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I. KOMISSION JA EUROOPAN 
ULKOSUHDEHALLINNON VASTAUKSET LYHYESTI 

Rajatylittävät ohjelmat EU:n maa- ja meriulkorajoilla ovat ainutlaatuinen jäsenvaltioiden ja 
naapurimaiden välisen yhteistyön muoto. Tämä yhteistyö lisää ihmisten välisiä yhteyksiä ja 
vuorovaikutusta alueellisella ja paikallisella tasolla, ja siihen osallistuu laaja joukko toimijoita 
(esimerkiksi kunnat, kansalaisjärjestöt ja yliopistot). Kaikki sidosryhmät arvostavat suuresti 
Euroopan naapuruusvälineen (ENI) rahoituskauden 2014–2020 rajatylittävän yhteistyön (CBC) 
ohjelmia, joita pidetään laajalti onnistuneina tapoina saattaa EU ja sen naapurimaat tekemään 
yhteistyötä yhteisten haasteiden ja painopisteiden parissa. Tämän yhteistyön keskiössä ovat 
omistajuus ja kumppanuus.  

Yhteistyöllä on ainutlaatuinen rooli osana EU:n ulkopolitiikan välineistöä. Useissa tapauksissa 
Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmat ovat mahdollistaneet yhteistyön, jota ei muuten olisi 
tehty tai joka olisi ollut vaikeaa poliittisista syistä. Tämä koskee esimerkiksi Israelin ja sen 
naapureina olevien arabimaiden välistä yhteistyötä. Rajatylittävä yhteistyö on siis tärkeä ei-
poliittinen ja luottamusta lisäävä väline. Tämä on merkittävä etu ja lisäarvo, jonka kaikki siinä 
mukana olevat kumppanit tunnustavat.  

Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmilla on myös keskeinen merkitys käsiteltäessä raja-
alueiden kehittämisen puutteita ja ilmastonmuutoksen tai liikenneyhteyksien kaltaisia rajatylittäviä 
haasteita. Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävässä yhteistyössä käsitellään tällaisia 
kysymyksiä erityisen yhteistyön hallinnointimallin avulla, ja rajatylittävä yhteistyö onkin 
osoittautunut tehokkaaksi välineeksi yhteisten ratkaisujen löytämiseksi.  

Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen yleiseen 
johtopäätökseen, jossa vahvistetaan, että Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmista on annettu 
asianmukaista ja arvokasta tukea alueille EU:n ulkorajan molemmin puolin. Euroopan 
naapuruusvälineen rajatylittävän yhteistyön täysimääräinen täytäntöönpano alkoi vuonna 2019, 
joten tarkastuksessa voitiin sen ajoituksen vuoksi ottaa huomioon vain osa ohjelmien tuloksista. 
Lopulliset tulokset selviävät vasta ohjelmien päättyessä vuonna 2025. 

Komissio myöntää, että samalla alueella toteutettujen EU:n välineiden keskinäistä täydentävyyttä 
voidaan aina parantaa. Se pitää myönteisenä, että EU:n edustustot ovat halukkaita lisäämään 
osallistumistaan ja saamaan enemmän tietoa yhteistyöstä. Komissio suhtautuu myönteisesti myös 
tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen EU:n edustustojen tiiviimmän osallistumisen 
tarpeesta ja katsoo, että osallistumisessa on noudatettava näiden ohjelmien yhteisen hallinnoinnin 
lähestymistavan mukaisia hallinnointisääntöjä.  

Komissio tunnustaa joitakin Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävän yhteistyön 
täytäntöönpanossa aiemmin kohdattuja ongelmia, kuten ohjelmien myöhäisen alkamisen, tulosten 
seurannan puutteet tai petostentorjunnan raportointivälineiden riittämättömän saatavuuden. 
Komissio on puuttunut näihin ongelmiin sisällyttämällä Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävän 
yhteistyön koheesiopolitiikan yleiseen Interreg-kehykseen. Nämä Interreg NEXT -ohjelmat hyötyvät 
rahoituskaudella 2021–2027 yksinkertaistetusta oikeudellisesta kehyksestä, uusista menettelyistä 
ja jatkuvasta voimakkaasta sitoutumisesta, vaikka selvitettävänä on ennennäkemättömiä 
haasteita, jotka johtuvat Venäjän Ukrainaan kohdistamasta sotilaallisesta hyökkäyksestä. Interreg 
NEXT on keskeinen osa EU:n tukea Ukrainalle ja sen kansalle niiden eurooppalaisella tiellä. Sillä 
kehitetään valmiuksia ja edistetään yhteistyötä niiden raja-alueella.  
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II. KOMISSION JA EUROOPAN 
ULKOSUHDEHALLINNON VASTAUKSET 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KESKEISIIN 
HUOMAUTUKSIIN  

1. Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävän yhteistyön 

täydentävyys muiden EU:n rahoittamien ohjelmien kanssa  

Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen keskeiseen huomautukseen, jonka 
mukaan Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmat on kehitetty osallistavasti ja niissä on 
määritetty ensisijaiset tavoitteet, jotka vastaavat raja-alueiden yhteisiä haasteita. Se myös toteaa 
tilintarkastustuomioistuimen tunnustaneen, että ohjelmissa valitut temaattiset tavoitteet olivat 
alueiden haasteista ja heikkouksista laaditun analyysin mukaisia1 ja että kansalaisyhteiskunnalla 
oli tärkeä rooli osallistuvien alueiden tarpeiden ja prioriteettien määrittelyssä2. 

Komissio kannustaa ja antaa tukensa EU:n ohjelmien ja välineiden väliseen koordinointiin niiden 
synergioiden lisäämiseksi ja kaksinkertaisen rahoituksen välttämiseksi. Komissio panee 
tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan komissio on 
pyrkinyt välttämään hankkeiden kaksinkertaista rahoitusta ja tunnistamaan mahdolliset synergiat3. 
Komissio myös antoi asiasta ohjelmia koskevan suosituksen. Lisäksi Interact-ohjelmassa ja TESIM-
hankkeessa (Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmia tukeva komission teknisen tuen hanke) 
perustettiin heinäkuussa 2020 komission tuella synergioita Välimeren alueella vahvistava 
vuoropuhelufoorumi ”Improving synergies across the Mediterranean”. Foorumi on avoin kaikille 
Välimeren alueella toimiville rahoituskauden 2021–2027 Interreg-ohjelmille, ja se yksinkertaistaa 
koordinoinnin tehostamista sekä ohjelmasuunnittelun että täytäntöönpanon aikana. Komissio 
panee myös merkille, että tilintarkastustuomioistuin on antanut tunnustusta TESIM-hankkeessa, 
Interact-ohjelmassa ja Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmissa toteutettavista 
koordinointitoimista4.  

Hallintoviranomaiset ovat vastuussa synergioiden varmistamisesta ja päällekkäisyyksien tai 
kaksinkertaisen rahoituksen välttämisestä. Tältä osin komissio ei ole samaa mieltä toteutetun 
koordinoinnin ”riittämättömyydestä” ja ”jäsennellyn koordinoinnin puutteesta”.5 

Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto pitävät tärkeänä, että EU:n edustustot osallistuvat 
tiiviimmin Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmiin ja Interreg NEXT -ohjelmiin.6 
Koheesiopolitiikan oikeudellisessa kehyksessä määritellään kuitenkin selvästi komission rooli 
ohjelmien täytäntöönpanossa. Yhteisen hallinnoinnin puitteissa vastuu hankkeiden valinnasta ja 
hanketason seurannasta on osallistujamailla ja ohjelmaviranomaisilla, ei komissiolla. 

                                                 
1 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 15.  

2 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 22.  

3 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 23.  

4 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 28. 

5 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 29. 

6 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 31. 



 

4 

Komissio on huomattavasti yksinkertaistanut ohjelmien perustamismenettelyjä koheesiopolitiikan 
toimenpiteiden nojalla rahoituskauden 2021–2027 ohjelmien osalta. Erityisesti 
ohjelmaviranomaisten nimeäminen poistetaan, minkä pitäisi auttaa torjumaan rahoituskaudella 
2014–2020 havaittuja viivästyksiä7 ja nopeuttamaan tulevien ohjelmien käynnistämistä.  

2. Valinta, seuranta ja raportointi  

Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin valintaprosessista, jonka 
katsotaan olevan ”suurelta osin läpinäkyvä ja suunniteltu parhaiten soveltuvien ENIn CBC-
hankkeiden valintaan”, sekä komission ja hallintoviranomaisten roolista sellaisten ohjeiden 
antajana, joista on hyötyä hankkeiden täytäntöönpanossa ja petosriskin lieventämisessä. Komissio 
panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnot, jotka liittyvät hankkeiden ennakoituun 
(hyvään) tuloksellisuuteen ja joihinkin heikompiin rajatylittäviin vaikutuksiin pienessä osassa 
tarkastettuja hankkeita. Lokakuun 2022 alussa komissio sai ohjelmaviranomaisilta tietoja siitä, että 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia puutteita on ryhdytty ainakin osittain korjaamaan.8 
Käynnissä on esimerkiksi Puolan Malhowicessa rakennettavan maantiellä sijaitsevan 
rajanylityspaikan rakentaminen, joka lisää alueellisen tiehankkeen 885 rajatylittävää ulottuvuutta. 
Rakennustyöt on määrä saada päätökseen vuonna 2025. Ohjelmaviranomaisilta saatujen tietojen 
mukaan kaikki vuosien 2020–2021 suunnitelmasta viivästyneet paikan päällä tehtävät 
tarkastukset tehtiin kesäkuun 2022 loppuun mennessä. 

