka perustui kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
perusteeseen. Tarkastajat totesivat, että sopimuksen tekemisessä käytetyt 
arviointiperusteet poikkesivat hankintailmoituksessa julkaistuista 
arviointiperusteista. Tämän vuoksi hankinta ei ollut tukikelpoinen. 

Hankkeesta perityt tukeen oikeuttamattomat kulut 

Komissio teki kansainvälisen järjestön kanssa valtuutussopimuksen, jonka 
tarkoituksena oli poistaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa sekä haitallisia 
käytäntöjä maailmanlaajuisesti. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kansainväliselle järjestölle aiheutuneet menot. 
Tällöin todettiin, että järjestö oli ilmoittanut 70,1 miljoonan euron suuruiset 
menot, jotka komissio oli hyväksynyt. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa 
kävi ilmi, että ajanjakson tosiasialliset menot olivat olleet 37 miljoonaa euroa. 
Erotus, 33,1 miljoonaa euroa, koostui kansainvälisen järjestön kirjaamista 
sitoumuksista, joihin liittyvät maksut eivät olleet toistaiseksi toteutuneet. Tämä 
määrä ei näin ollen ollut tukikelpoinen. 
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21 Komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit tekivät tänä vuonna enemmän
virheitä avustuksiin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyihin rahoitussopimuksiin 
ja valtuutussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa kuin muissa tukimuodoissa 
(esimerkiksi urakka-, tavarahankinta- tai palvelusopimuksissa). 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 67 tapahtumaa, jotka kuuluivat ensiksi mainittuun, 
virheherkempään ryhmään. Näistä 27:ssä (40,3 prosentissa) oli kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä, joiden osuus arvioidusta virhetasosta oli 94,2 prosenttia. 

22 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä viiden ja ei-kvantitatiivisesti
ilmaistavissa olevista virheistä kolmen osalta komissiolla oli hallussaan riittävästi tietoa 
virheen estämiseen taikka havaitsemiseen ja korjaamiseen ennen menon 
hyväksymistä. Jos komissio olisi hyödyntänyt asianmukaisesti kaikkea käytettävissään 
olevaa tietoa, arvioitu virhetaso olisi ollut 1,19 prosenttiyksikköä alhaisempi. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viidessä muussa tapahtumassa virheitä, jotka 
ulkoisten tarkastajien ja valvojien olisi pitänyt huomata. Nämä virheet vaikuttivat 
arvioituun virhetasoon 0,1 prosenttiyksikön verran. 

23 Lisäksi kolmeen tapahtumaan, joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva
virhe15, oli kohdistettu tarkastus tai menojen tarkastus. Kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston valvontajärjestelmä perustuu ennakkotarkastuksiin16. 
Komissio esitti tarkastustyöstä tietoja tarkastuskertomuksissa/menojen tarkastusta 
koskevissa kertomuksissa, mutta tilintarkastustuomioistuin ei voinut näiden tietojen 
perusteella arvioida, olisiko virheet voitu havaita ja korjata kyseisten 
ennakkotarkastusten yhteydessä17. 

15 Vaikutus arvioituun virhetasoon oli 0,24 prosenttiyksikköä. 

16 Kokonaisuudessaan valvontajärjestelmä pitää sisällään ennakko- ja jälkitarkastukset. 
Menojen tukikelpoisuus arvioidaan ennakkotarkastuksissa ennen sopimuksentekoa ja 
menojen hyväksymistä, kun taas jälkitarkastukset tehdään menojen hyväksymisen jälkeen. 
Esimerkiksi ulkoinen tarkastus voidaan suorittaa joko ennakkoon (ennen menon 
hyväksymistä) tai jälkikäteen (hankkeen päätyttyä). Kummankin tarkastustyypin tuloksena 
voi olla edunsaajalle maksettujen varojen takaisinperiminen. Ennakkotarkastuksista 
johtuvat takaisinperinnät usein liittyvät aiemmin maksettuun ennakkorahoitukseen. 

17 Kertomukset eivät kata ilmoitettuja menoja sataprosenttisesti. Ne eivät myöskään ole niin 
yksityiskohtaisia, että niiden avulla olisi mahdollista vahvistaa, kuuluivatko ne tapahtumat, 
joissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi virheitä, kertomuksia varten poimittuihin otoksiin. 
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24 Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden esiintyvyys osoittaa 
aiempien vuosien tapaan, että ennakkotarkastuksissa oli puutteita. Joitakin virheitä 
havaittiin myös lopullisissa kuluilmoituksissa, joihin oli kohdistettu ennakkoon tehtyjä 
ulkoisia tarkastuksia ja menojen tarkastuksia. 

25 Kolmella osa-alueella tilintarkastustuomioistuin ei havainnut virheitä 
tarkastamissaan tapahtumissa. Yksi koski budjettitukea (yhdeksän tapahtumaa), toinen 
hallintomenoja (kolme tapahtumaa) ja kolmas tapahtumia sellaisissa useiden 
avunantajien hankkeissa, joita kansainväliset järjestöt olivat toteuttaneet ja joissa oli 
sovellettu nimellistä lähestymistapaa (13 tapahtumaa). Talousarvion toteuttamista 
varainhoitovuonna 2020 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 
kahdeksannessa luvussa (kohdat 8.9–8.12) annetaan lisätietoja budjettituen ja 
nimellisen lähestymistavan luonteesta. 

26 Jotkin kansainväliset järjestöt18 tarjosivat vain rajoitetun pääsyn asiakirjoihin. 
Asiakirjoja annettiin käyttöön esimerkiksi vain lukuoikeudella (read-only), mikä tarkoitti 
sitä, että tilintarkastustuomioistuin ei voinut valmistaa jäljennöksiä tarkastetuista 
asiakirjoista. Eräs kansainvälinen järjestö myös kyseenalaisti 
tilintarkastustuomioistuimen mandaatin. Nämä asiat vaikeuttivat 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen suunnittelua ja toteuttamista ja johtivat 
siihen, että tarkastusryhmä vastaanotti pyydetyt asiakirjat ja kykeni suorittamaan 
työnsä vasta kohtuuttoman viivästyksen jälkeen. Lisäksi eräässä tapauksessa 
kansainväliseltä järjestöltä kesti yli yhdeksän kuukautta toimittaa pyydetyt täydentävät 
asiakirjat. SEUT-sopimuksessa19 vahvistetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
oikeus saada kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. 
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin esittänyt asiaan liittyviä huomautuksia 
varainhoitovuoden 2018 vuosikertomuksessa20 ja lausunnossa 10/201821. 

