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Yleinen johdanto
0.1. Tilintarkastustuomioistuin on jakanut varainhoitovuotta 2020 koskevan

vuosikertomuksensa kahteen erilliseen osaan, ja tämä kertomus on niistä toinen. Siinä
on aiheena EU:n talousarviosta rahoitettujen meno-ohjelmien tuloksellisuus
vuoden 2020 lopun tilanteen mukaan tarkasteltuna. Toisessa vuosikertomuksen osassa
puolestaan käsitellään EU:n tilien luotettavuutta ja tilien perustana olevien toimien
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta.

0.2. Tilintarkastustuomioistuin jakoi vuosikertomuksensa näihin kahteen osaan

kaksivuotisena pilottihankkeena, jonka aloitti varainhoitovuotta 2019 koskeva
vuosikertomus. Tärkein syy pilottihankkeeseen oli se, että tilintarkastustuomioistuin
halusi antaa vuotuisessa raportoinnissaan enemmän painoarvoa EU:n talousarvion
avulla saavutetuille tuloksille. Lisäksi vuosikertomuksen jakaminen kahteen osaan
mahdollisti sen, että tilintarkastustuomioistuin pystyi käsittelemään siinä myös
vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta, joka on komission tärkein EU:n
talousarvion tuloksellisuutta koskeva korkean tason kertomus. Lakisääteinen
määräaika, johon mennessä komission on annettava kyseinen kertomus, on kesäkuun
loppu vuonna n+1. Tilintarkastustuomioistuin ei ole siksi aiemmin kyennyt
käsittelemään sitä vuosikertomuksessaan, joka julkaistaan yleensä lokakuun alussa.

0.3. Tämä tuloksellisuuskertomus on jaettu seitsemään lukuun:
o

Ensimmäisessä luvussa tilintarkastustuomioistuin tutkii, ovatko komissio ja
lainsäädäntövallan käyttäjät hyödyntäneet kokemuksia, jotka on saatu edellisiltä
monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) kausilta esimerkiksi arviointien,
vaikutustenarviointien ja tarkastusten kautta. Lisäksi luvussa selvitetään, millä
tavalla näitä kokemuksia on hyödynnetty meno-ohjelmien suunnittelun ja
tuloksellisuuden parantamiseksi kaudella 2021–2027. Tilintarkastustuomioistuin
poimi arviointiaan varten otoksen komission lainsäädäntöehdotuksista, jotka
koskivat viittä ohjelmakauden 2021–2027 kaikkiaan 48 meno-ohjelmasta.
Valittujen ehdotusten osuus kauden kokonaistalousarviosta on noin
60 prosenttia.

o

Kertomuksen 2.–6. luvussa tilintarkastustuomioistuin analysoi, millaisia tuloksia
EU:n ohjelmat ovat tuottaneet monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020
otsakkeissa 1a, 1b, 2, 3 ja 4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli
määrittää, kuinka paljon on saatavilla merkityksellistä tuloksellisuustietoa, ja
arvioida näiden tietojen perusteella, kuinka tuloksellisia EU:n meno-ohjelmat ovat
tosiasiallisesti olleet. Tilintarkastustuomioistuin valitsi kauden 2014–2020
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kaikkiaan 58 meno-ohjelman joukosta viisi ohjelmaa. Valitut ohjelmat vastaavat
yhdessä noin viidesosaa kaikista niistä vuoden 2020 loppuun mennessä
suoritetuista maksuista, jotka perustuvat monivuotisen rahoituskehyksen 2014–
2020 sitoumuksiin. Nyt tehty työ on jatkoa yhdeksän muun ohjelman käsittelylle
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessa. Näiden
yhdeksän ohjelman osuus kaikista vuoden 2019 loppuun mennessä suoritetuista
maksuista oli noin kolme neljäsosaa. Tilintarkastustuomioistuin perusti arvionsa
komissiolta saatuihin tuloksellisuustietoihin (muun muassa vuotuinen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomus, tuloksellisuusindikaattorit ja arvioinnit) sekä mahdollisiin
tuoreisiin havaintoihin, joita se oli tehnyt omassa tarkastus- ja arviointityössään.
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission tuloksellisuustietojen uskottavuutta
ja johdonmukaisuutta vertaamalla niitä omiin havaintoihinsa, mutta se ei
tarkastanut komission tietojen luotettavuutta.
o

Kertomuksen seitsemännessä luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen
toteuttaman seurannan tulokset niiden tarkastussuositusten osalta, jotka se oli
antanut vuonna 2017 julkaistuissa erityiskertomuksissa.

0.4. Kertomusta laadittaessa tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon

brexitin ja covid-19-pandemian vaikutuksen EU:n meno-ohjelmien tuloksellisuuteen.
Suurin osa seurantatiedoista, joihin tämä kertomus perustuu, on kuitenkin vuodelta
2019 tai sitä edeltävältä ajalta, eli ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista EU:n
sisämarkkinoista ja tulliliitosta ja covid-19:n leviämistä Euroopassa.

0.5. Kertomuksen laadinnassa noudatettua tilintarkastustuomioistuimen
tarkastustapaa ja -menetelmiä selostetaan kertomuksen liitteessä.

0.6. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii esittämään huomautuksensa selkeästi ja

ytimekkäästi. Toisinaan on kuitenkin mahdotonta olla käyttämättä erikoisalan termejä,
jotka liittyvät EU:n toimintapolitiikkoihin ja talousarvioon tai kirjanpitoon ja
tarkastusalaan. Tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla on sanasto, jossa
määritellään ja selitetään useimmat vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit 1.
Sanastossa määritellyt termit on kirjoitettu kursiivilla, kun ne esiintyvät luvussa
ensimmäisen kerran.

1

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58667
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0.7. Tilintarkastustuomioistuin kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä tämän
kertomuksen valmistelussa. Komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen
huomautuksiin esitetään yhdessä tämän kertomuksen kanssa.
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Johdanto
1.1. Euroopan unioni (EU) pyrkii saavuttamaan toimintapolitiikkojensa tavoitteet

joukolla meno-ohjelmia, jotka rahoitetaan tai yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta.
Lisäksi EU hyödyntää rahoitustoimiin liittymättömiä politiikkavälineitä (pääasiassa
sääntelyä).

