FI
Lehdistötiedote
ECA/14/28
Välittömään jakeluun
Luxemburg, 1. heinäkuuta 2014

EU:n tarkastajat: EU:n investointi- ja menekinedistämistuen
vaikutusta viinialan kilpailukykyyn ei ole selkeästi osoitettu
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta käy ilmi, että nimenomaan
viinialalle tarkoitetun investointitoimenpiteen tarpeelle ei löydy perusteita, sillä tällainen tuki on jo
olemassa EU:n maaseudun kehittämispolitiikan saralla. Kertomuksessa asetetaan kyseenalaiseksi myös
viinin menekinedistämiseen tarkoitetut EU:n avustukset, koska niitä käytetään usein markkinoiden
vakauttamiseen eikä niinkään uusien markkinoiden valtaamiseen tai vanhoille markkinoille palaamiseen.
”Tilannetta mutkistaa se, että kahdessa eri järjestelmässä on samanlaisia investointitoimenpiteitä. Joissakin
jäsenvaltioissa tämä on johtanut siihen, että täytäntöönpano on viivästynyt tai että tukikelpoisten
investointien soveltamisalaa on rajattu liiallisesti ” toteaa kertomuksesta vastaava
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt. ”Kun EU:n rahoitus kannustaa yrityksiä vastaavasti
vähentämään niiden omaa menekinedistämisrahoitusta, siitä tulee ensisijaisesti tuki, jolla korvataan osa
kyseisten yritysten toimintakuluista. Tämä ei ole tehokasta julkisten varojen käyttöä.”
EU:n tarkastajat havaitsivat, että ei ole riittävästi relevanttia tietoa, joka osoittaisi kyseisten toimenpiteiden
välittömät tulokset. Investointitoimenpiteessä ei ole helppoa erottaa, johtuuko vaikutus maaseudun
kehittämiseen tehdyistä investoinneista. Menekinedistämistoimien osalta tarkastuksessa kävi ilmi, että
viinivienti kolmansiin maihin on tosin absoluuttisesti mitattuna kasvanut merkittävästi, mutta EU:n viinit
ovat menettäneet markkinaosuuksia niissä keskeisissä kolmansissa maissa, joihin menekinedistämistoimet
on kohdistettu, ja että myös muiden kuin tukikelpoisten EU:n viinien vienti on kasvanut.
Jäsenvaltiot käyttivät menekinedistämistoimiin EU:n varoja 522 miljoonaa euroa vuosina 2009–2013.
Kaudella 2014–2018 näitä jäsenvaltioille tarkoitettuja varoja on lisätty huomattavasti (1,16 miljardia EU 27
-maille). Jäsenvaltioilla oli vaikeuksia käyttää alun perin menekinedistämistoimille vuosille 2009–2013
varattuja määrärahoja, joten riskinä on, että kauden 2014–2018 budjetti on määrältään liian suuri, mikä
vaikeuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteiden noudattamista.

Lehdistötiedotteessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen sisältämät keskeiset tiedot.
Erityiskertomus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu.
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Toimittajille tiedoksi:
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.
Erityiskertomuksessa (nro 9/2014) tutkittiin sen otsikossa esitettyjä kysymyksiä: ”onko EU:n viinialan investointi- ja
menekinedistämistuki hyvin hallinnoitu ja ovatko sen tulokset osoitetusti vaikuttaneet EU:n viinien kilpailukykyyn".
EU:n tarkastajat toteavat, että suunnittelu- ja täytäntöönpanopuutteet heikensivät viinialan investointi- ja
menekinedistämistuen hallinnointia tarkastuksen kattamina alkuvuosina ja että tuen vaikutusta EU:n viinien kilpailukykyyn
ei ole aina osoitettu.
Tilintarkastustuomioistuin esittää näiden havaintojen perusteella seuraavat suositukset:
Investointitoimenpide:
• Komission olisi tukijärjestelmän järkeistämiseksi seurattava varojen käyttöä, analysoitava kyseisen toimenpiteen
tarpeellisuus ja arvioitava, tarvitseeko viiniala muita maatalousaloja enemmän investointitukea.
• Jäsenvaltioiden olisi lievennettävä talouteen liittyvää riskiä arvioimalla järjestelmällisesti hankekulujen
kohtuullisuus ja tuenhakijoiden taloudellinen elinkelpoisuus. Arviointien tulokset olisi dokumentoitava riittävän
hyvin. Komission olisi varmistettava, että jäsenvaltiot toimittavat kyseiset tarkastukset vaikuttavalla tavalla.
Menekinedistämistoimet:
• Sovellettavalla asetuksella pitäisi rajoittaa sitä, että yksittäiset edunsaajat esittävät joka ohjelmakaudella samoihin
kohdemaihin suunnatun menekinedistämisohjelman. Komission olisi myös rajoitettava toimenpiteen laajuutta
merkkimainonnan tukikelpoisuuden osalta ja painotettava enemmän sitä, että menekinedistämistoimien
soveltamisessa olisi suosittava pk-yrityksiä.
• Komission olisi nollavaikutusriskin minimoimiseksi varmistettava, että jäsenvaltiot vaativat valintamenettelyjensä
yhteydessä edunsaajilta selkeää näyttöä EU:n tuen tarpeesta ja että tavanomaisia toimintakuluja
• ei rahoiteta EU:n talousarviosta.
• Komission olisi varmistettava, että sivukustannukset, mm. täytäntöönpanoelinten kulut ja välilliset kustannukset,
perustellaan kunnolla ja että niiden enimmäismääräksi vahvistetaan tietty prosenttiosuus
kokonaiskustannuksista.
• Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on olemassa riittävä kirjausketju, josta käy ilmi, mihin toimeen kukin
menekinedistämistuki liittyy.
• Komission olisi vaadittava jäsenvaltioita arvioimaan menekinedistämishankkeiden tulokset tarkemmin.
Menekinedistämistoimien tulokset olisi arvioitava etenkin edunsaajan tasolla eikä koko EU:n viinialalla.
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä tulosten arvioinnissa ja kokoamisessa paremmin edunsaajien
menekinedistämistoimien päättyessä laatimia kertomuksia.
• Komission olisi riittävän pitkän ajan kuluttua analysoitava, miten kansallisille tukiohjelmille kaudelle 2014–2018
myönnetty budjetti vastaa EU:n viinialan tarpeita ja varojen käyttökykyä jäsenvaltioissa. Komission olisi tämän
analyysin perusteella tarvittaessa mukautettava budjettia, jotta varmistetaan, että se kannustaa jäsenvaltioita
tehostamaan toimenpiteiden soveltamista.
Ks. myös toinen viinialaa koskeva tilintarkastustuomioistuimen kertomus: Erityiskertomus nro 7/2012 ”Viinialan yhteisen
markkinajärjestelyn uudistus: tähänastinen kehitys”
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_07/SR12_07_FI.PDF
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