                                                      
18 Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO), Kansainvälinen 

kehitysjärjestö (IDA) ja Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF). 

19 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeus saada haltuunsa asiakirjoja on kirjattu SEUT-
sopimuksen 287 artiklaan: ”[…] talousarviosta tuloja saavien luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden […] on annettava tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki 
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi.” 

20 Ks. tilintarkastustuomioistuimen EKR:ista antama vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, 
kohta 19. 

21 Lausunto 10/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, kohta 18. 
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Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt 

27 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto esitti varaumia tilien perustana
olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta jokaisessa vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan vuosilta 2012–2018. Kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosasto hyväksyi vuonna 2019 toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on 
puuttua pääosaston valvontajärjestelmän täytäntöönpanossa havaittuihin puutteisiin. 

28 Viime vuonna tilintarkastustuomioistuin raportoi, että vuoden 2018
toimintasuunnitelman toteuttaminen oli edistynyt tyydyttävällä tavalla. Suunnitelmaan 
sisältyi 13 tointa, joista seitsemän oli saatettu päätökseen, yksi oli toteutettu osittain, 
kaksi oli kesken ja kaksi oli peruutettu. Yhtä ei ollut toteutettu, vaan se oli yhdistetty 
toiseen toimeen. 

29 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto oikaisi vuoden 2019
toimintasuunnitelmassaan toimien määrän yhdeksään. Näistä toimista kahdeksan 
siirrettiin edellisiltä vuosilta, ja lisäksi toimintasuunnitelmaan otettiin yksi uusi toimi. 
Uudella toimella pyrittiin parantamaan jäännösvirhetasoselvitykseen liittyvää 
pääosaston menetelmää ja käsikirjaa. Huhtikuuhun 2021 mennessä seitsemän tointa 
oli saatettu päätökseen ja kaksi oli kesken. 

30 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto oikaisi toimien määrää vastaavalla
tavalla myös vuoden 2020 toimintasuunnitelmassaan, tällä kertaa seitsemään. Näistä 
toimista viisi siirrettiin edellisiltä vuosilta, ja lisäksi muodostettiin kaksi uutta tointa, 
joista toisessa pyrittiin vähentämään ennakkomaksujen hyväksymistä liian suurina ja 
toisessa pyrittiin arvioimaan, kuinka menojen tarkastamiseen liittyviä uusia 
tehtävänmäärityksiä oli hyödynnetty. Tietojärjestelmien tekniset ongelmat vaikuttivat 
joihinkin toimiin, esimerkiksi avustuksia koskevien sopimusehtojen 
yksinkertaistamiseen. Covid-19-pandemia puolestaan vaikutti muihin toimiin, kuten 
toimeen, jonka pyrkimyksenä oli pitää yllä tietämystä usein esiintyvistä virheistä. 
Huhtikuuhun 2021 mennessä kolme tointa oli saatettu päätökseen ja neljä oli kesken 
(ks. liite III). 

Vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

31 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto teetti vuonna 2020 yhdeksännen
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksensä ulkopuolisella toimeksisaajalla. Selvityksen 
tarkoituksena oli arvioida kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston koko 
vastuualan osalta niiden virheiden määrää, joita mitkään pääosaston tekemät 
hallinnon tarkastukset eivät olleet kyenneet ehkäisemään tai havaitsemaan ja 
korjaamaan. Pyrkimyksenä on tehdä johtopäätöksiä kyseisten tarkastusten 
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vaikuttavuudesta. Selvitys on tärkeä tekijä, johon pääjohtaja perustaa 
tarkastuslausumansa. Lisäksi se otetaan huomioon esitettäessä ulkoisiin toimiin 
liittyviä sääntöjenmukaisuustietoja hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa. 

32 Vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä kansainvälisten
kumppanuuksien pääosasto sovelsi 480 tapahtuman22 otoskokoa (täsmälleen samaa 
kuin vuonna 2019). Tämä merkitsi sitä, että se saattoi jälleen esittää erilliset virhetasot 
EU:n yleisestä talousarviosta rahoitetuille menoille ja EKR:sta rahoitetuille menoille – 
yhdistetyn kokonaisvirhetason lisäksi. Selvityksessä arvioitiin viidentenä vuotena 
peräkkäin, että kokonaisjäännösvirhetaso jäi alle komission asettaman 
kahden prosentin olennaisuusrajan (2016: 1,67 %; 2017: 1.18 %, 2018: 0.85 %; 2019: 
1.13 % ja 2020: 0.95 %). 

33 Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus,
vaan se perustuu jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään ja käsikirjaan, jotka 
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto on toimittanut. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi rajoitteita, joiden vuoksi jäännösvirhetaso oli saatettu arvioida todellista 
alhaisemmaksi. 

34 Tämän vuoden tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen useita
merkittäviä tekijöitä, jotka vääristivät jäännösvirhetasoa. Ensimmäinen tekijä liittyi 
rajoituksiin, joista oli määrätty tiettyjen kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyssä 
puitesopimuksessa. Sopimuksella, joka koski rahoitusta ja hallintoa, rajoitettiin 
menotarkastuksessa tarkastettavien tapahtumien määrää sekä tarkastusevidenssin 
saatavuutta. Vuonna 2020 komissio suostui rajoittamaan otosten kokoa 
menotarkastuksissa sekä sallimaan ainoastaan etäpääsyn sähköisiin jäljennöksiin. 
Perustana olevista asiakirjoista, jotka olivat kansainvälisten järjestöjen hallussa, ei 
voinut enää saada jäljennöksiä. Niinpä jos jonkin kansainvälisen järjestön sopimus oli jo 
tarkastettu, jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaava toimeksisaaja ei 
tehnyt sen osalta enempää järjestelmällistä tutkimusta, vaan turvautui aiempaan 
työhön riippumatta tämän työn kattavuudesta ja/tai toimeksisaajan luottamuksesta 
siihen. 

