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EU:n tarkastajat tuovat esille keskeisiä aloja, joilla 
koheesiopolitiikkaa voidaan yksinkertaistaa vuoden 2020 
jälkeen 
Koheesioalan menoihin sovellettavien sääntöjen yksinkertaistaminen muodostaa keskeisen 
haasteen vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa 
aihekohtaisessa katsauksessa tarkastajat määrittävät joukon noudatettavia periaatteita sekä 
keskeiset alat, joihin Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä huomiota päätettäessä uusista säännöistä.  

“Koheesiopolitiikan toteuttaminen on Euroopan komission toimista huolimatta käynyt vuosien 
mittaan liian monimutkaiseksi”, toteaa aihekohtaisesta katsauksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. “Yksinkertaistamisen tarve vuoden 2020 
jälkeen on kiistaton, mutta on myös oltava selvää, mitkä ovat yksinkertaistamisen tavoitteet ja 
miten se toteutetaan.” 

Tarkastajat ehdottavat, että periaatteisiin, jotka ohjaavat koheesiopolitiikan yksinkertaistamista 
vuoden 2020 jälkeen, sisällytettäisiin hyvin määritetty strategia, jonka yhteydessä sovelletaan 
näyttöön perustuvaa ja jäsenneltyä lähestymistapaa. Jotta yksinkertaistaminen olisi vaikuttavaa, 
komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden on osoitettava tiivistä 
sitoutumista. Niiden olisi myös muistettava, että yksinkertaistaminen ei ole päämäärä sinällään, 
eikä se saisi vaarantaa sisäisissä kontrolleissa jo saavutettuja parannuksia.  

Tarkastajat yksilöivät viisi keskeistä alaa, joihin komission, Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

• Yksinkertaiset, selkeät ja vakaat säännöt ja niiden harmonisointi eri rahastojen ja 
ohjelmien välillä.  

• Toimenpideohjelmien hallinnointirakenne. Nykyiset järjestelyt kattavat yli 390 ohjelmaa, 
joiden hallinnointiin ja valvontaan osallistuu noin 1 400 viranomaista. Tämä aiheuttaa turhaa 
monimutkaisuutta ja heikentää toimintapolitiikan toteuttamistehoa.  
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• ”Ylisääntely” (lisää monimutkaisuutta jäsenvaltioiden tasolla) ja hallinnollinen 
tehottomuus hankkeiden valinnassa ja ohjelmien seurannassa. Huomattavia säästöjä voitaisiin 
saada aikaan hyödyntämällä paremmin nykyaikaista teknologiaa. 

• Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja muiden ehtoihin perustuvien 
toimenpiteiden käyttö. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tuloksellisuutta 
painotetaan enemmän silloin, kun maksut suoritetaan ehtojen täyttymisen perusteella.  

• Kontrollien tehokkuus ja vaikuttavuus. Komission olisi laadittava selkeät järjestelyt, joita 
sovelletaan tarkistusten laajuuteen ja tiheyteen kaikilla eri tasoilla. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
korjaamaan ongelmia, joihin lukeutuu esimerkiksi tarve toimittaa samat asiakirjat moneen 
kertaan.  

Toimittajille tiedoksi 

Aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus, vaan katsaus, joka perustuu julkisesti saatavilla 
oleviin tietoihin ja tarkastajien työhön asianomaisella politiikanalalla. 

Koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä kehityseroja. 
Koheesiopolitiikan, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston määrärahat 
kaudella 2014–2020 ovat yhteensä 350 miljardia euroa. 

Komission odotetaan esittävän koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotuksensa 
huomenna. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsaus “Simplification in post-2020 delivery of 
Cohesion Policy” on tällä hetkellä saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) englanniksi; muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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