
 

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnon keskeiset tiedot. Lausunto löytyy kokonaisuudessaan 
sivustolta eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

FI 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden tarkastustoimintaa EU:ssa 
vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia, lausuntoja ja katsauksia COVID-19-pandemian 
aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa olosuhteissa mahdollista. Haluamme myös ilmaista kiitollisuutemme 
kaikille niille, jotka työssään pelastavat henkiä ja taistelevat pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa ja EU:ssa kuin 
muuallakin maailmassa. Olemme lisäksi sitoutuneet tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia kansalaisten terveyden 
suojelemiseksi. Olemme lieventäneet meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia henkilöstöömme toteuttamalla 
varotoimenpiteitä, joilla pienennetään henkilöstön jäseniin ja heidän perheisiinsä kohdistuvaa riskiä niin paljon kuin 
mahdollista. 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 15. huhtikuuta 2020 

Tarkastajat: COVID-19-pandemian lieventäminen EU:n 
rakennerahastojen avulla edellyttää tasapainon löytämistä 
tilivelvollisuuden ja aiempaa suuremman joustavuuden 
välille 

Euroopan komissio ehdottaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) 
varainkäyttösääntöjä höllennettäisiin väliaikaisesti, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa 
lieventämään COVID-19-pandemian vaikutuksia. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreessa 
lausunnossa todetaan, että EU:n tuki on saatava jäsenvaltioiden käyttöön mahdollisimman 
nopeasti, mutta menettelyjen höllentämiseen sisältyy tiettyjä riskejä.  

Komission ehdotus on osa EU:n vastausta COVID-19-kriisiin. Uusia sääntöjä ehdotetaan 
poikkeustoimena erityisesti siinä tarkoituksessa, että ERI-rahastojen varoja voitaisiin siirtää 
jäsenvaltioille nopeammin ja näin antaa niille mahdollisuus suunnata EU:n tuki joustavammin sinne, 
missä tarve on suurin. Jäsenvaltiot voisivat siis esimerkiksi pyytää EU:lta sadan prosentin rahoitusta 
ilman, että niiden tarvitsisi osallistua rahoitukseen omalla osuudellaan tai osoittaa tiettyä määrää 
varoja keskeisiin aihealueisiin, kuten tutkimukseen tai ilmastokysymyksiin. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
helpompi siirtää varoja ohjelmien välillä tai alueelta toiselle ja päättää itse, mihin varat halutaan 
kohdentaa. 
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“Tämänhetkinen tilanne vaatii kaikkien käytettävissä olevien rahavarojen kiireellistä suuntaamista 
niiden vaikutusten lieventämiseen, joita COVID-19-pandemialla on terveyteen, yrityksiin ja 
kansalaisiin,” toteaa lausunnosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana 
Ivanova. “Komission ehdottama lyhyen aikavälin reagointi kriisiin on tarpeellinen, sillä sen avulla 
voimme auttaa jäsenvaltioita lieventämään kriisin vaikutuksia. Tällöin on kuitenkin löydettävä oikea 
tasapaino niin, ettei ehdotus johda tilivelvollisuuden osalta merkittäviin kompromisseihin”. 

Tarkastajat panevat merkille, että ehdotuksessa ei kuvata tarkemmin, mikä olisi suunniteltujen 
kriisinhallintavalmiuksia edistävien toimien luonne. Tarkastajat korostavat myös, että komission ja 
lainsäätäjien ei olisi helppo saada luotettavia tietoja siitä, miten ERI-rahastojen varoja on käytetty 
COVID-19-pandemian yhteydessä. Tämä puolestaan saattaisi heikentää tilivelvollisuutta suhteessa 
EU:n kansalaisiin näiden varojen käytön osalta. 

Komission on seurattava tarkkaan tilanteen kehittymistä voidakseen varmistaa, että nämä väliaikaiset 
ja poikkeukselliset toimenpiteet ovat voimassa ainoastaan niin kauan kuin erityistilanne sitä 
edellyttää, tarkastajat painottavat. Osa toimenpiteistä olisi voimassa vain tietyn ajan, kun taas eräitä 
toimenpiteitä voitaisiin soveltaa vuoden 2023 loppuun asti, jolloin nykyistä ohjelmakautta koskeva 
maksuaika päättyy. Jäsenvaltioilla olisi näin mahdollisuus rahoittaa kriisinhallintatoimiaan ja jo 
aloittamiansa COVID-19-pandemian vastaisia toimia. 

Kaksi lainsäädäntöelintä – Euroopan parlamentti ja neuvosto – käsittelevät parhaillaan komission 
ehdotusta, jonka on tarkoitus olla valmis lähiviikkoina. 

Tiedoksi toimittajille 

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 3/2020, joka koskee Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen käytöstä annetun EU:n asetuksen muuttamista COVID-19-pandemian 
vastatoimena. Tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon vastauksena Euroopan parlamentin ja 
neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti esittämään pyyntöön. 
Lausunto on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu englanniksi; muut 
kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. Tarkastajat ovat aiemmin (vuonna 2018) antaneet lausunnon 
ehdotuksesta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (2021–2027). Lisäksi he julkaisevat 
lähiaikoina lausunnon muutetusta ehdotuksesta yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (2021–
2027). 

Lausuntoa koskevat tiedustelut: 
Damijan Fišer – sähköposti: damijan.fiser@eca.europa.eu puhelin: (+352) 4398 45 510 / matkapuhelin: 
(+352) 621 55 22 24 
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