22 Joidenkin otokseen poimittujen tapahtumien arvo on suurempi kuin otantaväli. Lopullinen 
otoskoko oli siitä syystä 412. 
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35 Toinen tekijä oli niiden tapahtumien osuus, joiden osalta jäännösvirhetasoa
koskevassa selvityksessä luotettiin täysin tai osittain aiempaan valvontatyöhön. Tämä 
osuus oli 17 prosenttia täyden luottamisen osalta ja 37 prosenttia osittaisen 
luottamisen osalta23. Toimeksisaaja nojautui näiden tapahtumien tarkastelussa 
työhön, jota oli aiemmin tehty kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston 
valvontakehyksessä. Näihin töihin kuului esimerkiksi riippumattomien kolmansien 
osapuolten suorittamia hankkeiden tilintarkastuksia ja menotarkastuksia sekä 
komission tarkastuksia. Liiallinen tukeutuminen aiempaan valvontatyöhön on vastoin 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoitusta eli sitä, että tunnistetaan virheet, 
jotka ovat jääneet havaitsematta aiemmissa tarkastuksissa. 

36 Kolmanneksi kun tehtyä työtä analysoitiin, kävi ilmi, että 97 prosenttia
jäännösvirhetasosta oli peräisin avustuksista ja kansainvälisten järjestöjen ja 
jäsenvaltioiden virastojen kanssa tehdyistä sopimuksista24. Näiden osalta virheriskiä 
voidaan pitää suurena. Sitä vastoin budjettitukiväline oli virheetön, ja sen virheriskiä 
voidaan pitää vähäisenä. Jos ei otetaan huomioon tapahtumia, joiden osalta aiempaan 
valvontatyöhön luotettiin täysin tai osittain, vain kuusi avustuksiin liittyvää 
tapahtumaa tarkastettiin kokonaisuudessaan (yhteensä 6,3 miljoonaa euroa eli 
0,3 prosenttia otoksen kokonaisarvosta25), kun taas budjettituen osalta tarkastettiin 
kokonaisuudessaan 58 tapahtumaa (809,6 miljoonaa euroa eli 30,5 prosenttia otoksen 
kokonaisarvosta)26. Perusjoukon vähäriskisiin alueisiin keskittyminen vähentää 
mahdollisuutta löytää todellisia virheitä. 

23 Vuonna 2019 osuudet olivat 20 prosenttia täyden luottamisen osalta ja 38 prosenttia 
osittaisen luottamisen osalta. 

24 Suoraan hallinnoitujen avustusten osuus virhetasosta oli 37 prosenttia, kun taas sellaisten 
avustusten osuus, jotka toteutettiin kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden virastojen 
välillisellä hallinnoinnilla, oli 60 prosenttia virhetasosta. 

25 Otos kattoi 412 tapahtumaa, joiden yhteisarvo oli 2 099 miljoonaa euroa. 

26 Otokseen sisältyi yhteensä 108 avustusta, joten vain 5,6 prosenttia tarkastettiin. 
Budjettituen osalta tilanne oli päinvastainen eli otokseen sisältyi vain 61 tapahtumaa, mutta 
95 prosenttia tapahtumista tarkastettiin kokonaisuudessaan. 
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37 Neljäs tekijä oli kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston käyttämä 
jäännösvirhetason arviointimenetelmä. Ensinnäkin menetelmä antaa toimeksisaajalle 
laajalti harkintavaltaa päättää, onko olemassa riittäviä logistisia ja oikeudellisia esteitä 
sille, että tietyn tapahtuman asiakirjat voitaisiin tutkia ajoissa. Tällöin toimeksisaaja voi 
tarkastamisen sijaan arvioida virhetason. Toiseksi komissio lisäsi jäännösvirhetasoon 
vuoden 2019 tavoin viiden prosentin riskilisän. Ei kuitenkaan ole selvää, miten komissio 
päätyi viiden prosentin suuruiseen riskilisään. Menetelmä ei tämän vuoksi välttämättä 
tuo esiin kyseessä olevan tapahtuman todellista jäännösvirhetasoa. 

38 Lisäksi sääntelykehyksessä, joka liittyy jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen, 
sekä sopimuksessa, jonka kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto ja 
jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaava toimeksisaaja ovat tehneet, ei 
käsitellä tai mainita petosriskiä. Ei ole olemassa mitään menettelyä, jonka mukaisesti 
toimeksisaajan olisi ilmoitettava komissiolle siitä, että sille on jäännösvirhetasoon 
liittyvän työnsä aikana syntynyt epäilyjä EU:n talousarvioon kohdistuvista petoksista. 

Arvio vuotuisesta toimintakertomuksesta 2020 

39 Vuotuisessa toimintakertomuksessa 2020 oleva pääjohtajan tarkastuslausuma ei 
sisällä varaumia, koska vuonna 2018 jäljellä olleet kaksi varaumaa on poistettu eikä 
uusia varaumia ole esitetty. Vuosina 2018 ja 2019 kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosasto supisti merkittävästi varaumien kohteena ollutta alaa (eli niiden kattamaa 
osuutta vuosittaisista menoista). Laatikosta 6 ilmenee, minkä osuuden varaumat, jotka 
esitettiin vuotuisissa toimintakertomuksissa 2010–2020, kattoivat vuosittaisista 
menoista. 
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Laatikko 6 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston esittämät varaumat 
vuotuisissa toimintakertomuksissa 2010–2020 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

40 Tilintarkastustuomioistuin katsoo – samalla tavalla kuin vuosikertomuksessa
varainhoitovuodelta 2019 – ettei varaumien jättäminen pois vuotuisesta 
toimintakertomuksesta 2020 ole perusteltua, vaan varaumien puute johtuu osittain 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteista. 

41 Toinen syy varaumien puuttumiseen on se, että komissio sovelsi vuoden 2019
toimintakertomuksessa de minimis -sääntöä27, jonka mukaan varaumaa ei tarvita, jos 
sen kattama yksittäinen menoala on alle viisi prosenttia kaikista maksuista ja menoalan 
taloudellinen vaikutus koskee alle viittä miljoonaa euroa. Näin ollen varaumia ei enää 
tehdä eräissä sellaisissa tapauksissa, joissa niitä on tehty aikaisempina vuosina, vaikka 
sama riski on edelleen olemassa. Näistä tapauksista ovat esimerkkinä suoraan 
hallinnoitavat avustukset, joiden katsotaan kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosaston tekemän riskianalyysin mukaan kuuluvan suuren riskin alueeseen. 

27 Vuotuisessa toimintakertomuksessa de minimis -säännöllä viitataan komission 
hallintoneuvoston päätökseen ottaa käyttöön rahoitusvaraumia koskeva kynnysarvo. 
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Varaumien puuttumisen vuoksi kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston 
vastuualueella ilmenevistä riskeistä ei saada oikeaa ja riittävää kuvaa. 

