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Talousarvion kasvavalla maksusumalla voi olla vaikutuksia 
EU:n tulevaisuudessa rahoittamiin hankkeisiin, toteavat 
tarkastajat 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nopeassa tilannearviossa todetaan, että EU:n 
talousarviota koskeva maksusuma on ennätyksellisen suuri, mistä voi tulevaisuudessa aiheutua 
merkittäviä taloudellisia riskejä. Maksusumalla viitataan talousarviovaroihin, jotka on sidottu 
mutta joita ei vielä ole maksettu. Vuoden 2017 lopussa Euroopan komissiolla oli suoritettavia 
maksuja 267 miljardin euron arvosta, ja määrä jatkaa edelleen kasvuaan. Tarkastajat 
varoittavat, että tämä saattaa rajoittaa komission mahdollisuuksia hallinnoida tulevia tarpeita 
tai suorittaa tulevista maksupyynnöistä aiheutuvat maksut ajallaan. 

EU:n vuotuinen talousarvio koostuu sitoumuksia varten käytettävissä olevista määristä ja 
varainhoitovuoden tosiasiallisiin maksuihin tarkoitetuista määräistä. Maksattamatta olevilla 
maksusitoumuksilla tarkoitetaan aikaisempina vuosina ja kuluvana vuonna tehtyjä sitoumuksia, 
joita ei vielä ole maksettu tai peruttu. Tällöin ne muodostavat niin kutsutun RAL-määrän 
(ranskaksi reste à liquider). 

Maksattamatta oleva määrä on lisääntynyt asteittain, ja sen arvo on kasvanut yli 90 prosenttia 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viime vuosina kasvu on selvästi kiihtynyt entisestään. 
Nopeassa tilannearviossa kuvataan maksattamatta olevan määrän kehitystä ja sen kasvuun 
johtaneita osatekijöitä. Tarkastajat varoittavat, että suurimpana haasteena on varmistaa, ettei 
maksattamatta oleva määrä kasva vieläkin korkeammaksi uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
2021–2027 kuluessa. He erittelevät EU:n talousarvioon kohdistuvat riskit ja ehdottavat 
ratkaisuvaihtoehtoja. 

“Tilintarkastustuomioistuin on vuosien ajan tuonut esiin huolensa maksattamatta olevan määrän 
kasvusta ja suositellut, että komissio ryhtyisi toimiin sen pienentämiseksi,” toteaa nopeasta 
tilannearviosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Annemie Turtelboom. 
“Historia näyttää nyt kuitenkin toistavan itseään. Jotkin maksattamatta olevaan määrään 
vaikuttavat osatekijät ovat nyt samanlaisia kuin aiemmin. Suuri maksattamatta oleva määrä 
lisää EU:n talousarvioon kohdistuvaa taloudellista riskiä.” 

http://www.eca.europa.eu/
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Tarkastajat yksilöivät seuraavat kolme keskeistä osatekijää, jotka vaikuttavat maksattamatta 
olevaan määrään: talousarviossa sitoumuksia varten käytettävissä olevat määrät ovat suuremmat 
kuin maksuja varten käytettävissä olevat tosiasialliset määrät; edeltävän monivuotisen 
menosuunnitelman päättyminen menee päällekkäin seuraavan kauden kanssa; EU:n 
jäsenvaltioissa rahoittamissa ohjelmissa ilmenee viivästyksiä. 

Suurin osuus maksattamasta olevasta määrästä liittyy Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoihin. Syynä ovat lähinnä näiden rahastojen suuri osuus kokonaistalousarviosta 
ja niiden varainkäyttöä koskevat säännöt. Tarkastajat vertailevat jäsenvaltioita yksityiskohtaisesti. 
Vertailusta käy ilmi, että jäsenvaltioiden osuutta maksattamatta olevista määristä ei voida 
suhteuttaa määrään, joka niillä on käytettävissä sitoumuksiin – jokainen jäsenvaltio nimittäin 
käyttää varoja omaan tahtiinsa. Rahoituskurin edistämiseksi kaikkien jäsenvaltioiden on 
käytettävä varat kolmen vuoden kuluessa sitoumuksen tekemisestä, jotta ne eivät mahdollisesti 
menetä varoja. 

Maksattamatta oleva määrä pienenee, kun sidottuja määriä maksetaan tai peruutetaan. 
Peruutettuja määriä on kymmenen viime vuoden aikana ollut suhteellisen vähän, noin kaksi 
prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä. Tarkastajat korostavat kuitenkin, että peruutettuja 
määriä ei voida enää käyttää, joten niiden avulla ei voida edistää jäsenvaltion ja EU:n 
toimintapoliittisia tavoitteita. 

Tarkastajat mainitsevat useita ratkaisuvaihtoehtoja, joilla voitaisiin estää vastaavan 
maksattamatta olevan määrän kertymistä uuden monivuotisen meno-ohjelman 2021–2027 
mittaan: 

- hyväksytään monivuotinen menosuunnitelma ja siihen liittyvät ohjelmat ajoissa 

- yksinkertaistetaan EU:n talousarvioon sovellettavia varainhoitosääntöjä  

- laaditaan perusteltuja ennusteita maksutarpeista  

- varmistetaan asianmukainen tasapaino sitoumuksiin ja maksuihin käytettävissä olevien 
määrien välillä. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Vuosina 2011–2015 komissiolla ei ollut käytettävissään riittävästi rahoitusta niin, että se olisi 
voinut suorittaa kaikki asiaankuuluvat maksut vuoden loppuun mennessä, vaan sen oli 
huolehdittava maksattamatta olevista määristä myöhempinä vuosina. Jäsenvaltioiden 
toimittamia maksupyyntöjä, joita ei voitu maksaa, kertyi lähes 25 miljardin euron arvosta 
vuoden 2014 loppuun mennessä. Maksusuma selvitettiin lopulta vuoden 2016 lopussa. 

Komissio ennusti vuonna 2013, että maksattamatta oleva määrä ylittäisi 260 miljardia euroa 
vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2018 komissio tarkisti luvun 295 miljardiksi euroksi ja ennusti, että 
maksattamatta oleva määrä olisi vuoden 2023 lopussa 314 miljardia euroa. 
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Komissio raportoi vuoden 2018 lopun maksattamatta olevaksi määräksi noin 280 miljardia euroa. 
EU:n varainhoitovuoden 2019 talousarvio sisältää 166 miljardia euroa sitoumuksia ja 
148 miljardia euroja maksuja.  

Tilintarkastustuomioistuin seuraa maksattamatta olevaa määrää osana EU:n tilien vuotuista 
tarkastustyötään. Tässä tilannearviossa keskitytään maksattamatta olleiden määrien 
vuoden 2017 lopun tasoon, sillä se on viimeisin vuosi, jolta on saatavissa tarkastetut tiedot. 

Nopeassa tilannearviossa tuodaan esiin tiettyä aihetta tai ongelmaa koskevat tosiseikat. Se ei ole 
tarkastuskertomus.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio “EU:n talousarvion maksattamatta 
olevat sitoumukset – lähempi tarkastelu” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/ecadefault.aspx

