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EU:n tarkastajat: Maaseudun kehittämisen uudet 
rahoitusvaihtoehdot ovat aiempaa parempia, mutta 
jäsenvaltioiden olisi käytettävä niitä laajemmin 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan maaseudun 
kehittämishankkeiden kulujen korvaamiseen tarkoitettu uusi menetelmä on edunsaajien ja 
pyynnöt tarkastavien tahojen kannalta aiempaa helppokäyttöisempi, mutta menetelmän 
käyttöä olisi lisättävä. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen on tarkoitus täydentää 
vanhaa järjestelmää, jossa haettiin korvausta aiheutuneiden kulujen perusteella, mikä oli 
hankalaa ja virhealtista. Nyt jäsenvaltiot voivat valita kolmen uuden menetelmän joukosta: 
vakioyksikkökustannukset, kertakorvaukset ja kiinteämääräinen rahoitus. 

Tarkastajat tutkivat, yksinkertaistetaanko uusilla vaihtoehdoilla hallintoa, varmistetaanko niillä 
taloudellisuus, käytetäänkö niitä laajalti ja lisäävätkö ne keskittymistä toimintapolitiikan 
tavoitteisiin. 

He havaitsivat, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä kyettiin 
yksinkertaistamaan hallintoa, sillä edunsaajien oli helpompi toimittaa maksupyynnöt ja aikaa 
säästyi hallinnollisten tarkastusten yhteydessä. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot voivat 
hillitä hankekuluja. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos ne on asetettu oikealle tasolle ja jos ne 
pohjautuvat oikeudenmukaisiin, tasapuolisiin ja varmennettavissa oleviin menetelmiin. 
Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot eivät kuitenkaan lisää tuloskeskeisyyttä. Lisäksi 
todentamisviranomaisten roolia yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen tarkastamisessa ei 
ole täsmennetty, mistä aiheutuu riskejä.  

Tarkastajat toteavat, että hallinnollinen rasite saattaa keventyä, kun jokaista euroa ei tarvitse 
jäljittää yksittäiseen todentavaan asiakirjaan saakka. Edunsaajat toimittavat – ja jäsenvaltioiden 
viranomaiset tarkastavat – vähäisemmän määrän asiakirjoja. Uusien kustannusvaihtoehtojen 
käyttö on kuitenkin vähäistä, mikä johtuu lähinnä maaseudun kehittämishankkeiden 
monimuotoisuudesta ja käytön edellyttämistä investoinneista.  
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“Uudet kustannusvaihtoehdot kattavat yhä vain pienen osan maaseudun kehittämisen 
kokonaismenoista,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen João Figueiredo. ”Niiden menestys riippuu komission ohjeista ja jäsenvaltioiden 
halukkuudesta alkaa käyttää tätä uutta rahoitusmuotoa.” 

Tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio 

• ajantasaistaa yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista antamiaan ohjeita niin, että 
ne kattavat menetelmien kehittämisessä sovellettavat keskeiset periaatteet 

• selventää, kenen tehtävä on tarkastaa uusia kustannusvaihtoehtoja koskevat 
menetelmät ja laskelmat 

• tutkii eri mahdollisuuksia kehittää lisää käyttövalmiita yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja sekä ajantasaistaa kontrollien määritelmät 

• harkitsee siirtymistä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kohti tuloksiin perustuvia 
korvauksia. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tarkoituksena on auttaa maaseutualueita vastaamaan 
erilaisiin taloudellisiin, ympäristöön liittyviin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. EU osoittaa 
maaseudun kehittämispolitiikkaan vuosittain noin 14 miljardia euroa. Maaseudun 
kehittämispolitiikan menot vastaavat suunnilleen 25:tä prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan 
menoista. Jäsenvaltioiden vuosittainen osarahoitus puolestaan vastaa seitsemää miljardia euroa.  

Suurin piirtein puolessa maaseudun kehittämisen menoista maksu perustuu viljeltyihin aloihin tai 
eläinten määrään. Muilta osin tuki voidaan myöntää kiinteämääräisenä tai prosenttisosuutena, 
joka kytkeytyy toteutettuihin toimiin tai edunsaajalle aiheutuneisiin kuluihin. 

Erityiskertomus nro 11/2018 ”Maaseudun kehittämishankkeiden uudet rahoitusvaihtoehdot: 
yksinkertaisempia mutta eivät tuloskeskeisiä” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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