42 Tilintarkastustuomioistuimen havainnot, jotka liittyvät jäännösvirhetasoa
koskevaan selvitykseen, vaikuttavat myös arvioihin riskinalaisista määristä, sillä arviot 
perustuvat kyseiseen selvitykseen. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto arvioi, 
että riskinalainen kokonaismäärä oli maksamishetkellä 66,24 miljoonaa euroa28 (yksi 
prosentti vuoden 2020 menoista) ja ohjelmien päättämishetkellä 52,82 miljoonaa 
euroa29. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto arvioi, että se oikaisee 
maksamishetken riskinalaisesta määrästä tulevien vuosien tarkastuksissaan 
13,4 miljoonaa euroa (20 prosenttia). Tätä kutsutaan oikaisukapasiteetiksi. 

43 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto supisti edellä mainittua
oikaisukapasiteettia niiden suositusten mukaisesti, jotka annettiin EKR:ja koskevassa 
vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2019. Supistus oli niiden 
takaisinperintämäärien suuruinen, jotka oli johdettu jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen tuloksista. 

44 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto pyrkii myös parantamaan niiden
tietojen laatua, joiden perusteella se laskee oikaisukapasiteetin. Se jatkoi vuonna 2020 
koulutus- ja tiedotustoimintaansa, joka koski takaisinperintää ja kirjanpitotietojen 
laatua30. Aiempien vuosien tapaan kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto suoritti 
perintämääräyksiä koskevia kohdennettuja tarkastuksia ja pyrki tällöin korjaamaan 
havaittuja eroavuuksia. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi laskelman, joka koski 
vuoden 2020 oikaisukapasiteettia. Tilintarkastustuomioistuin testasi takaisinperintöjen 
kokonaisperusjoukosta (raha-arvosta) 54 prosenttia, eikä otoksessa havaittu virheitä. 

28 Tämä on paras maltillinen arvio niiden vuoden mittaan toteutuneiden menojen määrästä, 
jotka eivät olleet maksujen suorittamisajankohtana sovellettavissa olleiden 
sopimusmääräysten ja säännösten mukaisia. 

29 Ks. kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2020, s. 37. 

30 EU:n edustustojen paikalliselle henkilöstölle suunnattu koulutus suuntaviivoista, jotka 
koskivat perintämääräysten merkitsemistä kirjanpitoon. 
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45 Jotta komission pääosastojen taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta 
voitaisiin parantaa, vuonna 2020 laadittiin talouden tulostaulukko, joka sisälsi kuusi 
indikaattoria31. Näistä indikaattoreista kahta (kokonaissitoumusten käyttöaste ja 
ajantasaiset maksut) sovellettiin vuonna 2020 EKR:ihin ja erityisrahastoihin. 
Kokonaissitoumusten käyttöasteessa kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston 
tulos oli 95 prosenttia EU:n talousarvion osalta ja 94 prosenttia EKR:jen osalta. 
Ajantasaisissa maksuissa kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto pääsi 
98 prosenttiin EU:n talousarvion osalta ja 97 prosenttiin EKR:jen osalta. 

  

                                                      
31 Talouden tulostaulukko koostuu kuudesta talouden perusindikaattorista, joita sovelletaan 

koko Euroopan komissiossa. Taulukon tarkoituksena on arvioida, miten kukin komission 
yksikkö sijoittuu indikaattoreihin nähden. Indikaattorit ovat 
1) maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen, 2) maksusitoumusmäärärahojen 
ennakkoarvioiden toteutuminen, 3) maksumäärärahojen toteutuminen, 
4) maksumäärärahojen ennakkoarvioiden toteutuminen, 5) kokonaissitoumusten 
käyttöaste ja 6) ajantasaiset maksut. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

46 Todentava aineisto osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että EKR:jen 
taloudellinen asema sekä toimien tulokset, rahavirrat ja nettovarallisuuden muutokset 
päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty EKR:jen 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein 
varainhoitoasetuksen ja tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

47 Todentava aineisto osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 
31. joulukuuta 2020 päättyneen varainhoitovuoden osalta 

a) EKR:jen tulojen virhetaso ei ollut olennainen 

b) EKR:jen maksutapahtumien virhetaso oli olennainen (ks. kohdat 18–24). 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi tapahtumatarkastustensa perusteella 
virhetasoksi 3,8 prosenttia (ks. liite I). 

Suositukset 

48 Liitteessä IV esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2017 annetussa 
vuosikertomuksessa32 esitettyjen kuuden suosituksen täytäntöönpanoa. 
Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto on pannut suosituksista täytäntöön33 viisi 
kokonaan ja yhden suurimmaksi osaksi. 

                                                      
32 Tilintarkastustuomioistuin valitsi varainhoitovuodelta 2017 annetun vuosikertomuksensa 

tämän vuoden seurantatarkastukseen, sillä voidaan olettaa, että komissiolla on normaalisti 
ollut riittävästi aikaa panna tilintarkastustuomioistuimen tuolta vuodelta antamat 
suositukset täytäntöön. 

33 Seurannan tarkoituksena oli tarkistaa, oliko suositusten perusteella toteutettu korjaavia 
toimenpiteitä, mutta ei arvioida niiden täytäntöönpanon vaikuttavuutta. 
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49 Tilintarkastustuomioistuin esittää havainnot myös seurantatarkastuksesta, joka 
koski vuosikertomuksissa 2018 ja 2019 esitettyjä suosituksia34. Nämä suositukset oli 
pantava täytäntöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että vuoden 2018 kaksi suositusta on pantu täytäntöön osittain. 
Vuosikertomuksessa 2019 esitettyä suositusta 2 ei ole pantu täytäntöön. 

50 Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja vuotta 2020 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset: 

Suositus 1 – Turvataan asiakirjojen kattava ja nopea saatavuus 

Komission olisi varmistettava, että kansainväliset järjestöt antavat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kattavan, rajoittamattoman ja nopean pääsyn 
tarkastustoiminnassa sellaisiin asiakirjoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin tarvitsee 
SEUT-sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi; pelkän lukuoikeuden (read-
only) myöntäminen ei ole riittävää (ks. kohta 26). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 

Suositus 2 – Asetetaan varaumia kaikille suuren riskin alueille 

Komission olisi asetettava varaumia kaikille aloille, joilla riskitaso on todettu korkeaksi, 
riippumatta siitä, mikä on alan osuus kokonaismenoista ja sen taloudellinen vaikutus 
(ks. kohta 41)35. 

