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JOHDANTO 

Tilintarkastustuomioistuimen katsaus 

1. Tämä katsaus on vastaus komission tiedonantoon vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista/tarkistuksesta sekä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annettua asetusta, toimielinten välistä sopimusta ja ennakoimattomiin 

menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta tehtyä päätöstä1 koskeviin 

muutosehdotuksiin. Tilintarkastustuomioistuin vastaa aikanaan2

2. Katsaus koskee väliarvioinnissa/tarkistuksessa käsiteltyjä monivuotisen 

rahoituskehyksen toimivuuteen liittyviä talousarvionäkökohtia. Tilintarkastustuomioistuin 

kehottaa EU:n poliittisia toimijoita ja lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjiä tarttumaan 

tällä lainsäädäntökaudella tilaisuuteen aloittaa EU:n talousarvion pitkän aikavälin uudistus. 

Tilintarkastustuomioistuin esittää huomautuksensa tiedonannon keskeisten osuuksien 

mukaisessa järjestyksessä. Näissä osuuksissa käsitellään vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon tilannetta, väliarviointipakettiin sisältyviä 

ehdotuksia sekä ongelmia, jotka on ratkaistava seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 

koskevassa ehdotuksessa. 

 muihin väliarviointipakettiin 

sisältyviin lainsäädäntöehdotuksiin. 

Tilaisuus uudistaa EU:n talousarviota 

3. Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi/tarkistus 

antaa tilaisuuden harkita, miten varainhoitoa ja tilivelvollisuutta voitaisiin parantaa ja siirtyä 

EU:ssa talousarviojärjestelmään, joka palauttaisi kansalaisten luottamuksen.  

4. Tilintarkastustuomioistuin uskoo vuosi- ja erityiskertomuksissa raportoidun 

tarkastuskokemuksensa perusteella, että on tullut aika kehittää uusi lähestymistapa EU:n 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final ja COM(2016) 607 final. 

2 Tilintarkastustuomioistuin laatii parhaillaan lausuntoja varainhoitoasetuksen (966/2012) 
muutosehdotuksista ja ESIR-asetuksen (2015/1017) muutosehdotuksista. 
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varainkäyttöön ja investointeihin. Uudistuksella olisi pyrittävä parantamaan EU:n 

talousarviojärjestelmän valmiuksia 

- suunnata EU:n varat nopeasti ja joustavasti sinne, missä ne voivat tuottaa eniten 

lisäarvoa EU:lle ja sen kansalaisille 

- jakaa varat ja tuottaa tuloksia tehokkaasti kohtuullisella riskillä 

- osoittaa, miten EU rahoittaa toimintapolitiikkoja ja saa aikaan tuloksia. 

5. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei ole mutkatonta nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä. Komission liikkumatilaa ehdottaa EU:n varainkäytön 

uudelleenpriorisointia ja muuttaa varainhoitoa koskevia sääntöjä tässä vaiheessa rajoittavat 

suuresti seuraavat tekijät: 

- nykyinen monivuotinen rahoituskehys kuvastaa rahoitusprioriteetteja, jotka unionilla oli 

kehyksen hyväksymisen aikaan 

- monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus rajoittaa mukautuksia, jotka voidaan 

tehdä puolivälissä kautta3

- kauden 2014–2020 seitsenvuotisia meno-ohjelmia on alettu toteuttaa vasta 

huomattavien viipeiden jälkeen  

 

- EU:n talousarviota toteutetaan käytettävien varojen enimmäismäärien rajoilla. 

6. Komissio esittää tätä taustaa vasten ehdotuksia, joiden ansiosta resursseja kohdistetaan 

enemmän nykyisiin painopisteisiin, talousarvion hallinnointia joustavoitetaan ja varainhoitoa 

koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan tietyiltä osin. 

                                                      

3 Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
neuvoston asetus N:o 1311/2013, 2 artikla. 
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KOMISSION VÄLIARVIOINTI VUOSIA 2014–2020 KOSKEVASTA MONIVUOTISESTA 

RAHOITUSKEHYKSESTÄ 

Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon tilanne ja uudet haasteet 

Uudistuskeskusteluun tarvitaan lisää evidenssiä 

7. Tiedoissa, jotka komissio on esittänyt nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

”täytäntöönpanon tilanteesta”, keskitytään suurelta osin maksusitoumusten ja 

maksumäärärahojen enimmäismäärien ja liikkumavarojen todennäköiseen käyttöön 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Komissio ei esitä riittävästi tietoja seuraavista tekijöistä: 

- taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa EU:n talousarviovarojen käyttöön jäsenvaltioissa4

a) jäsenvaltiot eivät käytä varoja kokonaisuudessaan

 

sekä EU:n rahastoihin liittyvät riskit: 

5

b) muiden investointien ja rahoituslähteiden syrjäyttäminen 

 

c) maksuja ei mahdollisesti suoriteta, jos jäsenvaltio ei tee suositettuja rakenneuudistuksia 

(”ehdollisuus”) 

- nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä suunnitellut menot verrattuna 

edellisten monivuotisten rahoituskehysten tosiasiallisiin menoihin toistuvien 

viivästysten esiintuomiseksi 

- käyttämättä jääneet varat rahoitusvälineissä6

                                                      

4 Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu 
neuvoston asetus N:o 1311/2013, 2 artikla. 