Ohjelmien seuranta- ja raportointikehyksen osalta kaikissa ohjelmissa valittiin vähintään yksi 
yhteinen tuotosindikaattori prioriteettia kohti, mikä mahdollistaa uskottavan yhdistämisen tason 
Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmien tasolla9. Ohjelmien tukemiseksi suunnitellaan lisätyötä, 
myös teknisen tuen kautta, jotta ohjelmia voidaan tukea hanketasolla indikaattorijärjestelmän 
tarkassa luomisessa.  

3. NEXT-ohjelmat ja tulevaisuudennäkymät 

Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen, jonka mukaan 
rahoituskauden 2021–2027 uuteen oikeudelliseen kehykseen ja menettelyihin tehdyt muutokset 
kuvastavat aiemmin saatuja kokemuksia. Komissio on vakuuttunut, että käyttöön otetuista 
yksinkertaistamistoimista on konkreettista hyötyä ohjelmille ja niiden täytäntöönpanolle sekä 
hankkeiden edunsaajille. Komissio katsoo, että uusissa säännöksissä luodaan enemmän kuin 
riittävän vankka järjestelmä, jolla voidaan tunnistaa ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien 
mahdolliset heikkoudet ilman aikaisemmasta nimeämismenettelystä aiheutuneita kielteisiä 
vaikutuksia ja pitkiä viivästyksiä10. Komissio katsoo myös, että suurten infrastruktuurihankkeiden 
yksinkertaistetun menettelyn soveltamiseen sisältyy vain etuja eikä lainkaan merkittäviä riskejä. 
Komissio voi lainsäädännön nojalla edelleen antaa lausuntonsa ennen hankkeen valintaa, mutta 
tämä ei saisi viivästyttää tällaisten hankkeiden toteuttamista. 

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin Euroopan naapuruusvälineen 
rajatylittävän yhteistyön seuranta- ja raportointijärjestelmien heikkouksiin on puututtu 
asianmukaisesti uusissa asetuksissa. Ohjelmissa on sovellettava koheesiopolitiikan 
tuloksellisuuskehystä ja perustettava selkeä järjestelmä yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita 
varten. Komissio on johdonmukaisesti kannustanut käyttämään ohjelmissa näitä yhteisiä 

                                                 
7 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 33. 

8 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 59 ja 66. 

9 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 61. 

10 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 77. 
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indikaattoreita, ja uusia yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita on päätetty käyttää kaikissa Interreg 
NEXT -ohjelmissa, mikä johtaa tulosten yhdistämiseen rahoituskauden 2021–2027 ohjelmissa 
huomattavasti suuremmassa määrin kuin kaudella 2014–202011.  

Kuten tilintarkastustuomioistuin mainitsi, monivuotisen strategia-asiakirjan hyväksyminen viivästyi 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi. Se kuitenkin hyväksyttiin 12. 
elokuuta.  

Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi kaikki EU:n yhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa on 
keskeytetty, eikä rahoituskauden 2021–2027 yhteistyöohjelmia näiden kahden maan kanssa 
todennäköisesti käynnistetä lähitulevaisuudessa. Hyvin haastavasta poliittisesta kontekstista 
huolimatta Välimeren alueen eteläisten naapurimaiden yhteistyö on edelleen vilkasta ja 
sitoutunutta.   

Lisäksi yhteistyöstä Ukrainan ja Moldovan tasavallan kanssa tulee entistä intensiivisempää ja 
tärkeämpää, sillä molemmille maille on myönnetty EU:n ehdokasmaan asema. Interreg tarjoaa 
Ukrainalle ja Moldovan tasavallalle ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua suoraan yhteisen 
hallinnoinnin ohjelmiin. Investoimalla koulutukseen, terveyteen, vihreään infrastruktuuriin tai 
rajanylityspaikkojen hallintaan Interreg NEXT -ohjelmat auttavat vastaamaan erilaisiin haasteisiin 
ja kumppanimaiden raja-alueiden kiireellisiin tarpeisiin ja tarjoavat alueellisille ja paikallisille 
sidosryhmille korvaamattomia mahdollisuuksia parantaa valmiuksiaan yhteisillä hankkeilla 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio tekee kaikkensa vahvistaakseen tätä yhteistyötä sekä 
taloudellisesti että oikeudellista kehystä mukauttamalla. Komissio myös tekee kaikkensa, jotta 
uudet ohjelmat hyväksyttäisiin vuoden 2022 loppuun mennessä ja uusi yhteistyö ja investoinnit 
voitaisiin aloittaa raja-alueilla mahdollisimman pian.  