Tavoiteajankohta: vuotuisen toimintakertomuksen 2021 julkaisemiseen mennessä 

                                                      
34 Sekä varainhoitovuodelta 2018 annetun vuosikertomuksen suositukset että 

varainhoitovuodelta 2019 annetun vuosikertomuksen suositus 2 oli pantava täytäntöön 
vuoden 2020 loppuun mennessä. Niitä koskevat tiedot esitetään siksi liitteessä III. 

35 Tämä suositus esitettiin myös EKR:ja koskevassa vuosikertomuksessa 
varainhoitovuodelta 2019. Sen täytäntöönpanon määräaika oli kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen 2020 julkaisemiseen 
mennessä. 
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Suositus 3 – Jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä 
vastaavan toimeksisaajan on ilmoitettava petosepäilyistä 

Jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavalle toimeksisaajalle olisi asetettava 
velvollisuus ilmoittaa komissiolle, jos se havaitsee jäännösvirhetasoon liittyvän työnsä 
aikana merkkejä mahdollisesta EU:n talousarvioon kohdistuvasta petoksesta (ks. 
kohta 38). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä 

356



Liitteet 

Liite I – Tapahtumatarkastusten tulokset – EKR 

2020 2019 

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE 

Tapahtumien yhteismäärä: 140 140 

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS 

Arvioitu virhetaso 3,8 % 3,5 % 

Ylempi virheraja 5,8 % 
Alempi virheraja 1,8 % 
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Liite II – EKR:n maksut vuonna 2020 pääalueittain 

 
Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

  

Euroopan kehitysrahaston maksut – Afrikka

Edunsaajamaat –
kymmenen kärki (miljoonaa euroa)

1. Senegal 141
2. Burkina Faso 141
3. Benin 116
4. Mosambik 114
5. Nigeria 104
6. Niger 104
7. Ghana 100
8. Tšad 95
9. Kongon demokraattinen tasavalta 93

10. Uganda 90
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Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

  

Euroopan kehitysrahaston maksut – Karibia ja Tyynimeri

Edunsaajamaat –
viiden kärki (miljoonaa euroa)

1. Haiti 76
2. Jamaika 23
3. Dominikaaninen tasavalta 15
4. Guyana 10
5. Suriname 3

Edunsaajamaat –
viiden kärki (miljoonaa euroa)

1. Itä-Timor 19
2. Vanuatu 12
3. Fidži 11
4. Papua-Uusi-Guinea 10
5. Salomonsaaret 8
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Liite III – Toimintasuunnitelmien täytäntöönpanotilanne 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma 
Tilanne vuoden 2020 

vuosikertomuksen osalta 
(huhtikuu 2021) 

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja.  Käynnissä 

A.2 
Pidetään yllä tietämystä varainhoidossa ja 
asiakirjahallinnossa usein sattuvista virheistä, jotka liittyvät 
avustussopimusten täytäntöönpanoon. 

 Pantu täytäntöön 

B.1 

Kehitetään strategia työsuunnitelmien käytön 
vähentämiseksi ja vaihtoehtojen käytön edistämiseksi, 
tavoitteena yksinkertaistaa menettelyjä ja parantaa 
kustannustehokkuutta. 

 Peruttu (katsotaan 
täytäntöönpannuksi) 

B.2 Pannaan täytäntöön etenemissuunnitelma, joka koskee 
työsuunnitelmiin liittyvien tarkastusten vahvistamista.  Peruttu 

C.1 

Vahvistetaan niitä yhteyspisteenä toimivan A3-yksikön 
toimivaltuuksia, joiden nojalla yksikkö koordinoi suhteita 
kansainvälisiin järjestöihin kaikilla tasoilla (mukaan lukien 
valvontasuhteet). 

 Peruttu 

C.2 
Pyritään hyödyntämään tehtävänmäärityksiä 
menotarkastuksissa, jotka koskevat kansainvälisille 
järjestöille välillisessä hallinnoinnissa koituneita menoja. 

 Pantu täytäntöön 

C.3 
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

C.4 
Mukautetaan pilariarviointeihin sovellettavia 
tehtävänmäärityksiä niin, että ne vastaavat tarkistetun 
varainhoitoasetuksen vaatimuksia. 

 Pantu täytäntöön 

C.5 
Otetaan käyttöön vaikuttava ja kustannustehokas kehys 
kustannuslaskentakäytäntöjen arvioimiseksi ja 
hyväksymiseksi. 

 
Ei ole pantu 
täytäntöön 
(yhdistetty toimeen 
D2) 

C.6 

Otetaan vaiheittain käyttöön tarkastusten vastavuoroinen 
hyödyntäminen välillisen hallinnoinnin alaisissa toimissa 
vähintään kahden merkittävän kansainvälisen 
kumppanijärjestön kanssa. 

 
Pantu osittain 
täytäntöön 
(yhdistetty toimeen 
D1) 

D.1 Parannetaan tarkastus- ja todennustoimintojen 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.  Pantu täytäntöön 

D.2 Selkeytetään ja edistetään yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttöä (uusi toimi vuodelta 2018).  Pantu täytäntöön 

D.3 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä (uusi toimi vuodelta 2018).  Käynnissä 

360



Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja.  Käynnissä 

A.2
Pidetään yllä tietämystä varainhoidossa ja 
asiakirjahallinnossa usein sattuvista virheistä, jotka liittyvät 
avustussopimusten täytäntöönpanoon. 

 Pantu täytäntöön 

B.1

Kehitetään strategia työsuunnitelmien käytön 
vähentämiseksi ja vaihtoehtojen käytön edistämiseksi, 
tavoitteena yksinkertaistaa menettelyjä ja parantaa 
kustannustehokkuutta. 

 Pantu täytäntöön 

C.2
Pyritään hyödyntämään tehtävänmäärityksiä 
menotarkastuksissa, jotka koskevat kansainvälisille 
järjestöille välillisessä hallinnoinnissa koituneita menoja. 

 Pantu täytäntöön 

C.3
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

D.1 Parannetaan tarkastus- ja todennustoimintojen 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.  Pantu täytäntöön 

D.2 Selkeytetään ja edistetään yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttöä.  Pantu täytäntöön 

D.3 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä.  Käynnissä 

D.4
Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
menetelmää sekä selvitystä varten laadittua käsikirjaa (uusi 
toimi vuodelta 2019). 