1.2. EU toteuttaa meno-ohjelmiaan seitsenvuotisissa jaksoissa, joita kutsutaan

monivuotisiksi rahoituskehyksiksi (MRK). Muutaman viime vuoden aikana on
valmisteltu intensiivisesti vuosien 2021–2027 MRK:ta. MRK perustuu laajaan
lainsäädäntöpakettiin, jota komissio ehdottaa ja jonka parlamentti ja neuvosto
hyväksyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määriteltyjen
menettelyjen mukaisesti. MRK koostuu seuraavista osista:
o

MRK-asetus. Tässä asetuksessa vahvistetaan EU:n talousarvion kokonaismäärä ja
perusrakenne. Talousarvio jaetaan menoluokkiin eli otsakkeisiin, joilla kullakin on
omat vuotuiset menorajat eli enimmäismäärät. MRK-asetuksessa vahvistetaan
myös joustosäännöt, jotka koskevat varojen siirtoa otsakkeiden ja vuosien välillä.
MRK-asetuksen antaa erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti neuvosto,
joka tekee päätöksensä yksimielisesti saatuaan sille parlamentin hyväksynnän 1.

o

MRK:n alakohtaiset asetukset. Nämä asetukset muodostavat meno-ohjelmien
oikeusperustan, ja niissä vahvistetaan meno-ohjelmien perussäännöt. Nämä
asetukset annetaan yleensä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti 2, jolloin
parlamentti ja neuvosto toimivat tasaveroisina lainsäätäjinä.

1

SEUT-sopimus, 312 artikla.

2

SEUT-sopimus, 294 artikla.
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1.3. Se, että MRK:n meno-ohjelmat käynnistetään ja otetaan käyttöön ajoissa,

vaikuttaa merkittävällä tavalla kyseisten ohjelmien tuloksellisuuteen. Kun komissio
esitteli vuosien 2021–2027 MRK:hon liittyviä lainsäädäntöehdotuksiaan, se ilmoitti
pyrkivänsä siihen, että ehdotukset hyväksyttäisiin ennen tulossa olleita Euroopan
parlamentin vaaleja, jotka pidettäisiin toukokuussa 2019 3. Tilintarkastustuomioistuin
katsoi komission ehdotusta koskevassa katsauksessaan 4, että tämä tavoite oli liian
kunnianhimoinen, sillä se perustui olettamukseen, jonka mukaan lainsäädäntöprosessi
voitaisiin saada päätökseen yhden vuoden kuluessa. Kuitenkin edellisen MRK:n osalta
lainsäädäntöprosessi vei kaksi ja puoli vuotta. Tilintarkastustuomioistuin korosti silti
tavoitteen tärkeyttä, sillä uudet meno-ohjelmat olisi saatava käyntiin viipymättä. Kuten
kaaviosta 1.1 käy ilmi, vuosien 2021–2027 MRK:ta edeltänyt lainsäädäntöprosessi vei
tosiasiassa kolme vuotta. Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevan lainsäädännön
osalta prosessi oli edelleen käynnissä tätä lukua koskevan tarkastustyön päättyessä, ja
joulukuussa 2020 annettiin siirtymäasetus, jolla varmistettiin YMP:n jatkuvuus siten,
että vuosien 2014–2020 sääntöjä sovellettaisiin vuoden 2022 loppuun saakka. Osittain
viivästys johtuu covid-19-pandemian puhkeamisesta, jonka vuoksi EU:n painopisteet ja
EU:n toimien ohjelmointi muuttuivat merkittävästi vuoden 2020 alussa. Tämän
seurauksena MRK-ehdotuksia tarkistettiin kiireellisesti. Lisäksi luotiin Euroopan unionin
elpymisväline (Next Generation EU).

3

COM(2018) 321 final, s. 28.

4

Katsaus 6/2018: The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial
Framework Briefing Paper, heinäkuu 2018, kohta 17.
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Kaavio 1.1 – Alakohtaisen lainsäädännön hyväksyminen vei vuosien
2021–2027 MRK:n osalta lähes vuoden pitempään kuin edellisen kauden
osalta

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EUR-Lexin perusteella.
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1.4. EU on kehittänyt periaatteita, joiden avulla pyritään varmistamaan, että sen

lainsäädäntö, mukaan lukien MRK-lainsäädäntö, on korkealaatuista. Parlamentti,
neuvosto ja komissio tekivät vuonna 2016 toimielinten välisen sopimuksen
paremmasta lainsäädännöstä. Vuonna 2017 komissio julkaisi paremman sääntelyn
suuntaviivat, joilla päivitettiin vastaavia suuntaviivoja vuodelta 2015. Suuntaviivojen
yhteydessä annettiin yksityiskohtaisia ohjeita, vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, joita
kutsutaan paremman sääntelyn välineistöksi. MRK-lainsäädännön laatu vaikuttaa
meno-ohjelmien suunnitteluun ja niiden tulevaan tuloksellisuuteen. Sekä toimielinten
välisessä sopimuksessa että paremman sääntelyn suuntaviivoissa todetaan, että
lainsäädännön laatu riippuu muutamasta keskeisestä tekijästä, muun muassa
seuraavista:
o

Arvioinnit. Nämä ovat riippumattomia selvityksiä, joissa tarkastellaan
toimintapolitiikan tai – MRK:n kyseessä ollessa – meno-ohjelman vaikuttavuutta,
tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa.
Arvioinnit voivat olla jälkiarviointeja, jotka toteutetaan sen jälkeen kun
toimintapolitiikka tai ohjelma on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, tai
väliarviointeja, jotka toteutetaan täytäntöönpanokauden aikana.

o

Vaikutustenarvioinnit. Näissä analysoidaan toimintapoliittisen aloitteen tai –
MRK:n kyseessä ollessa – ehdotetun meno-ohjelman todennäköisiä vaikutuksia.
Vaikutustenarvioinnit perustuvat aikaisemmasta täytäntöönpanosta saatuihin
kokemuksiin, joista on raportoitu täytäntöönpanoon liittyvissä arvioinneissa.
Vaikutustenarvioinneissa voidaan viitata myös aiempien tarkastusten
johtopäätöksiin ja suosituksiin.