III. KOMISSION JA EUROOPAN 
ULKOSUHDEHALLINNON VASTAUKSET 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
JOHTOPÄÄTÖKSIIN JA SUOSITUKSIIN  

Suositus 1 – Parannetaan ohjelmien välistä koordinointia  

Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio 

(a) arvioi Interreg NEXT -ohjelmien luonnoksia tarkastellessaan, onko osittaisia maantieteellisiä 

päällekkäisyyksiä sisältävissä ohjelmissa sitouduttu varmistamaan ohjelmien välinen 

koordinointi, täydentävyys ja synergiat  

(b) tarkastaa seurantatehtävänsä puitteissa perustettujen ohjelmien välisten 

koordinointimekanismien tehokkaan täytäntöönpanon. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta (a): 31. joulukuuta 2022 

                                                 
11 Ks. tilintarkastustuomioistuimen huomautus 81. 
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Toteuttamisen tavoiteajankohta (b): 30. kesäkuuta 2023 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Suosituksen a kohdan osalta voidaan todeta, että kaikkien rahoituskauden 2021–2027 Interreg-
ohjelmien, Interreg NEXT mukaan luettuna, ohjelma-asiakirjassa on kerrottava, miten täydentävyys 
ja synergiat muiden rahoitusohjelmien ja -välineiden kanssa otetaan huomioon. (Interreg-asetuksen 
17 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta.) Näin ollen komissio arvioi ohjelmien laadunarvioinnin 
aikana ja ennen niiden hyväksymistä, täyttyykö tämä vaatimus. Tähän sisältyy kuvaus siitä, miten 
ohjelmaviranomaiset aikovat koordinoida toimintaa muiden EU:n rahoitusvirtojen kanssa, mukaan 
lukien EU:n kahdenvälinen yhteistyö kumppanimaiden kanssa. Koordinointi voi vaihdella ohjelman 
monimutkaisuuden, kontekstin ja maantieteellisten erityispiirteiden mukaan.  

Komissio tarkistaa b kohdan osalta, toteuttavatko ohjelmaviranomaiset ohjelmien välistä 
koordinointia Interreg NEXT -ohjelmissaan.  

Suositus 2 – Tehostetaan EU:n edustustojen osallistumista 

Komission olisi neuvoa-antavassa ominaisuudessaan otettava EUH ja asiaankuuluvat EU:n edustustot 

järjestelmällisesti tarkkailijoina mukaan yhteisten ohjelmasuunnittelukomiteoiden ja yhteisten 

seurantakomiteoiden työhön. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 31. maaliskuuta 2023 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto vastaa Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmien ja 
Interreg NEXT -ohjelmien hallinnoinnista ja edustaa siksi Euroopan komissiota seurantakomiteoissa. 
Kuten kaikissa koheesiopolitiikan ohjelmissa, vastuussa oleva pääosasto tarkastelee kunkin 
seurantakomitean työjärjestystä ja huolehtii komission sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja EU:n 
edustustojen kollegojen asianmukaisesta edustuksesta.   

Komissio varmistaa, että seurantakomitean asiakirjat jaetaan järjestelmällisesti asiaankuuluvien 
kollegojen, myös Euroopan ulkosuhdehallinnossa ja EU:n edustustoissa olevien kollegojen, kanssa. 
Tätä käytäntöä sovelletaan jo joissakin Euroopan naapuruusvälineen CBC-ohjelmissa, kuten 
Euroopan naapuruusvälineen Välimeren alueen CBC-ohjelmassa.  

Komissio korostaa, että yhteiset ohjelmasuunnittelukomiteat eivät ole virallisia ohjelmista 
vastaavia elimiä, vaan osallistujamaat perustavat niitä tapauskohtaisesti laatimaan uusia ohjelma-
asiakirjoja. Ne lopetetaan vuonna 2022, kun ohjelmat on hyväksytty. 