 Pantu täytäntöön 
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Vuoden 2020 toimintasuunnitelma  

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja.  Käynnissä 

A.2 
Pidetään yllä tietämystä varainhoidossa ja 
asiakirjahallinnossa usein sattuvista virheistä, jotka liittyvät 
avustussopimusten täytäntöönpanoon. 

 Pantu täytäntöön 

B.1 
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

C.1 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä.  Käynnissä 

C.2 

Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
menetelmää sekä selvitystä varten laadittua käsikirjaa (uusi 
toimi, perustuu vuoden 2019 toimintasuunnitelman 
toimeen D4). 

 Pantu täytäntöön 

C.3 Vähennetään tapauksia, joissa ennakkomaksut hyväksytään 
liian suurina (uusi toimi).  Käynnissä 

C.4 Arvioidaan tehtävänmäärityksien käyttö menotarkastuksissa 
(uusi toimi).  Käynnissä 

Lähde: Euroopan komission vuosien 2018, 2019 ja 2020 toimintasuunnitelmat. 
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Liite IV – Suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Suositus 1: 
Seurataan tarkasti jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
täytäntöönpanoa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että täydellistä 
luottamista koskevat päätökset ovat menettelyiden mukaisia ja 
perusteltuja. 

X36      

Suositus 2: 
Julkaistaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteet jälleen 
vuotuisessa toimintakertomuksessa. 

X37      

                                                      
36 Jotta täydellistä luottamista ei sovellettaisi suureen määrään toimia, komissio antoi jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavalle 

toimeksisaajalle ohjeet vuonna 2018 ja lisäohjeita vuonna 2019. 

37 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto esittää jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitukset vuotuisessa toimintakertomuksessaan. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

Suositus 3: 
Ryhdytään ratkaiseviin toimiin, jotta menojen hyväksyntää koskevat ohjeet 
pantaisiin tosiasiallisesti täytäntöön liian suurina hyväksyttyjen määrien 
välttämiseksi. 

 X     

Suositus 4: 
Toteutetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että vain 
aiheutuneet kulut hyväksytään AITF:n tapahtumien menoina. 

X38      

Suositus 5: 
Asetetaan keskeiset tulosindikaattorit vanhoille ennakkomaksuille, jotka on 
maksettu erityisrahastoihin. 

X39      

                                                      
38 Komissio on tehnyt korjauksia voimassa oleviin sopimuksiin ja ottaa hyväksyttyinä menoina huomioon vain aiheutuneet kulut. Komissio on myös ryhtynyt 

toimiin estääkseen sen, että sitoumukset ja arviot, jotka raportoidaan menoiksi Afrikan infrastruktuurirahaston (EU-AITF) tilinpäätöslaskelmissa, tulisivat 
hyväksytyiksi. 

39 Erityisrahastoihin maksettuja vanhoja ennakkomaksuja seurataan budjettipääosaston laatiman ikään perustuvan taseen sekä erityisrahaston 
tilinpäätöksessä esitettyjen nettomaksuosuuksien perusteella. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

Suositus 6: 
Ehdotetaan osana tämänhetkisiä Cotonoun jälkeisiä selvityksiä 
tarkoituksenmukaista ratkaisua EKR:jen talousarvioon ja tilivelvollisuuteen 
liittyviin epäjohdonmukaisuuksiin. 

X40      

2018 

Suositus 1: 
Lujitetaan kansainvälisiin organisaatioihin sovellettavaa velvoitetta 
toimittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki 
asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen SEUT-sopimuksessa 
määrätyt tehtävänsä. 

  X    

 

Suositus 2: 
Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen liittyviä 
menetelmiä ja käsikirjaa niin, että niissä annetaan kattavammat ohjeet 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessaan esiin tuomien seikkojen 
osalta ja siten tuetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston riskienarviointia varaumien 
yhteydessä. 

  X    

                                                      
40 Komissio on antanut ehdotuksen uudeksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI – Globaali Eurooppa) koskevaksi asetukseksi, 

johon sisältyy EKR:jen sisällyttäminen EU:n yleiseen talousarvioon, minkä ansiosta Euroopan parlamentti voi valvoa EKR:jen avustuksia AKT-maille. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön Suurim-

maksi osaksi 
joiltakin osin 

2019 

Suositus 2: 
Esitetään varaumia kaikilla aloilla, joilla riskitaso on todettu korkeaksi, 
riippumatta siitä, mikä on kyseisen alan osuus kokonaismenoista ja mikä on 
sen taloudellinen vaikutus. 

X 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUOSIKERTOMUKSEEN 2020 

”VUOSIKERTOMUS KAHDEKSANNESTA, YHDEKSÄNNESTÄ, KYMMENENNESTÄ JA 

YHDENNESTÄTOISTA EUROOPAN KEHITYSRAHASTOSTA RAHOITETUISTA 

TOIMISTA” 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Menot 

Laatikko 5:  

- Menot eivät olleet aiheutuneet: menot ilmoitettiin liian suurina

Komissio vahvistaa havainnon, joka johtui toimeksisaajan valvojan kirjoitusvirheestä. Valvojalla on 

pääasiallinen vastuu suoritettuihin töihin liittyvien mittausten ja määrien tarkastamisesta. Komissio 

huomauttaa, että lopputarkastus suoritetaan sen jälkeen, kun lopullinen tilitys on esitetty 

urakkasopimuksen päättyessä. 

- Menot olivat toteutuneet tukikelpoisuusajan ulkopuolella

Komissio vahvistaa havainnon, mutta haluaa tähdentää, että tulitauon ja väliaikaisten 

turvajärjestelyjen valvontamekanismin sopimukset ovat osa suurempaa hanketta ja vuotuinen 

vakuutus uusittiin pidentämismuutoksen yhteydessä.   

Afrikan rauhanrahaston toimien luonne on sellainen, että kahden peräkkäisen toimen välillä on 

jatkuvuutta. Tässä perusteluna on, että se osa vakuutusta, joka jatkuu tukikelpoisen kauden päätyttyä, 

hyödyttää seuraavaa. 

- Hankintoihin liittyvä virhe – avoimuuden puute julkisessa hankintamenettelyssä

Komissio vahvistaa havainnon ja haluaa tähdentää, että todelliset olosuhteet voivat joskus vaatia 

kiireellisiä päätöksiä, jotta hankintamenettely saataisiin toimimaan hyvin. 