16

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa
1.5. Tärkein tarkastuskysymys tässä luvussa oli, ovatko komissio, parlamentti ja

neuvosto hyödyntäneet – ja jos ovat, millä tavalla – edellisistä MRK-kausista saatuja
kokemuksia parantaakseen kauden 2021–2027 meno-ohjelmien suunnittelua ja
tuloksellisuutta. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi sellaisiin saatuihin kokemuksiin,
joilla oli merkitystä ohjelmien tuloksellisuuden kannalta. Vastatakseen edellä
mainittuun kysymykseen tarkastajat analysoivat,
o

onko käytössä prosessi, jonka avulla komissio voi sisällyttää kokemuksista opitut
asiat lainsäädäntöehdotuksiinsa (kohdat 1.9–1.23)

o

otetaanko komission lainsäädäntöehdotuksissa huomioon saadut kokemukset,
joita selostetaan arvioinneissa, tarkastuksissa ja vaikutustenarvioinneissa
(kohdat 1.24–1.27)

o

voidaanko todeta, että on olemassa yhteys meno-ohjelmaehdotusten
tuloksellisuuteen mahdollisesti vaikuttavien merkittävien muutosten ja
vaikutustenarviointien (myös parlamentin ja neuvoston laatimien) tai muiden
kokemustiedon lähteiden välillä (kohdat 1.28–1.32).

1.6. Kaudella 2021–2027 toteutetaan 48:aa meno-ohjelmaa.

Tilintarkastustuomioistuin keskittyi näistä ohjelmista viiteen, joiden yhteenlaskettu
osuus MRK:n kokonaistalousarviosta on 60 prosenttia:
o

kaksi ohjelmaa MRK-otsakkeesta 2 ”Koheesio, palautumiskyky ja arvot”:
1) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja 2) koheesiorahasto

o

kaksi ohjelmaa – yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kaksi pilaria – MRKotsakkeesta 3 ”Luonnonvarat ja ympäristö”: 3) Euroopan maatalouden
tukirahasto (maataloustukirahasto) ja 4) Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto (maaseuturahasto)

o

yksi ohjelma MRK-otsakkeesta 6 ”Naapurialueet ja muu maailma”: 5) naapuruus-,
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI-väline).

1.7. Kuten taulukosta 1.1 käy ilmi, tilintarkastustuomioistuin tutki kuusi näihin

ohjelmiin liittyvää lainsäädäntömenettelyä sekä yhden koko MRK:ta koskevan
lainsäädäntömenettelyn (mukaan lukien 17 ohjelmiin liittyvää arviointia ja kolme
vaikutustenarviointia).
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Taulukko 1.1 – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi kuusi
lainsäädäntömenettelyä, jotka liittyivät viiteen ohjelmaan, sekä yhden
menettelyn, joka koski koko MRK:ta
Lainsäädäntömenettely

Asetus

Ohjelmat, joita
menettely koski

2018/0197/COD

EAKR- ja
koheesiorahastoasetus

2018/0196/COD

yhteisiä säännöksiä koskeva
asetus

2018/0216/COD

YMP:n strategiasuunnitelmia
koskeva asetus*

2018/0218/COD

yhteinen markkinajärjestely*

2018/0217/COD

YMP:n horisontaalinen
asetus*

2018/0243/COD

NDICI-asetus

NDICI-väline

2018/0132/APP

MRK-asetus

Kaikki

EAKR ja koheesiorahasto

maataloustukirahasto ja
maaseuturahasto (YMP)

* Säädös on ehdotusvaiheessa – asetusta ei ollut vielä hyväksytty siinä vaiheessa, kun
tilintarkastustuomioistuin sai tarkastustyönsä valmiiksi.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.8. Komissio antoi edellä mainitut lainsäädäntöehdotukset touko-kesäkuussa 2018.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön päättyessä syyskuussa 2021
lainsäädäntövallan käyttäjät eivät olleet vielä hyväksyneet YMP-lainsäädäntöä. Näin
ollen tarkastajat eivät voineet kahden tutkimansa YMP-ohjelman osalta käydä läpi
muutoksia, jotka komission lainsäädäntöehdotuksiin on tehty. Yksityiskohtainen
kuvaus tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavasta ja menetelmistä on kertomuksen
liitteessä.
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Parempaa sääntelyä koskeva
lähestymistapa auttaa komissiota
kartoittamaan saadut kokemukset
1.9. Komission paremman sääntelyn lähestymistapa auttaa kartoittamaan saatuja
kokemuksia ja hyödyntämään niitä tuloksellisuuden parantamiseksi.
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, oliko komissio noudattanut tiettyjä tämän
lähestymistavan keskeisiä vaatimuksia. Tarkastajien näkemyksen mukaan nämä
vaatimukset edistävät sitä, että EU:n päätöksenteko perustuu entistä useammin
näyttöön ja on läpinäkyvämpää. Kyseiset vaatimukset olivat seuraavia:
o

Saadut kokemukset, joista on raportoitu aiempien EU-toimien arvioinneissa, olisi
saatava käytettäväksi ja otettava huomioon vaikutustenarvioinneissa alusta
alkaen (ns. arviointi ensin -periaate). Arviointien tuottamaa relevanttia näyttöä
olisi voitava käyttää uusien aloitteiden valmistelun tukena.

o

Arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit olisi julkaistava.

o

Arviointien päätelmissä olisi selkeästi yksilöitävä saadut kokemukset, ja
vastuupääosastojen olisi määriteltävä asianmukaiset seurantatoimet.

o

Vaikutustenarvioinneissa on verrattava toimintapoliittisia vaihtoehtoja niiden
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten perusteella. Kaikki relevantit
vaikutukset olisi arvioitava laadullisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös
määrällisesti.