Suositus 3 – Mukautetaan petoksista ilmoittamiseen 

käytettävää tietoteknistä välinettä  

Komission olisi annettava (rahoitussopimuksissa yksilöidyille) EU:n ulkopuolisten maiden 

petostentorjuntaelimille mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista suoraan 

sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän kautta. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 31. joulukuuta 2023 

Komissio hyväksyy suosituksen. 
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Uusien raportointiviranomaisten ja käyttäjien pääsy käyttämään välinettä on teknisesti mahdollista. 
Siihen voidaan ja on määrä antaa lupa. Komissio haluaa kuitenkin korostaa, että käytettävissä 
olevien henkilöresurssien nykyinen taso huomioon ottaen koulutuksen, ohjauksen ja tuen 
tarjoaminen uusille käyttäjille voi olla haastavaa. Komissio toteaa myös, että EU:n tukea saavissa 
EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla kansallisella tasolla toimivaltaan liittyviä ongelmia 
sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisessa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän kautta. 

Suositus 4 – Annetaan ohjeita siitä, miten kestävyyttä 

seurataan hankkeen päättymisen jälkeen 

Komission olisi annettava neuvojen ja tuen muodossa ohjeita (Euroopan naapuruusvälineen CBC-

ohjelmista ja Interreg NEXT -ohjelmista rahoitettujen) hankkeiden kestävyyden seurantaa varten ja 

suositeltava, että tietyn arvon ylittävissä ja/tai infrastruktuurikomponentin sisältävissä hankkeissa 

raportoidaan hallintoviranomaisille tulosten kestävyydestä hankkeen päättymisen jälkeen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 31. joulukuuta 2023 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Hankkeiden kestävyys on tärkeä periaate kaikkien EU:n politiikkojen toteuttamisessa. Komissio 
käsittelee ennakoivasti Euroopan naapuruusvälineen CBC-hankkeiden kestävyyttä 
ohjelmaviranomaisten, kuten Euroopan naapuruusvälineen CBC-hankkeiden konsultointi- ja 
koordinointiryhmän (CCG), kokemustenjakotapahtumissa ja/tai seurantakomitean kokouksissa.   

Komissio korostaa, että Interreg NEXT -ohjelmien osalta toimien pysyvyys on sääntelyyn perustuva 
vaatimus rahoituskauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan nojalla. 
Ohjelmaviranomaiset seuraavat kestävyyttä tämän vaatimuksen mukaisesti.  

Suositus 5 – Kuullaan kaikkia asiaankuuluvia yksiköitä 

suurista infrastruktuurihankkeista 

Kun otetaan huomioon suurten infrastruktuurihankkeiden strateginen merkitys kahdenvälisissä 

suhteissa kumppanimaiden kanssa, komission olisi varmistettava, että alue- ja kaupunkipolitiikan 

pääosasto kuulee kaikkia asiaankuuluvia pääosastoja, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n 

edustustoja suunniteltujen hankkeiden luettelosta ja niihin liittyvistä yhteenvedoista. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 31. joulukuuta 2022 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Rahoituskautta 2021–2027 koskevan Interreg-asetuksen 57 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosasto saa luettelot suunnitelluista suurista infrastruktuurihankkeista sekä 
alustavat muistiot, joissa esitetään Interreg NEXT -ohjelmista rahoitettavien suurten 
infrastruktuurihankkeiden sijainti, talousarvio, vastuussa oleva kumppani ja kumppanit sekä niiden 
päätavoitteet ja tuotokset. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto kuulee asiaankuuluvia yksiköitä, 
myös Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoja, sekä luetteloista että alustavista 
muistioista. 
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Suositus 6 – Tehostetaan yhteisten indikaattoreiden käyttöä 

Tarkistaessaan Interreg NEXT -ohjelmien luonnoksia komission olisi arvioitava indikaattoreiden 

johdonmukaisuutta ja edistettävä yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden mahdollisimman laajaa 

käyttöä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: Välittömästi  

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Yhteisten indikaattoreiden käytön tehostaminen on kirjattu rahoituskautta 2021–2027 koskeviin 
asetuksiin. Asetuksissa säädetään tuloksellisuutta, seurantaa ja arviointia koskevasta 
järjestelmällisestä lähestymistavasta ja vahvistetaan yhteiset tuotos- ja tulosindikaattorit, joita on 
käytettävä mahdollisimman laajasti. Tämä koskee myös Interreg NEXT -ohjelmia, ja komissio 
tarkistaa indikaattoreiden johdonmukaisuuden arvioidessaan kaikkien ohjelmaluonnosten laatua. 
Yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden metodologiset kuvaukset esitetään komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa SWD(2021) 198. 
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