 

5 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohta 2.6 ja kuva 2.6. 

6 Erityiskertomus nro 19/2016 ja vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva 
vuosikertomus, kohta 2.31. 
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- ennakkomaksukertymät, maksusitoumukset, joita ei ole vielä selvitetty suorittamalla 

maksua, sekä muut velat ja ehdolliset velat7

- todennäköiset kassavirrat 7–10 vuodeksi, jotta saataisiin käsitys vuoden 2020 jälkeisestä 

tilanteesta; kassavirtaennusteissa käsiteltäisiin talousarvion enimmäismääriä, 

maksutarpeita, valmiuksien rajoitteita ja mahdollisia vapautuksia

 

8

- väliarviointipaketin sisältämien ehdotusten taloudellinen kokonaisvaikutus EU:n 

talousarvioon sekä maksusitoumusten ja maksumäärärahojen lisääntyminen verrattuna 

vallitsevaan tilanteeseen sekä niihin liittyvien varausten ja vakuuksien kokonaisarvo 

. 

- miten ehdotukset vaikuttaisivat niihin EU:n talousarvion aloihin, joilla virhetasot ovat 

jatkuvasti korkeat9

8. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin pani joidenkin jäsenvaltioiden osalta merkille, että 

EU:n talousarviovarat muodostavat merkittävän osan valtion kokonaismenoista ja 

investoinneista

. 

10

9. Nämä tiedot olisi voitu tuottaa tässä vaiheessa kuvastamaan budjettihallinnoinnin 

haasteita ja niitä olisi voitu käyttää mahdollisia pitkän aikavälin ratkaisuja koskevan 

toimielinten välisen vuoropuhelun tietopohjana. 

. 

Historia saattaa toistaa itseään 

10. Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen alussa esiintyi 

huomattavia viivästyksiä, joiden vuoksi suurin osa tähänastisista nykyiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen liittyvistä toimintamenoista liittyy edellisen kauden sitoumuksiin. 

Varainkäyttö viivästyi myös edellisten kausien alussa. 

                                                      

7 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohdat 2.5–2.9. 

8 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohdat 2.10 ja 2.47. 

9 Vuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohta 1.66. 

10 Ks. vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kuva 1.1. 
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11. Tuoreimmat tarkastetut luvut ovat peräisin vuodelta 2015: silloin yli kolme neljäsosaa 

toimintamenoista koski järjestelmiä, jotka toimivat edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen11

12. Vaikka edellisen kauden maksujen suma on nyt selvitetty, maksupainetta esiintyy 

todennäköisesti taas tulevina vuosina, jos monivuotisen rahoituskehyksen 

maksusitoumuksia tehdään enimmäismäärän verran kauden loppuun saakka. Suurena syynä 

tähän on monivuotisessa rahoituskehyksessä alun perin sovittujen maksusitoumusten ja 

maksumäärärahojen välinen epäsuhta. 

 sääntöjen mukaisesti. 

13. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että komission ehdotus korvata vuoden 2014 

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 eikä vuosina 

2018–2020 auttaa varmistamaan, että maksuja voidaan suorittaa kyseisinä vuosina12. Tästä 

huolimatta näyttää yhä siltä, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alkaessa 

nykyiseltä monivuotiselta rahoituskehykseltä on jäljellä suuri määrä maksamatta olevia 

maksusitoumuksia, sillä nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvistä Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen varoista tullaan maksamaan vuoteen 2020 mennessä13

14. Täten ohjelmien aloittamisen viivästyminen ja maksubudjettiin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä kohdistuva paine tuovat todennäköisesti mukanaan 

kaksi keskeistä riskiä, jos tarkoituksena on pysyä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

ja siihen liittyvien meno-ohjelmien hyväksymisen aikataulussa: 

 alle 

60 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että laajimmalla talousarvioalalla varoista on käytetty 

50 prosenttia vasta kauden viimeisenä vuonna. 

                                                      

11 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohta 2.3. 

12 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun 
liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta, 
COM(2016) 607 final. 