o

Ennen kuin komissio voi antaa lainsäädäntöehdotuksen,
sääntelyntarkastelulautakunnan on normaalisti annettava ehdotukseen
liittyvästä vaikutustenarvioinnista myönteinen lausunto. Komissio perusti kyseisen
lautakunnan vuonna 2016 tutkimaan kaikkien vaikutustenarviointien ja
tärkeimpien arviointien laatua.
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Komissio oli useimmiten noudattanut ”arviointi ensin”
-periaatetta, ja rajoitukset liittyivät lähinnä MRK-sykliin

1.10. EU:n meno-ohjelmissa on vaikea soveltaa täysimääräisesti ns. arviointi ensin

-periaatetta, sillä sekä ohjelmien tuotosten ja tulosten tuottamiseen että niiden
arviointiin kuluu aikaa. Esimerkiksi ohjelman jälkiarvioinnin tekeminen niin hyvissä
ajoin, että se voitaisiin ottaa huomioon seuraavan MRK:n vaikutustenarvioinnissa, ei
ole mahdollista. Parhaaseen tulokseen päästään niin, että seuraavan MRK:n
vaikutustenarvioinnit perustetaan nykyisen MRK:n väliarviointeihin ja nykyistä
edeltävän MRK:n jälkiarviointeihin. Väliarvioinneista on todettava, että jos niitä on
saatavilla 5, niistä voidaan saada vain hyvin alustava arvio ohjelman tuloksellisuudesta.
Aikatauluongelman vaikutusta pahentaa n+3-sääntö, jonka mukaan tiettyjen ohjelmien
maksut voidaan suorittaa jopa kolmen vuoden kuluttua niitä vastaavasta
talousarviositoumuksesta (ks. kaavio 1.2).

Kaavio 1.2 – Parhaassa tapauksessa MRK:hon liittyvissä
vaikutustenarvioinneissa käytetään edellisen kauden väliarviointeja ja
sitä edeltävän kauden jälkiarviointeja
Vaikutustenarviointi
MRK 2021–2027
Väliarviointi
Vaikutustenarviointi

MRK 2014–2020

Jälkiarviointi

Väliarviointi
MRK 2007–2013

Jälkiarviointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

1.11. Tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyneiden

lainsäädäntömenettelyjen osalta sääntelyntarkastelulautakunta oli päätellyt 6, että
komissio oli yleisesti ottaen noudattanut arviointi ensin -periaatetta. Ainoa poikkeus oli
YMP-lainsäädäntöehdotuksia koskeva paketti. Sen osalta komissiolla oli tukenaan
5

Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020,
kohta 2.31.

6

RSB 2018 annual report, liite: Impact assessments and evaluations.
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joitakin viimeaikaisia YMP-arviointeja, mutta kattava arviointipaketti, joka olisi
sisältänyt joko kauden 2007–2013 MRK:n jälkiarvioinnin tai kauden 2014–2020 MRK:n
väliarvioinnin, puuttui. Näin ollen arviointeja, jotka olisivat kattaneet kaikki merkittävät
YMP:tä koskevat näkökohdat, ei ollut käytettävissä ajoissa vaikutustenarvioinnin
laadinnassa. Kun komission toimintaa arvioitaessa otetaan huomioon kohdassa 1.10
kuvatut rajoitteet, tilintarkastustuomioistuin voi vahvistaa
sääntelyntarkastelulautakunnan arvion arviointi ensin -periaatteen soveltamisesta.

1.12. Komissio ei ollut tehnyt vaikutustenarviointia ehdotuksestaan, jonka se antoi

yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Asetus sisältää tärkeitä horisontaalisia
sääntöjä, joita sovelletaan EAKR:ään, koheesiorahastoon ja kuuteen muuhun
ohjelmaan. Tilintarkastustuomioistuin totesi komission lainsäädäntöehdotusta
koskevassa lausunnossaan 7, että menettely poikkesi siitä, jota komissio oli vuonna
2011 noudattanut kauden 2014–2020 osalta. Vaikutustenarvioinnin puuttuessa ei ollut
riittävästi näyttöä siitä, että komissio olisi ehdotuksessaan valinnut optimaalisesti
tietyt keskeiset muuttujat ja järjestelyt, jotka vaikuttavat kyseisten ohjelmien
täytäntöönpanoon.

Arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit julkaistaan, mutta niitä voi
olla vaikea löytää

1.13. Paremman sääntelyn suuntaviivoissa vuodelta 2015 muutettiin tapaa, jolla

arvioinnit tehtiin. Komissio oli aiemmin antanut arvioinnit ulkopuolisten
asiantuntijoiden tehtäväksi. Uusien suuntaviivojen myötä komissio alkoi valmistella
arvioinnit sisäisesti siten, että vastuupääosastot laativat niistä komission yksiköiden
valmisteluasiakirjoja. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviointitutkimukset kuuluvat
kuitenkin edelleen arviointien keskeiseen materiaaliin. Arviointien ja niihin liittyvien
tutkimusten tuloksista tiedotetaan eri kanavien kautta. Ulkopuolisia
arviointitutkimuksia on saatavilla EU Bookshopista, kun taas arviointeihin ja
vaikutustenarviointeihin liittyviä komission yksiköiden valmisteluasiakirjoja voi ladata
EUR-Lexistä, komission virallisesta asiakirjarekisteristä ja Kerro mielipiteesi -portaalista.
Relevantteja asiakirjoja on usein saatavilla myös vastuupääosastojen verkkosivuilla 8.

7

Lausunto 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, kohdat 5, 81 ja 113.

8

Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020,
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, marraskuu 2017.
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1.14. Arviointien ja vaikutustenarviointien julkaiseminen tarjoaa erinomaisen

tilaisuuden olla yhteydessä sidosryhmiin ja suureen yleisöön. Arviointitulosten
levittäminen on ennakkoehto aktiiviselle keskustelulle. Jotta avoimuus olisi
mahdollisimman suurta ja asiakirjoihin voisi tutustua mahdollisimman helposti,
komission ohjeissa täsmennetään, että komission yksiköiden valmisteluasiakirjat, jotka
sisältävät lopulliset arvioinnit, on julkaistava keskitetysti yhdessä arviointeihin liittyvien
ulkoisten tutkimusten ja sääntelyntarkastelulautakunnan lausuntojen kanssa
(soveltuvissa tapauksissa) 9.

1.15. Sellaista keskitettyä yhteyspistettä, jonka kautta voisi tarkastella kaikkia

arviointeja ja vaikutustenarviointeja – olivatpa ne julkaistuja, meneillään olevia tai
suunniteltuja – ei kuitenkaan ole. Relevanttien tietojen löytäminen on haastavaa.
Komission huhtikuussa 2021 antamassa parempaa sääntelyä koskevassa
tiedonannossa kaavaillaan erilaisten näyttörekistereiden ja -portaalien kytkemistä
toisiinsa ja todetaan, että komissio on yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja
neuvostoon yhteisen näyttörekisterin eli yhteisen lainsäädäntöportaalin
perustamiseksi. Näin kaikki EU:n päätöksenteosta kiinnostuneet voisivat
tulevaisuudessa löytää helposti kaikki selvitykset, joihin tietty politiikka-aloite
perustuu 10.

Arvioinneissa määriteltiin saatuja kokemuksia, mutta
seurantatoimia ei yksilöity selkeästi

1.16. Paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaan arviointien päätelmissä on

esitettävä saadut kokemukset, jotta niitä voidaan käyttää materiaalina
toimintapolitiikan tulevassa kehittämisessä. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa
arvioinneissa yleisesti ottaen ilmaistiin saadut kokemukset selkeästi, ja lisäksi ne
esitettiin arviointiasiakirjan erillisessä jaksossa, joten ne oli helppo löytää.

1.17. Paremman sääntelyn suuntaviivoissa todetaan myös, että arvioinnin tulokset

olisi analysoitava ja niitä olisi tarvittaessa täydennettävä seurantatoimilla.
Suuntaviivoissa edellytetään, että arviointituloksiin perustuvat seurantatoimet
yksilöidään komission vastuupääosastojen julkaisemissa vuotuisissa
hallintosuunnitelmissa. Suuntaviivoissa todetaan myös, että suunniteltujen

9

Paremman sääntelyn suuntaviivat, Chapter VI – Guidelines on evaluation (including fitness
checks), Euroopan komissio.

10

Parempaa sääntelyä:yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä, Euroopan komissio.
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seurantatoimien yksilöiminen ja niistä tiedottaminen kuuluu lähestymistapaan, jossa
hyväksytään vastuu ja tilivelvollisuus EU:n toimista. Lisäksi näillä toimilla varmistetaan
läpinäkyvyys.

1.18. Tarkastajat analysoivat hallintosuunnitelmat, joita maatalouden ja

maaseudun kehittämisen pääosasto (AGRI), alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto
(REGIO), naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (NEAR) ja
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto (INTPA) olivat laatineet vuosille 2018–
2021. Tarkastajat havaitsivat, että niissä ei yksilöity selkeästi seurantatoimia, joihin
EU:n meno-ohjelmien arviointitulosten perusteella ryhdyttäisiin.
Tilintarkastustuomioistuin totesi lisäksi, että tarkastuksen kohteena olleiden
17 arvioinnin joukossa oli kaksi, joiden pohjalta oli laadittu seurantatoimia koskeva
toimintasuunnitelma. Nämä suunnitelmat olivat komission erillisiä sisäisiä asiakirjoja
eivätkä niin ollen julkisesti saatavilla. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti myös
komission sisäiset ohjeet, jotka koskivat hallintosuunnitelmien laatimista mainitulla
kaudella. Tarkastajat havaitsivat, että ohjeisiin, jotka koskivat vuosien 2018 ja 2019
hallintosuunnitelmia, sisältyi vaatimus, jonka mukaan arviointien seurantatoimet oli
sisällytettävä suunnitelmiin. Vaatimus oli kuitenkin poistettu vuosia 2020 ja 2021
koskevista ohjeiden versioista.

Vaikutustenarvioinneissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja,
mutta määrällinen analyysi on vähäistä

1.19. Paremman sääntelyn suuntaviivoissa todetaan, että vaikutustenarvioinneissa

olisi verrattava toimintapoliittisia vaihtoehtoja niiden taloudellisten, sosiaalisten ja
ympäristövaikutusten perusteella. Tässä yhteydessä olisi mahdollisuuksien mukaan
hyödynnettävä määrällisesti ilmaistuja kustannuksia ja hyötyjä.
Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa vaikutustenarvioinneissa esitettiin erilaisia
vaihtoehtoja, mutta ne eivät aina olleet tyhjentäviä vaihtoehtoisia skenaarioita, jotka
olisivat kattaneet kaikki tärkeät näkökohdat ohjelmassa. Näkökohdissa, jotka
skenaariot kattoivat, eri vaihtoehtoja voitiin vertailla lähinnä laadullisten tietojen
perusteella, sillä määrällisiä tietoja, jotka olisivat perustuneet esimerkiksi kustannushyötyanalyysiin tai kustannus-vaikuttavuusanalyysiin, oli vähän (ks. taulukko 1.2).
Tarkoituksenmukainen määrällinen analyysi voi auttaa lukijoita arvioimaan paremmin
suhteellisia ansioita, joita vaikutustenarvioinnissa suositellulla vaihtoehdolla on.
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Taulukko 1.2 – Vaikutustenarvioinneissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja,
jotka ovat laadullisesti vertailukelpoisia mutta jotka sisältävät vain
suppean määrällisen analyysin
EAKR ja
koheesiorahasto

Maataloustukirahasto
ja maaseuturahasto

NDICI-väline

Useiden vaihtoehtojen esittely
Vaikutustenarvioinnissa
esitetään perustaso ja
kolme vaihtoehtoa,
joiden mukaisesti
suunniteltu kymmenen
prosentin menoleikkaus
toteutetaan: 1) saman
suuruinen leikkaus
kaikkialta,
2) maantieteellinen
keskittäminen (ei
leikkauksia vähemmän
kehittyneiltä mailta) ja
3) temaattinen
keskittäminen (etusija
innovaatioille,
pk-yrityksille ja
ympäristölle).

Vaikutustenarvioinnissa
esitetään perustaso ja
kolme vaihtoehtoa.
Nämä vaihtoehdot eivät
sulje toisiaan pois, vaan
ne edustavat useita
erilaisia painopisteitä,
joista jäsenvaltiot voivat
asettaa joitakin
etusijalle.

Vaikutustenarvioinnissa
esitetyt vaihtoehdot ovat
pikemminkin yhden
vaihtoehdon muunnoksia,
koska koko vertaileva analyysi
rajoittuu kysymykseen siitä,
mitkä ulkoiset välineet ja
talousarviotakaukset
yhdistetään NDICIvälineeseen.

Vertailukelpoisuus
Vaihtoehtojen etujen ja
haittojen analyysi, jossa
keskitytään sen
arvioimiseen, miten
vaihtoehdot vaikuttavat
EU:n BKT:hen.

Analyysi siitä, kuinka
vaikuttavasti kussakin
vaihtoehdossa
odotusten mukaan
saavutetaan YMP:n
tavoitteet.

Analyysi eduista ja haitoista,
joita aiheutuu erillisten
ulkoisten välineiden
yhdistämisestä NDICIvälineeseen. Tämän jälkeen
kustakin välineestä esitetään
päätelmät.
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EAKR ja
koheesiorahasto

Maataloustukirahasto
ja maaseuturahasto

NDICI-väline

Määrällinen ilmaiseminen
Vaikutustenarvioinnista
puuttuu
yksityiskohtainen
kustannus-hyötyanalyysi
tai kustannusvaikuttavuusanalyysi.

Vaikutustenarvioinnissa
analysoidaan
määrällisesti ympäristöja taloudellisia
näkökohtia, esimerkiksi
jakaumavaikutuksia,
mutta siitä puuttuu
yksityiskohtainen
kustannus-hyötyanalyysi
tai kustannusvaikuttavuusanalyysi.

Vaikutustenarvioinnissa
keskitytään lähinnä
yhteneväisiin tavoitteisiin
sekä
johdonmukaisuusnäkökohtiin,
mutta siinä ei ole määrällistä
analyysia.

Parhaaksi arvioidun vaihtoehdon toteaminen
Kyllä, nimenomainen
toteamus (vaihtoehto 3
eli temaattinen
keskittäminen).

Ei, vaikutustenarvioinnin
mukaan paras
vaihtoehto voisi olla
esitettyjen
vaihtoehtojen
yhdistelmä.

Kyllä, vaikutustenarvioinnissa
esitetään johtopäätös siitä,
mitkä välineet olisi
yhdistettävä NDICIvälineeseen.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Sääntelyntarkastelulautakunta pyrkii osaltaan parantamaan
arviointien ja vaikutustenarviointien laatua

1.20. Paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti

sääntelyntarkastelulautakunta arvioi kaikkien vaikutustenarviointien sekä sellaisten
valikoitujen arviointien laatua, joita se pitää merkittävinä. Kuten kaaviosta 1.3 käy ilmi,
sääntelyntarkastelulautakunnan työmäärä on huomattava: vuosina 2017–2020 se tutki
yhteensä 229 tapausta – 171 vaikutustenarviointia ja 58 arviointia. Näistä
42 (18 prosenttia) koski suoraan MRK:ta. Sääntelyntarkastelulautakunnan työmäärä on
keskimäärin noin 60 tapausta vuodessa, mutta tapausten määrä vaihtelee MRK:n ja
laajemmin EU:n poliittisen syklin etenemisen mukaan.
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1.21. Sääntelyntarkastelulautakunta antaa kustakin tarkastellusta tapauksesta

lausunnon, joka voi olla kielteinen tai myönteinen (tai vaikutustenarviointien osalta
myös myönteinen varauksin). Vaikutustenarvioinnit, joista
sääntelyntarkastelulautakunta antaa ensimmäisellä kerralla kielteisen lausunnon, on
laadittava uudelleen siten, että niissä otetaan huomioon
sääntelyntarkastelulautakunnan huomautukset. Vaikutustenarvioinnit on tämän
jälkeen toimitettava lautakunnalle uudelleen toista tarkastelua varten. Tämä toinen
toimitus on yleensä lopullinen. Jos sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto on
edelleenkin kielteinen, ainoastaan toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden
ennakoinnista vastaava komission varapuheenjohtaja voi antaa hyväksynnän sille, että
yksiköiden välinen kuuleminen käynnistetään jo ennen kuin komission jäsenten
kollegio päättää, viedäänkö aloitetta eteenpäin. Arviointien osalta noudatetaan
sääntöä, jonka mukaan sääntelyntarkastelulautakunnan kielteinen lausunto ei estä
julkaisemista, mutta useimmissa tapauksissa vastuupääosastot korjaavat
arviointiluonnosta ja pyrkivät saamaan toiselle versiolle myönteisen lausunnon.

1.22. Lisäksi sääntelyntarkastelulautakunta arvioi kunkin arviointi- ja

vaikutustenarviointiluonnoksen laadun jokaisen toimituksen jälkeen ja tarkistaa
vastaavan lopullisen version laadun ennen sen julkaisemista. Lautakunta soveltaa
erilaisia kriteerejä, joiden täyttämisestä se antaa pisteitä.
Sääntelyntarkastelulautakunta antoi lopullisille vaikutustenarvioinneille ja arvioinneille
keskimäärin 15 prosenttia korkeammat laatupisteet kuin ensimmäisille läpikäymilleen
luonnoksille. Pisteet paranivat enemmän tapauksissa, joissa alustava arvio oli ollut
kielteinen (29 prosentin parannus), mutta ne paranivat myös tapauksissa, joissa
lausunto oli alun perin ollut myönteinen (10 prosentin parannus). Jälkimmäisissä
tapauksissa sääntelyntarkastelulautakunta luotti siihen, että vastuupääosastot
panisivat lautakunnan tarkastelunsa perusteella antamat huomautukset täytäntöön
ilman että uusia versioita toimitettaisiin. Pisteet paranivat samalla tavalla sekä
arviointien että vaikutustenarviointien osalta. Pisteiden paranemisessa merkitystä ei
ollut myöskään sillä, liittyikö asiakirja MRK:hon vai ei.
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Kaavio 1.3 – Sääntelyntarkastelulautakunta auttaa parantamaan
vaikutustenarviointien ja arviointien laatua
Sääntelyntarkastelulautakunnan työnkulku
Arviointiluonnos

Vaikutustenarvioinnit (kaikki)
Arvioinnit (valikoidut)

Vaikutustenarviointiluonnos

Sääntelyntarkastelulautakunta
Lausunto

Laadunarviointi (*)
Myönteinen lausunto
(huomautukset mahdollisia)

(*) Laadunarviointi
kustakin versiosta, tuloksena
laatupisteytys
usean kriteerin nojalla.
Laatupisteet eivät määrää
sääntelyntarkastelulautakun
nan lausuntoa.
Pisteitä ei julkaista, paitsi
koottuina tilastoina.

R

Myönteinen
lausunto
varauksin

Kielteinen lausunto
Vapaaehtoinen uusi
luonnos
ja toinen toimitus
(myös negatiivisen
lausunnon julkaiseminen
mahdollista)

Pakollinen
uusi luonnos

-

Julkaiseminen
Arviointien ja vaikutustenarviointien
lopulliset versiot
Lausunnot (myös alustavat kielteiset
lausunnot)

Pakollinen uusi luonnos ja toinen
toimitus, paitsi jos
sääntelyntarkastelulautakunnan
vastustuksesta huolimatta tehdään
poliittinen päätös viedä aloitetta
eteenpäin

Sääntelyntarkastelulautakunnan laatupisteiden paraneminen ensimmäisen ja
viimeisen version välillä
Pistemäärä
4
4 – hyvä
Ensimmäinen Ensimmäinen
lausunto
lausunto
Kaikki pisteet kielteinen
myönteinen

3
3 – hyväksyttävä

2 – heikko
2

15 %

MRK

10 %
13 %

29 %

Muut kuin
MRK

Vaikutustenarvioinnit

Arvioinnit

16 %

15 %

17 %

Pisteet suurenevat eniten (29 prosenttia), kun
ensimmäinen luonnos saa kielteisen
lausunnon.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Viimeisen version pistemäärä
Ensimmäisen version pistemäärä
Pistemäärän paraneminen
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1.23. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kuusi MRK:hon liittyvää tapausta: kolme
vaikutustenarviointia ja kolme arviointia. Tarkastajat havaitsivat tiettyjä
laadunparannuksia, jotka olivat sääntelyntarkastelulautakunnan työn tulosta. He
havaitsivat myös, että sääntelyntarkastelulautakunnan laadunarvioinnit olivat näissä
tapauksissa perusteltuja sekä ensimmäisten että lopullisten versioiden osalta.
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Komissio otti saadut kokemukset
huomioon valmistellessaan
lainsäädäntöehdotuksiaan
1.24. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tutkimistaan seitsemästä

lainsäädäntöehdotuksesta, että komissio oli yleisesti ottaen ottanut huomioon ne
saadut kokemukset, joista oli raportoitu kyseisiin aloihin liittyvissä arvioinneissa ja
tarkastuksissa. Tosin huomioonottaminen ei aina ollut täysimääräistä ja joissakin
tapauksissa se oli vain vähäistä. Lisäksi on todettava, että komission
lainsäädäntöehdotus, joka liittyy tiettyä ohjelmaa sääntelevään perussäädökseen, on
vasta ensimmäinen vaihe ohjelman suunnittelussa eikä se yksinään voi taata, että
ohjelman tuloksellisuus paranee. Ensinnäkin tällaisen ehdotuksen perusteella annettu
lainsäädäntö on tulosta Euroopan parlamentin ja neuvoston välisistä
lainsäädäntöneuvotteluista, joissa ehdotukseen usein tehdään merkittäviä muutoksia.
Toiseksi joitakin keskeisiä vaatimuksia ja järjestelyjä on vielä vahvistettava alemman
tason täytäntöönpanosäädöksissä ja delegoiduissa säädöksissä. Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksiä kuultuaan ensin jäsenvaltioiden edustajien komiteoita.
Delegoituja säädöksiä antaessaan komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden näkemykset, ja parlamentilla ja neuvostolla on oikeus vastustaa
näiden säädösten voimaantuloa. Yhteistyössä toteutettavassa hallinnoinnissa
ohjelmien tuloksellisuus riippuu pitkälti eri toimenpideohjelmien erityissäännöksistä
sekä YMP:n strategiasuunnitelmista ja vastaavista ohjelma-asiakirjoista, joita
jäsenvaltioiden on ehdotettava ja jotka komission on hyväksyttävä ennen kuin
täytäntöönpano voi alkaa.

1.25. Tässä osiossa esitellään kolme saatuihin kokemuksiin liittyvää tapausta.

Tarkastajat selvittävät niiden osalta, miten komissio on ottanut saadut kokemukset
huomioon lainsäädäntöehdotuksissaan. Ensimmäinen tapaus koskee EU:n ulkoisen
toiminnan yleistä rakennetta, jota komissio muutti radikaalisti vastauksena aiempiin
ongelmanmäärityksiin ja suosituksiin (ks. laatikko 1.1).
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Laatikko 1.1
Kokemuksen tuoma oppi: erilaisia ulkoisen toiminnan välineitä olisi
yhdistettävä
Mikä oli ongelma ja mitä kokemuksista oli opittu?
Vuosien 2014–2020 MRK:n aikana otsakkeessa ”Globaali Eurooppa” toteutettiin
yhtaikaa suurta määrää ulkoisen toiminnan rahoitusvälineitä. Näitä välineitä
koskevien väliarviointien mukaan ohjelmien suuri määrä aiheutti riskin siitä, että
toimista tuli päällekkäisiä, synergioita hukattiin ja täytäntöönpanojärjestelyt
moninkertaistuivat 11. Väliarvioinneissa korostettiin tarvetta yksinkertaistaa
työskentelytapoja ja lisätä johdonmukaisuutta.
Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan EU:n
talousarvion ulkopuolella toteutettavien välineiden lukuisuus lisää operatiivisten
järjestelyjen monimutkaisuutta ja heikentää vastuuvelvollisuutta 12. Esimerkkinä
tällaisista välineistä tarkastajat mainitsivat Euroopan kehitysrahaston. Komissio
myönsi tämän ongelman vuonna 2017 laatimassaan pohdinta-asiakirjassa EU:n
rahoituksen tulevaisuudesta. Siinä komissio totesi, että ”EU:n talousarvion
ulkopuolisia lisärahoitusvälineitä tulisi olla mahdollisimman vähän, koska ne
vaikeuttavat talousarvion ymmärtämistä ja vaarantavat talousarvion
demokraattisen valvonnan, läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon.”
Miten komissio otti saadut kokemukset huomioon
lainsäädäntöehdotuksessaan?
Saatujen kokemusten perusteella komissio ehdotti ulkoisten rahoitusvälineiden
rakenteen tarkistamista. Tavoitteena oli lisätä johdonmukaisuutta alueellisten ja
temaattisten ohjelmien välillä ja virtaviivaistaa menettelyjä 13. Kesäkuussa 2021
annettu NDICI-asetus vähensi merkittävästi ulkoisen toiminnan välineiden määrää.
Kahdeksan 14 aiemmin erillistä välinettä yhdistettiin yhdeksi ulkoisen toiminnan
rahoitusvälineeksi. Yksi yhdistetyistä välineistä oli Euroopan kehitysrahasto, joka
nyt otettiin osaksi EU:n talousarviota.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että on vielä liian aikaista arvioida
kaiken kattavasti, missä määrin NDICI-väline edistää yksinkertaistusta ja
suurempaa johdonmukaisuutta käytännössä. Uuden välineen tuleva
ohjelmasuunnittelu ja sitä seuraava täytäntöönpano osoittavat, missä määrin
nämä tavoitteet saavutetaan.

11

Ks. COM(2017) 720 final, s. 20, ja SWD(2017) 601 final, s. 22.

12

Ks. tilintarkastustuomioistuimen katsaus 1/2018: Future of EU finances: reforming how the
EU budget operates Briefing Paper, helmikuu 2018, kohdat 26–30 ja 40 sekä
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1.26. Toinen esimerkki liittyy tuloksellisuuden seurantaan ja mittaamiseen

koheesiopolitiikan alalla. Tässä tapauksessa komissio otti saadut kokemukset
huomioon siten, että se määritteli yhteiset tulosindikaattorit EAKR:lle ja
koheesiorahastolle sekä niihin liittyville ohjelmille (ks. laatikko 1.2). Näin kuitenkin
lisättiin EU-tason indikaattorien kokonaismäärää, mikä merkitsee kompromissia
suhteessa toiseen kokemuksen tuomaan oppiin eli siihen, että ohjelmissa olisi
käytettävä vähälukuisempia (mutta merkityksellisempiä) indikaattoreita, myös
EU-tasolla. Tämän tyyppiset yhteensovittelut ovat usein väistämättömiä menoohjelmien suunnittelussa.

Laatikko 1.2
Kokemuksen tuoma oppi: EAKR:llä ja koheesiorahastolla olisi oltava
yhteisiä tulosindikaattoreita
Mikä oli ongelma ja mitä kokemuksista oli opittu?
EAKR:ää ja koheesiorahastoa koskevassa vuosien 2014–2020 MRKlainsäädännössä vahvistettiin luettelo yhteisistä tuotosindikaattoreista. Yhteisiä
tulosindikaattoreita ei kuitenkaan kehitetty näille kahdelle rahastolle.
Sen sijaan kullekin toimenpideohjelmalle vahvistettiin erikseen
tulosindikaattoreita, jotka olivat erilaisia eri ohjelmissa. Tämä lisäsi hallinnollista
rasitetta ja aiheutti sen, että tulosten mielekäs yhdistely EU-tasolla oli
mahdotonta. Tilintarkastustuomioistuin suositteli, että komissio ehdottaisi
vuosien 2021–2027 MRK:n osalta yhteisiä tulosindikaattoreita 15.

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, luku 2,
kohdat 2.29–2.31 ja laatikko 2.8.
13

Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and
International Cooperation Instrument, s. 19.

14

Kehitysyhteistyön rahoitusväline, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen
rahoitusväline, Euroopan naapuruusväline, vakautta ja rauhaa edistävä väline, väline
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten, kumppanuusväline, yhteinen
täytäntöönpanoasetus ja Euroopan kehitysrahasto.

15

Ks. erityiskertomus 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, ja erityiskertomus 21/2018: Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n
ja ESR:n hankkeiden valinta ja seuranta ovat yhä enimmäkseen tuotossuuntautuneita.
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Miten komissio otti saadut kokemukset huomioon
lainsäädäntöehdotuksessaan?
Komissio analysoi kauden 2014–2020 indikaattoreita sen selvittämiseksi, oliko
mahdollista laajentaa yhteisten tuotosindikaattorien luetteloa ja laatia yhteisiä
välittömiä tulosindikaattoreita vuoden 2020 jälkeisiä EAKR- ja
koheesiorahastotoimia varten.
Ohjelmakauden 2021–2027 lainsäädäntöpaketti sisältää luettelon yhteisistä
tulosindikaattoreista, joita sovelletaan EAKR:ssä ja koheesiorahastossa. Näillä
tulosindikaattoreilla tullaan mittaamaan tuettujen toimien vaikutuksia
edunsaajiin, ja myös lyhytaikaiset vaikutukset otetaan huomioon.

1.27. