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Tarkastajat: Jäsenvaltioiden menosuunnitelmat on kohdennettu 
EU 2020 -tavoitteisiin, mutta tuloksellisuuden mittaaminen on 
liian monimutkaista 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan 
komission ja EU:n jäsenvaltioiden kesken sovituissa menosuunnitelmissa on joistakin 
alkuvaikeuksista huolimatta kyetty onnistuneesti yksilöimään kansalliset investointitarpeet, 
tavoitteet ja odotetut tulokset. Suunnitelmat on myös kohdennettu tukemaan kasvua ja 
työllisyyttä koskevaa EU 2020 -strategiaa. Tuloksellisuusindikaattoreita on kuitenkin kehitetty 
liian suuri määrä ja useita tärkeitä määritelmiä ei ole yhdenmukaistettu.  

EU:n jäsenvaltiot tekevät Euroopan komission kanssa niin kutsuttuja kumppanuussopimuksia. Ne 
ovat strategisia investointisuunnitelmia, joista käyvät ilmi Euroopan aluekehitysrahaston, 
koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston varainkäytön maakohtaiset prioriteetit. Näistä 
kolmesta rahastosta tukea saavat investoinnit toteutetaan toimenpideohjelmien avulla, ja niiden 
kokonaismääräksi oletetaan noin 350 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Määrä vastaa noin 
kolmannesta EU:n talousarviosta.  

Tarkastajat tutkivat, neuvotteliko komissio sopimuksista ja toimenpideohjelmista vaikuttavasti 
niin, että EU:n rahoitus kohdennetaan paremmin EU 2020 -strategian painopisteisiin, ja oliko 
tuloksellisuusehdot määritetty riittävällä tavalla. Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin Espanjaan, 
Irlantiin, Kroatiaan, Puolaan, Romaniaan ja Tanskaan. 

“Koheesiopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin juuri ennen ohjelmakauden 2014–2020 
alkua”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav 
Balko. “Siitä huolimatta komissio onnistui hyväksymään kumppanuussopimukset ja 
toimenpideohjelmat vaikuttavasti ja keskittämään EU:n varoja kasvuun ja työllisyyteen Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti. Tulosten saavuttaminen edellyttää silti huomattavaa 
rahoitusosuutta kansallisista talousarvioista. Lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Tämä 
osoittaa, että komissio vaikuttaa näiden varojen käytöllä aiempaa enemmän talouden hallintaan 
jäsenvaltioissa.” 

Tarkastajat toteavat, että useimpien tarkastettujen kauden 2014–2020 ohjelmien yhteydessä 
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komissio ja jäsenvaltiot ovat onnistuneet asettamaan erityistavoitteita ja määrittämään, miten ne 
aiotaan saavuttaa. Rahastoilla ei kuitenkaan ole yhteistä tuotoksen ja tuloksen määritelmää 
eivätkä ne sovella yhdenmukaista lähestymistapaa yleisten indikaattoreiden käyttöön. 
Jäsenvaltioiden kehittämiä tuhansia erityisiä tuloksellisuusindikaattoreita ei myöskään ole 
mahdollista aggregoida EU:n tasolla. Lisäksi ohjelmien rakenne johtaa kerättävän tietomäärän 
kasvuun. Tämä puolestaan kasvattaa hallinnollisen työn määrää. Nähtäväksi myös jää, miten 
tietoja hyödynnetään.  

Tarkastajat esittävät komissiolle ja jäsenvaltioille joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on 
parantaa kumppanuussopimusten toimivuutta ja toimenpideohjelmien toteuttamista. 

Jäsenvaltioiden olisi 

• toimitettava komissiolle rahoitusta koskevat tiedot, jotka se tarvitsee seuratakseen 
vaikuttavasti, onko varainkäyttöä koskevia sääntöjä noudatettu 

• luovuttava tarpeettomista ohjelmakohtaisista indikaattoreista 

• huolehdittava, että yhteisrahoitettujen tukitoimien vaikutusten selvittämisen kannalta 
tarpeelliset tiedot tulevat kerätyiksi. 

Komission olisi 

• varmistettava, että sen koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset vuoden 
2020 jälkeiselle kaudelle esitetään ajoissa 

• varmistettava, että jäsenvaltiot noudattavat varainkäyttöä koskevia sääntöjä 

• annettava tuotokselle ja tulokselle yhteisesti käytettäväksi tarkoitettu määritelmä ja 
esitettävä näiden määritelmien sisällyttämistä varainhoitoasetukseen 

• yksilöitävä indikaattorit, joilla voidaan parhaiten määrittää EU:n kaudella 2014–2020 
myöntämän rahoituksen vaikutus 

• levitettävä hyviä käytäntöjä, joita jäsenvaltiot soveltavat arvioidessaan EU:n tukitoimien 
vaikutuksia, sekä edistettävä vertailuanalyysien tekemistä 

• sovellettava tarpeen mukaan tulosbudjetointia, jossa resurssit kytketään tuloksiin.  

 

Erityiskertomus nro 2/2017: ”Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja 
ohjelmia koskevat komission neuvottelut: varat kohdennetaan paremmin Eurooppa 2020 -
strategian painopisteisiin, mutta tuloksellisuuden mittausjärjestelyt ovat entistä 
monimutkaisempia” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