13 Komission arvio, valmisteluasiakirja SWD (2016 ) 299 final, liite 6. 



 9 

 
CLV087241FI04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

- maksusitoumuskertymä ja maksusuma ovat tulevina vuosina jälleen edessä, sillä 

joillakin jäsenvaltioilla on vaikeuksia hyödyntää käytettävissä olevat varat vuoteen 2020 

mennessä tai edes vuoteen 2023 mennessä, jolloin kauden 2014–2020 meno-ohjelmien 

tukikelpoisuuskausi loppuu. Riskinä on, että rahoitetaan kustannustehokkuudeltaan 

heikkoja hankkeita, jotta rahoitusta ei menetettäisi14

- Tietopohjaisten arviointien avulla voidaan oppia vain vähän vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen alaisten EU:n meno-ohjelmien suunnittelusta, 

toiminnasta ja tuloksista ennen kuin komission on jo esitettävä ehdotuksensa 

vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2017 loppuun 

mennessä. Lisäksi monet jälkiarvioinnit tehdään ennen kuin vuosia 2007–2013 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmat päättyvät. 

. 

EU:n varainkäyttöä on arvioitava perusteellisesti ennen uuden pitkän aikavälin 

talousarvion vahvistamista 

15. EU:n talousarvion olisi tuotettava EU:lle ja sen kansalaisille selkeitä ja näkyviä hyötyjä, 

joita ei olisi voitu saavuttaa yksinomaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella 

varainkäytöllä. 

16. Tilintarkastustuomioistuimen vuosi- ja erityiskertomuksissa otetaan esille tapauksia, 

joissa EU:n varainkäyttö olisi voitu suunnitella strategisemmin ja niin ollen sen avulla olisi 

saatu aikaan parempia tuloksia ja tuotettu enemmän lisäarvoa koko EU:lle. Viimeaikaisissa 

kertomuksissa on tuotu ilmi esimerkiksi seuraavaa: 

- maaseudun infrastruktuuriin EU:n talousarviosta tehdyt investoinnit tuottivat 

ainoastaan vähän vastinetta rahalle ja joissakin tapauksissa korvasivat eivätkä lisänneet 

kansallista ja alueellista rahoitusta15

                                                      

14 Yleiskatsaus EU:n talousarviohallintoon kohdistuviin riskeihin: EU-varojen optimaalinen käyttö, 
kohta 38. 

. 

15 Erityiskertomus nro 25/2015. 
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- kolmasosassa tarkastetuista meriliikenteen rakenteista EU:n varainkäyttö ei ollut 

vaikuttavaa tai kestävää, koska uudet rakenteet olivat lähistöllä jo olemassa olevien 

rakenteiden kanssa päällekkäisiä16

- rautatiehankkeisiin vuosina 2007–2013 osoitetulla EU:n rahoituksella ei onnistuttu 

siirtämään tavaraliikennettä teiltä rautateille

 

17

- monimutkainen toimintakehys ja hallinnointiongelmat haittaavat Euroopan innovaatio- 

ja teknologiainstituutin toimintaa

 

18

- Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston alaisilla rahoitusvälineillä oli 

kaudella 2007–2013 vaikeuksia käytännössä valvoa kuluja/palkkioita, maksattaa 

käytettävissä olevat varat, houkutella yksityistä pääomaa ja kierrättää rahoitustukea

 

19

17. Aiemmin saavutettu korkea tuloksellisuus ja lisäarvo eivät myöskään takaa korkeaa 

tuloksellisuutta ja lisäarvoa tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien 

keskeisten meno-ohjelmien ja -järjestelmien vaatimustenmukaisen määräaikaisvalvonnan 

ja -arvioinnin lisäksi vertaillaan eri ohjelmien ja järjestelmien tuloksellisuutta ja lisäarvoa.  

. 

18. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU:n varainkäyttöä olisi arvioitava 

perusteellisesti ennen kuin EU hyväksyy uuden pitkän aikavälin talousarvion ja uudet meno-

ohjelmat. Perusteellinen varainkäytön arviointi antaisi mahdollisuuden mm. seuraavien osa-

alueiden parantamiseen: 

- EU:n talousarvion tuloksellisuus ja lisäarvo sekä poliittisten painopisteiden tasolla (eli 

monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden tasolla) että ohjelmatasolla  

                                                      

16 Erityiskertomus nro 23/2016. 

17 Erityiskertomus nro 8/2016. 

18 Erityiskertomus nro 4/2016. 

19 Erityiskertomus nro 19/2016. 
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- unionin poliittisten tavoitteiden muuntaminen sen keskeisten meno-ohjelmien 

ja -järjestelmien toiminnallisiksi tavoitteiksi 

- tuloksellisuuden ja lisäarvon seuranta ja arviointi sekä niitä koskeva raportointi kaikilla 

tasoilla. 

Monivuotista rahoituskehystä koskeva komission väliarviointi ei muodosta suuresti kaivattua 

perusteellista EU:n varainkäytön arviointia, jossa arvioitavina olisivat EU:n eri 

talousarvioalojen ja meno-ohjelmien tuloksellisuus ja lisäarvo. Tällainen arviointi olisi 

tehtävä ennen kuin sovitaan uudesta pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmasta, jos 

tarkoituksena on ottaa oppia nykyisestä kaudesta ja saada käytettävissä oleville EU:n varoille 

enemmän vastinetta tulevaisuudessa. 

Huomautukset komission väliarvioinnin keskeisistä ehdotuksista 

19. Tämä osuus noudattelee komission tiedonannon osuuden 3 rakennetta. 

Talousarvio kohdennetaan painopisteisiin ja uusiin haasteisiin? 

20. Komissio ehdottaa talousarvion kohdentamista painopisteisiin ja uusiin haasteisiin. 

Tässä on kyse lisäresurssien jakamisesta tiettyihin otsakkeisiin ja ohjelmiin lisäämättä 

tiedonannon rahoitusliitteessä esitettyjä monivuotisen rahoituskehyksen 

kokonaismäärärahoja. 

21. Vuoteen 2020 saatavilla oleva lähes 12,8 miljardin euron kokonaispaketti sisältää 

seuraavat määrärahat:  

- 1,8 miljardia euroa vuoden 2017 talousarviossa muuttoliikettä varten 

- 4,6 miljardia euroa koheesiota varten inflaation ja jäsenvaltioiden bruttokansantulon 

muutoksia (otsake 1 b) kuvastavien automaattisten mukautusten johdosta 

- 6,3 miljardia euroa kasvua ja työllisyyttä, turvallisuutta, muuttoliikettä ja pakolaisia 

varten (otsakkeet 1 a, 1 b, 3 ja 4) 
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- maatalouden (otsake 2) tai hallinnon (otsake 5) rahoitusta ei ole ehdotettu 

muutettaviksi. 

22. Edellä mainittu 6,3 miljardin euron lisämäärärahojen osuus on noin prosentin verran 

kaikista kauden loppuun saakka tehdyistä maksusitoumuksista. Tämä ei merkittävällä tavalla 

muuta kuhunkin otsakkeeseen osoitettujen resurssien kokonaisosuutta, vaikkakin 

turvallisuuden ja kansalaisuuden (otsake 3) osalta kasvu tulee olemaan 23 prosenttia. 

23. Lisäinvestointi riippuu siitä, sopivatko Euroopan parlamentti ja neuvosto, että 

”erityisrahoitusvälineistä” peräisin olevaa rahoitusta ei oteta huomioon laskettaessa 

maksusitoumusten ja maksumäärärahojen enimmäismääriä kaudella 2014–2020. 

Painopisteet ja uudet haasteet olisi yleensä rahoitettava EU:n talousarviosta eikä sen 

ulkopuolisista ”erityisrahoitusvälineistä”. ”Erityisrahoitusvälineet” ovat varauksia, joita 

voidaan käyttää ennakoimattomissa tilanteissa. 

24. Edellä mainitusta 6,3 miljardin euron määrästä 2,4 miljardia euroa on tarkoitettu 

nuorisotyöllisyysaloitetta ja useita komission joko suoraan tai välillisesti hallinnoimia 

kilpailukykyohjelmia varten. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että lisäinvestointia 

näihin ohjelmiin ehdotetaan ennen kuin nykyisen kauden varainkäyttö on arvioitu. 

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuoden 2017 alussa kertomuksen tarkastuksestaan, joka 

koskee nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. 

25. Osalla 6,3 miljardin euron määrärahoista on tarkoitus lisätä vakuuksia talousarvion 

ulkopuolisille investointirahastoille. ESIR-takuurahastoon lisätään 150 miljoonaa euroa. 

Määrällä on tarkoitus tukea takuurahaston lainanantokapasiteetin ehdotettua kasvua. 

Lisäksi käytetään 250 miljoonaa euroa vastaavanlaisen takuurahaston perustamiseen uutta 

Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten. Tilintarkastustuomioistuin panee 

merkille, että EKKR:lla on enemmän vastapuolia kuin Euroopan strategisten investointien 

rahastolla (ESIR) ja niin ollen myös erilainen riskiprofiili. Komissio on ehdottanut ”yhteistä 

rahoitusrahastoa”, jonka avulla minimoitaisiin kassavarat, joita on pidettävä EU:n 

talousarviosta pyydettäviä vakuuksia varten. Se kattaisi ESIR:a, EKKR:a ja ulkoisia toimia 

koskevat takuurahastot.  
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26. Komissio ehdottaa myös, että perustetaan uusia sisäisiä erityisrahastoja, jotka auttavat 

houkuttelemaan jäsenvaltioilta ja muista lähteistä lisärahoitusta EU:n muuttoliike- ja 

pakolaistilanteen käsittelyyn.  

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että nämä ehdotukset eivät merkittävästi muuta 

resurssien jakautumista monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain vuoteen 2020 

mennessä. Nykyisiä painopisteitä varten ehdotetut uudet menot eivät perustu resurssien 

uudelleenjakoon, mikä kuvastaa nykyisiä EU:n talousarvioon kohdistuvia budjetti-, 

ohjelmointi- ja poliittisia rajoitteita ja siten myös uudistuksen tarvetta (ks. edellä kohta 7). 