- Hankkeen kustannuksiksi katsotut tukeen oikeuttamattomat kustannukset

Komissio myöntää, että kirjanpidossa on virhe, mutta painottaa, että virheellisesti hyväksytyt määrät 

oikaistaan yleensä sopimuksen päättyessä. 

26. Komissio haluaa tähdentää, että kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä rahoitusosuus- ja

valtuutussopimuksissa on sopimusmääräyksiä, jotka koskevat asiakirjojen saatavuutta. Komissio

aikoo jatkossakin tähdentää kumppanijärjestöille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle on

toimitettava tarvittavat tiedot.

Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 2020 

31. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on pääjohtajan lausumaa tukeva tärkeä osatekijä, mutta se ei

ole ainoa varmennuksen lähde. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosastolla on kattava sisäisen

valvonnan kehys ja valvontastrategia, jotka käsittävät koko täytäntöönpanosyklin. Kaikki

valvontakehyksen osatekijät ovat myös varmennuksen perustekijöitä, kuten pääosaston vuotuisessa

toimintakertomuksessa kuvataan.
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33. Komissio ei pidä eikä ole koskaan pitänyt jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä

varmennustoimeksiantona tai tarkastuksena. Selvitys palvelee tiettyä käyttötarkoitusta ja perustuu

erityiseen menetelmään.

Tämä todetaan jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä sekä kansainvälisten kumppanuuksien 

pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa, jossa esitetään kattavat hallinnointitiedot oikealla 

ja riittävällä tavalla. Komissio katsoo, ettei selvitykseen liity rajoitteita, jotka voivat johtaa virheiden 

aliarvioimiseen. 

34. Komissio mielestä jäännösvirhetaso vastaa tarkoitustaan ja on hyvin edustava.

Komissio toteaa seuraavaa: 

 YK:n järjestöjen ja Euroopan komission välillä on todellakin kattava puitesopimus, joka

muodostaa kehyksen todentamisen kohteina oleville tarkastuksille.

 Jos toimeksisaaja ei saa käyttöönsä tarvittavia asiakirjatodisteita, se esittää virheen.

 Varainhoitoasetuksessa edellytetään, että niillä yhteisöillä, joiden tehtäväksi on annettu EU:n

varojen täytäntöönpano välillisessä hallinnoinnissa, varainhoito ja EU:n taloudellisten

etujen suojaaminen ovat samaa tasoa kuin komissiolla. Tämä tarkistetaan tekemällä

yhteisölle pilareihin perustuva ennakkoarviointi.

Aiempaan tarkastustyöhön tukeutumisesta voidaan todeta, että jäännösvirhetasoa selvittävän 

toimeksisaajan ei pitäisi tulkita rahoituksesta ja hallinnosta tehdyn puitesopimuksen määräyksiä 

siten, että ne rajoittavat muiden tapahtumatarkastusten suorittamista jäännösvirhetasoa koskevan 

selvityksen yhteydessä. 

Monet raportoidut virheet liittyvät tapahtumiin, jotka ovat olleet aiemman tarkastustyön kohteina 

mutta joissa havaitut virheet olisivat todennäköisesti toistuneet tarkastamattomassa perusjoukossa. 

Näin ollen riski siitä, että tällaisten tapahtumien virheitä raportoidaan liian vähän, pienenee 

merkittävästi. 

35. Komissio katsoo, että liiallista tukeutumista muiden tarkastajien tarkastustyöhön olisi

vältettävä ja että vuoden 2020 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä ei ole tukeuduttu liikaa

aiempaan tarkastustyöhön.

Täydellisesti voidaan luottaa vain pätevien tilintarkastajien työhön, joka tehdään komission 

allekirjoittaman tarkastuksia koskevan puitesopimuksen mukaisesti, tai Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen tekemään työhön. Jos yksittäisen tapahtuman kohdalla luotetaan täysin 

aiempaan tarkastustyöhön, tämä merkitsee sitä, ettei tapahtumatarkastusta tarvitse tehdä. Kaikki muut 

menettelyt ovat kuitenkin edelleen sovellettavissa. Niiden tapausten osuus, joissa luotettiin täysin 

aiempaan tarkastustyöhön, supistui 20 prosentista 17 prosenttiin vuosien 2019 ja 2020 välisenä 

aikana. 

Tarkastukset, jotka tehdään silloin, kun luottamus on osittaista, ovat laajempia ja sisältävät 

tapahtumatarkastuksia. Tavoitteena on eristää virhe, kun se on mahdollista. 

36. Jäännösvirhetason tavoitteena on määrittää edustava virhetaso EKR:n koko perusjoukolle.

Tähän tavoitteeseen ei päästä keskittymällä perusjoukon suuririskisiin osa-alueisiin. Sen vuoksi

jäännösvirhetasoa koskeva otos valitaan rahayksikköön perustuvan otannan perusteella. Tämä

merkitsee sitä, että jakson aikana päätökseen saadun sopimuksen todennäköisyys tulla valituksi on

tarkalleen suhteessa sopimuksen arvoon. Sen perusteella voidaan katsoa, että jäännösvirhetasoa
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koskevan selvityksen tulokset edustavat kaikkia kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston 

päätökseen saatuja sopimuksia. 

Kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyihin avustussopimuksiin ja rahoitusosuussopimuksiin liittyvä 

suurempi virheriski näkyy sopimuksen voimassaoloaikana toteutettujen todentamis- ja 

valvontamenettelyjen suurena määränä. On tärkeää korostaa, että lisävalvontamenettelyjä sovelletaan 

kaikkiin tapahtumiin, jotka liittyvät avustus- ja rahoitusosuussopimuksiin, myös sellaisiin, joissa 

luotetaan täysin tai kokonaan aiempaan tarkastustyöhön. Virheitä raportoidaankin usein 

tapahtumista, joiden osalta on luotettu aiempaan tarkastustyöhön. 

Vähemmän virhealttiiden tapahtumien (esim. budjettituki) määrän vähentäminen olisi 

jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoituksen vastaista. 

37. Komissio ei pidä arvioita ”merkittävänä tekijänä, joka vääristää jäännösvirhetasoa”. Kuten

komissio raportoi jo vuonna 2019, arviot ovat erittäin harvinaisia: vuonna 2020 tällaisia tapauksia oli

seitsemän yli 412:n otokseen poimitun tapahtuman joukossa. Kahdessa tapauksessa oli tehty

luottamuksellisia sopimuksia, yhdessä tapauksessa edustusto ei toiminut kyseisessä maassa, kolmessa

tapauksessa järjestöä ei enää ollut olemassa, minkä vuoksi se ei pystynyt toimittamaan asiakirjoja, ja

eräässä toisessa tapauksessa asiakirjat tuhoutuivat tulipalossa.

Päätöstä virheen arvioinnista ei tehdä pelkästään sen perusteella, ettei asiakirjoja ole toimitettu. 

Tällaisissa tapauksissa syntyy määritetty virhe. Arvio tehdään vain, jos on kyse jäännösvirhetasoa 

koskevassa käsikirjassa kuvatuista erityisistä olosuhteista, jotka on dokumentoitu asianmukaisesti, 

eikä käsikirja anna tältä osin suurta harkintavaltaa.  

Riskilisää koskeva huomautus esitettiin jo Euroopan kehitysrahastoista annetussa 

vuosikertomuksessa 2019 ja siihen liittyvissä komission vastauksissa. Sekä naapuruuspolitiikan ja 

laajentumisneuvottelujen pääosasto että kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto hyväksyivät 

riskilisän arviointia koskevien säännösten parantamiseksi jäännösvirhetasoa koskevassa 

menetelmässä.  

Viiden prosentin riskilisä on hyvin varovainen lähestymistapa, jolla pyritään varmistamaan, ettei 

virhetasoa arvioida liian alhaiseksi. 

38. Jäännösvirhetasoa koskevassa menetelmässä ja käsikirjassa vahvistetaan, että toimeksisaajan on

luokiteltava lopulliset virheet kymmeneen eri luokkaan, joista yksi on ”Petokset ja

sääntöjenvastaisuudet”.

Lisäksi kaikki henkilöt, jotka työskentelevät nykyiselle jäännösvirhetasoa selvittävälle 

toimeksisaajalle, ovat velvollisia ilmoittamaan petosepäilyistä rahanpesua koskevien asetusten 

mukaisesti. Näin ollen toimeksisaajan on lain mukaan raportoitava kaikesta tällaisesta toiminnasta. 

39. Menetelmä, jolla selvitetään, onko esitettävä virhetasoista johtuvia varaumia, ei ole muuttunut

vuoden 2017 ja vuoden 2020 toimintakertomuksen välillä lukuun ottamatta varaumia koskevan ”de

minimis” -säännön käyttöönottoa. Se, että vuoden 2020 toimintakertomuksessa ei esitetä varaumia,

ei merkitse soveltamisalan supistamista, vaan se johtuu menetelmän tiukasta soveltamisesta.

40. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on yksi varmuusprosessin monista välineistä. Komissio on

täysin tietoinen sen rajoituksista ja ottaa ne huomioon arvioidessaan hallinnointijärjestelmänsä

vahvuuksia ja heikkouksia. Komission mielestä kaikki nämä tekijät yhdessä varmistavat, että

kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa annetaan

hallinnointitiedoista oikea ja riittävä kuva.
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41. Komissio katsoo, että ”de minimis” -sääntöä, joka koskee varausten esittämistä pääjohtajien

vuotuisissa toimintakertomuksissa, olisi sovellettava edelleen. Sen tarkoituksena on rajoittaa

varaumien määrää keskittymällä ainoastaan merkittäviin varaumiin ja säilyttää samalla johdon

raportoinnin avoimuus.

Varaumia, jotka liittyvät tapauksiin, joissa jäännösvirhetaso ylittää kahden prosentin olennaisuusrajan, 

ei pidetä merkittävinä segmenteissä, joiden osuus on alle viisi prosenttia osaston maksujen 

kokonaismäärästä ja joiden taloudellinen vaikutus on alle 5 miljoonaa euroa. Sen vuoksi 

kvantifioidut varaumat, jotka eivät ylitä kumpaakaan kynnysarvoa, eivät ole tarpeellisia.  

Tehdessään päätöksen varaumien esittämättä jättämisestä kaikki komission yksiköt tarkastelevat 

perusteellisesti varmuuden kaikkia näkökohtia ja noudattavat kaikkia komission keskusyksiköiden 

suuntaviivoja ja ohjeita.  

Johdon raportoinnin täysi avoimuus on kuitenkin edelleen varmistettu, koska tapaukset, joihin 

sääntöä on sovellettu, mainitaan asianmukaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa. Näitä tapauksia 

seurataan tarkasti. 

Kaiken edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto 

antaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan oikean ja riittävän kuvan riskeistään ja että ”de 

minimis” -säännön käyttöönotto ei vaikuta kielteisesti komission yleiseen arvioon varainhoidosta eikä 

sen vahvistuslausumaan. 

PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET 

Suositukset 

49. Komissio tähdentää, että vaikka kahta vuonna 2018 annettua suositusta ei ole pantu kokonaan

täytäntöön, kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto toteuttaa edelleen toimia puuttuakseen

tilintarkastustuomioistuimen nykyisessä ja aiemmassa tarkastuslausumassa havaitsemien ongelmiin,

jotka liittyvät jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyyn

yhteistyöhön (ks. myös komission vastaus suositukseen 1). Komissio toteaa, että

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa 2019 annettua suositusta nro 2 ei ole pantu

täytäntöön, koska suositusta ei voitu hyväksyä.

Suositus 1 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Komissio aikoo jatkossakin tähdentää kumppanijärjestöille, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelle on toimitettava asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee tehtävänsä 

suorittamiseen. Ks. myös komission vastaus kohtaan 26. 

Suositus 2 

Komissio ei hyväksy tätä suositusta. 

Varainhoitovuonna 2019 otettiin käyttöön ”de minimis” -sääntö, joka koskee varaumien esittämistä 

pääjohtajien vuotuisissa toimintakertomuksissa. Sen tarkoituksena on rajoittaa varaumien määrää 

keskittymällä ainoastaan merkittäviin varaumiin ja säilyttää samalla johdon raportoinnin avoimuus.  
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Johdon raportoinnin täysi avoimuus on kuitenkin edelleen varmistettu (koska tapaukset, joihin sääntöä 

on sovellettu, mainitaan asianmukaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa). Ks. myös komission 

vastaus kohtaan 41. 

Suositus 3 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Komissio tarkastelee mahdollisuutta sisällyttää viittaus jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään tai 

tehtävänmääritykseen, jotta voidaan virallistaa petosepäilyjen ilmoittaminen komissiolle 

asianmukaisella tasolla. 
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