Talousarviosta taattuja rahoitusvälineitä, erityisrahastoja ja investointirahastoja käytetään 

entistä enemmän, minkä vuoksi on myös välttämätöntä vahvistaa riskinhallinnointia ja 

raportointia EU:n kasvavista ehdollisista veloista. 

Lisätään joustavuutta ja mukautumiskykyä varojen käyttöönotossa ja maksamisessa? 

27. Komissio ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan lisärahoituksen 

löytämistä uusiin haasteisiin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen olemassa olevien 

enimmäismäärien rajoissa. Kyse on seuraavista toimenpiteistä: 

- höllennetään vuotuista maksusitoumus- ja maksumäärärahabudjettia hyödyntämällä 

mahdollisimman paljon liikkumavaroja ja varainhoitovuodelta toiselle tehtäviä 

määrärahasiirtoja 

- lisätään varausten kapasiteettia talousarviossa ja ”erityisrahoitusvälineissä”, mm. 

uudessa Euroopan unionin kriisivarauksessa (kriisivaraus). 

28. Liikkumavaroista ja varainhoitovuodelta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista 

esitettyjen ehdotusten päämääränä olisi varmistaa maksusitoumusten ja 

maksumäärärahojen maksimaalinen käyttö kauden enimmäismäärien rajoissa. Toisin sanoen 

monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien ja vuotuisten talousarvioiden välinen 

epäsuhta tosiasiassa katoaisi, sillä minkä tahansa vuoden enimmäismäärät voitaisiin ylittää 

kunhan koko kauden kokonaisenimmäismäärät eivät ylittyisi.  
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29. Komissio ehdottaa talousarviossa olevien varausten osalta, että luodaan joustovara, 

joka käsittää 10 prosenttia kolmen ulkoisten toimien välineen varoista20

30. Kriisivarauksen tarkoituksena on antaa EU:lle mahdollisuus reagoida nopeasti kriiseihin 

sekä tapahtumiin, joilla on vakavia humanitaarisia tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Se 

rahoitettaisiin vuodelta n-2 vapautuneista määrärahoista. Komissio arvioi, että näistä 

vapautuneista määrärahoista saadaan noin 3–4 miljardia euroa vuodessa. Käyttämättömät 

varaukset voitaisiin siirtää varainhoitovuodelta seuraavalle, joten rahaston kapasiteetti 

vastaisi enintään kahdelta vuodelta vapautettujen määrärahojen arvoa. 

. Lisäksi komissio 

ehdottaa, että laajennetaan kahta ”erityisrahoitusvälinettä”, joustovälinettä ja 

hätäapuvarausta, ja perustetaan kriisivaraus. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että nämä ehdotukset lisäisivät talousarvion joustavuutta 

ja varauksia. Riskinä on kuitenkin, että järjestelmä monimutkaistuu, EU:n talousarvion 

vuotuisuus, erittely ja läpinäkyvyys vähenevät ja EU:n talousarvion hallinnoinnin valvonnasta 

tulee vieläkin vaikeampaa. Lisäksi olisi selvennettävä, minkä verran lisämenoja ehdotukset 

mahdollistaisivat ja mikä kaikkien varausten ja liikkumavarojen kokonaiskapasiteetti voisi 

olla. 

Yksinkertaisemmat säännöt ja keskittyminen tuloksiin? 

31. Komissio ehdottaa, että EU:n talousarviota koskevat yleiset varainhoitosäännöt 

laadittaisiin laajalti uudelleen ja että alakohtaisiin varainhoitosääntöihin tehtäisiin vastaavat 

muutokset. Kuten johdannossa todettiin, tilintarkastustuomioistuin esittää näkemyksensä 

näiden muutosten eri osa-alueista erillisessä lausunnossa. Tilintarkastustuomioistuin 

kommentoi kuitenkin ehdotuksia tässä vaiheessa seuraavasti: 

32. Ensisijaisesti komissio päivittää ja laajentaa välineistöä, jota voidaan hyödyntää meno-

ohjelmissa, ja kannustaa käyttämään useita välineitä yhtäaikaisesti. Uusia säännöksiä 

voidaan soveltaa jossakin määrin kauden 2014–2020 meno-ohjelmiin, jotta niissä 
                                                      

20 Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II), Euroopan naapuruusväline (ENI) ja kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI). 
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keskityttäisiin enemmän tuloksiin ja riskialttius vähenisi, mutta vielä enemmän niitä voidaan 

soveltaa seuraavan kauden ohjelmiin ja järjestelmiin. Rahoitusoikaisut ja virheellisesti 

käytettyjen määrien takaisinperintä ovat hyvän EU:n varainhoidon edellytyksiä, mutta 

tilintarkastustuomioistuin pitäytyy vuosikertomuksessa ilmaisemassaan kannassa, jonka 

mukaan on parempi suunnitella ohjelmia, joiden virhealttius on jo lähtökohtaisesti 

vähäisempi. 

33. Komissio ehdottaa useita erityyppisiä yksinkertaistamistapoja. Useimpien 

toimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa EU:n meno-ohjelmien ja -järjestelmien 

hallinnointia ja varojen saamista. Osalla toimenpiteistä on tarkoitus auttaa hyödyntämään 

johdonmukaisemmin sellaisia välineitä, jotka eivät perustu avustuksiin; näitä ovat mm. 

erityisrahastot, rahoitusvälineet ja rahoitustuki. Useiden toimenpiteiden tarkoituksena on 

säädellä tilanteita, joissa samojen tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan yhdistää monia 

avustuksiin perustuvia ja muunlaisia välineitä. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo ehdotettujen muutosten osalta, että on pidettävä huolta 

siitä, että mahdollisuus yhdistää erityyppisiä välineitä ei monimutkaista rahoitusjärjestelyjä 

turhaan. 

Kohti seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 

34. Komissio toteaa suunnittelevansa vielä kauaskantoisempia muutoksia seuraavaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen ja yksilöi useita ratkaisua vaativia ongelmia. 

Tilintarkastustuomioistuin esittää seuraavassa kantansa komission esille ottamiin ongelmiin. 

Samalla se ottaa kantaa erääseen keskeiseen ongelmaan, jota ei käsitellä väliarvioinnissa, eli 

EU:n toimintapolitiikkojen rahoittamisjärjestelyjen jatkuvaan monimutkaistumiseen. 

Komission esille ottamat ongelmat 

Omia varoja koskeva uudistus 

35. Komissio suunnittelee ottavansa huomioon omia varoja koskevan korkean tason 

työryhmän tulokset. Tilintarkastustuomioistuin on valmis esittämään huomautuksensa 
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lainsäädäntöehdotuksista, joita komissio saattaa tältä pohjalta esittää. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että omia varoja koskevia järjestelyjä on varaa parantaa ja 

ehdottaa, että talousarvion tulopuolta koskevan pohdinnan tuloksia olisi otollisinta käsitellä 

rinnakkain varainkäytön arvioinnin tulosten kanssa. 

Kehyksen kesto 

36. Komissio panee merkille, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kesto, joka on 

seitsemän vuotta, ei sovi hyvin yhteen Euroopan parlamentin ja komission viisivuotisten 

toimikausien kanssa. 

37. On aiheellista ottaa huomioon, että monivuotinen rahoituskehys kestää tosiasiassa 

kaiken kaikkiaan yli 13 vuotta, sillä ehdotukset tehdään ensin kaksi vuotta ennen seuraavaa 

kautta ja ohjelmamenojen tukikelpoisuus jatkuu kolme vuotta ohjelmakauden jälkeen 

(”n+3") ja ohjelmat päätetään vasta 1,5 vuoden kuluttua tukikelpoisuuskauden 

päättymisestä. Jos nykyistä monivuotista rahoituskehystä seuraa uusi viisivuotinen 

monivuotinen rahoituskehys (eikä muita merkittäviä muutoksia tehdä), suurin osa uuden 

kauden menoista liittyy kauden 2014–2020 ohjelmiin. 

38. Tilintarkastustuomioistuin on myös uusimmissa vuosikertomuksissa21

- kymmenvuotinen strategisen suunnittelun kausi ja seitsenvuotinen EU:n talousarvion 

hallinnointisykli eivät ole yhdenmukaiset 

 todennut, että 

EU:n talousarviomenojen kytkemistä unionin strategisiin painopisteisiin on varaa parantaa. 

Erityisesti tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että 

- nykyiset talousarviojärjestelyt eivät helpota poliittisten päämäärien (Eurooppa 

2020 -strategia / komission kymmenen poliittista painopistettä) muuttamista meno-

ohjelmien ja -järjestelmien22

                                                      

21 Ks. vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden toteuttamista koskevat vuosikertomukset, kolmas 
luku. 

 hyödyllisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. 

22 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskeva vuosikertomus, kohdat 3.86 ja 3.87. 



 17 

 
CLV087241FI04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

39. Näin muodoin nyt on tarve ja mahdollisuus mukauttaa pitkän aikavälin strategia, 

poliittisten päätösten teko ja talousarviosykli toisiinsa. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa 

myös, että on aika tutkia muitakin vaihtoehtoja, joita ovat esimerkiksi: 

- keskipitkän aikavälin suunnitteluun perustuva rullaava budjetointi ja rullaava 

arviointiohjelma 

- ohjelmien ja järjestelmien keston määritys toimintapoliittisten tarpeiden perusteella 

eikä niinkään varainhoidon suunnittelukauden pituuden perusteella 

- jäsenvaltioita ja komissiota koskeva vaatimus perustella hyvin tarpeet saada EU:n 

rahoitusta sekä esittää tulostavoitteet ennen kuin varainkäytöstä päätetään. 

40. Olisi myös hyvän varainhoidon sekä EU:n poliittisten toimijoiden ja lainsäädäntö- ja 

budjettivallan käyttäjien toiminnan läpinäkyvyyden kannalta hyödyllistä pohtia, millä 

toimintapolitiikan aloilla EU:n talousarviomäärärahat olisi käytettävä ennen kuin päätetään 

pitkän aikavälin taloudellisista suunnitelmista. 

Joustavuus 

41. Yhteistyössä toteutetun hallinnoinnin yhteydessä varat kohdennetaan ennakolta 

jäsenvaltioille, mikä komission mielestä on keskeinen tekijä, joka rajoittaa nykyisen 

talousarvion valmiuksia vastata muuttuviin tarpeisiin. Komissio myös ehdottaa, että nopeasti 

käyttöönotettavissa olevien varausten perustamista olisi tarkasteltava uudelleen. 

42. Myös tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että varojen ennakolta kohdentaminen 

on yhtenä syynä joustamattomuuteen. Ongelmaa olisi kuitenkin käsiteltävä, kun korkealla 

tasolla pohditaan (ks. myös kohta 40), mitä EU:n talousarviosta olisi rahoitettava ja millä 

aikavälillä. 

EKR:n budjetointi 

43. Tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä siitä, että lainsäädäntö- ja budjettivallan 

käyttäjien olisi mietittävä EKR:n rahoittamista EU:n talousarviosta. Tilintarkastustuomioistuin 
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ehdottaa, että asia olisi otettava esille laajemmassa yhteydessä eli keskusteltaessa 

aloitteesta, joka selkiyttäisi yhä monimutkaisempia EU:n toimintapolitiikkojen 

rahoitusjärjestelyjä. 

Perustaksi nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen innovaatiot 

44. Komissio suunnittelee ottavansa toiminnan perustaksi ehdollisuuden, vipuvaikutuksen 

ja yksinkertaistamistoimenpiteet, jotka otettiin käyttöön nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ja joita kehitetään eteenpäin väliarviointiin sisältyvissä ehdotuksissa. 

45. Ehdollisuuden osalta tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä siitä, että olisi 

arvioitava, miten ehdollisuus on toiminut nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 

ennen kuin sen kehittämistä jatketaan. 

46. Perusteellista arviointia vaatisi myös pyrkimys kaksinkertaistaa vipuvaikutuksen käyttö 

nykyisellä kaudella rahoitusvälineiden, Euroopan strategisten investointien rahaston ja 

erityisrahastojen avulla, jotta varmistetaan, että niiden avulla saadaan rahalle vastinetta 

kohtuullisin riskein ja avoimesti. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoittaa 

esimerkiksi, että aiemmat vipuvaikutusarviot perustuivat epäjohdonmukaisiin menetelmiin 

ja olivat yleisesti ottaen liian optimistisia23

47. Yksinkertaistamisen jatkamisen osalta tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä siitä, 

että yhteistyössä hallinnoitavia ohjelmia on tarkasteltava uudelleen, koska niiden 

täytäntöönpano on jälleen kerran viivästynyt. Vastaavasti olisi tarkasteltava myös suoraan ja 

välillisesti hallinnoitavia ohjelmia. Näitä ongelmia voitaisiin käsitellä osana yleistä 

varainkäytön arviointia (ks. kohta 28). 

.  

                                                      

23 Erityiskertomus nro 19/2016, kohdat 62–91. 
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Yleiset rahoitusjärjestelyt 

48. Edellä esille otettujen ongelmien lisäksi tilintarkastustuomioistuin katsoo, että olisi 

harkittava laajalti, miten EU:n toimintapolitiikkojen rahoitusjärjestelyistä saataisiin 

kokonaisuudessaan mahdollisimman selkeitä, yksinkertaisia ja johdonmukaisia. 

49. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että jo nykyjärjestelyjen vaikuttava hallinnointi, 

tarkastus ja valvonta on vaikeaa ja kallista. Komissio ehdottaa, että luodaan uusia EU:n 

rahastoja ja kannustetaan useasta lähteestä saatavaan rahoitukseen. Riskinä on, että tämä 

pahentaa entisestään monimutkaista ja liian monta toimijaa käsittävää EU:n 

rahoitusympäristöä. 

50. Rahoitusympäristö käsittää tällä hetkellä ohjelmia, rakennerahastoja, erityisrahastoja, 

strategisia investointirahastoja, takuurahastoja, rahoitusvälineitä, makrotaloudellisen tuen 

välineitä, erilaisia varauksia ja useita alustavia varauksia.  

51. Myös terminologia on ongelma. Mm. termit ”sitoumus”, ”väline”, ”rahasto”, ”varaus” ja 

”alustava varaus” tarkoittavat usein eri asioita eri toiminnanaloilla24

JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET 

. Tämä tekee selkeästä 

viestinnästä sidosryhmien kanssa haastavampaa kuin olisi tarpeen.  

52. EU:n talousarviojärjestelmää on uudistettava evidenssin perusteella, jos siitä on 

tarkoitus tulla 

- mukautumiskykyinen: rajalliset resurssit suunnataan nopeasti ja joustavasti sinne, 

missä ne voivat tuottaa eniten lisäarvoa  

- tehokas: varat jaetaan ja tuloksia tuotetaan kohtuullisella riskillä 

                                                      

24 Vuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vuosikertomuksen kohdassa 2.5 ja kuvassa 
2.1 esitetään esimerkkejä talousarviositoumuksista kunkin monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeeseen osalta. 
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- avoin: kerrotaan avoimesti, miten toimintapolitiikkoja rahoitetaan ja mitä tuloksia 

saadaan aikaiseksi. 

53. Komissio on esittänyt ehdotuksia, jotka auttavat kohdistamaan enemmän resursseja 

nykyisiin painopisteisiin, joustavoittamaan talousarviota ja yksinkertaistamaan varainhoitoa 

koskevien sääntöjen eri näkökohtia. Tarkastajien tehtävänä ei ole kommentoida EU:n 

talousarvion kokoa, rakennetta tai määrärahojen kohdentamista. 

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin tuoda esiin, että 

kustannustehokkuuteen kohdistuu riski, jos rahoituspäätökset tehdään ennen kuin on 

pohdittu, mitkä ovat tulevat painopisteet ja onko toiminta ollut tuloksellista. Ohjelmien 

täytäntöönpanoviipeet nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä ja aiemmin 

toteutettujen ohjelmien päättämisen viivästyminen merkitsevät sitä, että ehdotuksissa ei ole 

hyödynnetty nykyisen kauden varainkäytön arviointia ja että tuloksellisuuden arviointiin 

tulee olemaan vähän mahdollisuuksia ennen kuin komission on esitettävä seuraava 

monivuotinen rahoituskehys vuoden 2017 lopussa. Lisäksi tällä hetkellä on huutava tarve 

vähentää EU:n toimintapolitiikkojen rahoitusjärjestelyjen jatkuvaa monimutkaistumista, jota 

tietyt väliarvioinnissa esitetyt ehdotukset saattavat entisestään lisätä. Ongelmien 

ratkaisemiseksi tilintarkastustuomioistuin tekee neljä ehdotusta. 

Ehdotus 1: Harkitaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen laatimisaikataulun 

muuttamista 

54. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ja 

siihen liittyvien meno-ohjelmien laatimisaikataulun muuttamista harkittaisiin, jotta ensin 

olisi riittävästi aikaa keskustella tulevista rahoitustarpeista ja painopisteistä, arvioida 

varainkäyttöä nykyisellä kaudella ja parantaa rahoitusjärjestelyjä.  

Ehdotus 2: Arvioidaan EU:n varainkäyttöä perusteellisesti 

55. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että varainkäyttöä arvioidaan ennen kuin 

ehdotetaan uutta monivuotista rahoituskehystä ja meno-ohjelmia. Varainkäytön arvioinnin 

yhteydessä olisi arvioitava, missä määrin  
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- EU:n talousarvioresurssien kohdentaminen vastaa EU:n strategisia painopisteitä ja 

mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa  

- EU:n ohjelmilla ja järjestelmillä edistetään strategisten painopisteiden saavuttamista, 

saadaan rahalle vastinetta ja hillitään sääntöjenvastaisuuksien riskiä. 

Ehdotus 3: Kehitetään selkeämpiä, yksinkertaisempia ja johdonmukaisempia 

rahoitusjärjestelyjä 

56. Tilintarkastustuomioistuin kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, jotka 

tekevät EU:n rahoitusjärjestelyistä selkeämpiä, yksinkertaisempia ja johdonmukaisempia ja 

paremmin varustettuja siihen, että niiden avulla voidaan varmistaa riittävä avoimuus ja 

tilivelvollisuus ja sekä saada kansalaiset ymmärtämään, miten EU:n toimintapolitiikkoja 

rahoitetaan ja mitä hyötyä niistä on.  

Ehdotus 4: Tehdään EU:n talousarvion painopisteistä korkean tason keskustelujen aihe  

57. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että EU:n poliittiset päättäjät alkaisivat 

mahdollisimman pian miettiä, missä määrin EU:n eri toimintapolitiikkoja olisi rahoitettava 

EU:n talousarviosta. Pohdinnassa olisi otettava huomioon toimintapolitiikoissa ja EU:n 

jäsenvaltioiden määrässä mahdollisesti esiin tulevat muutokset. 
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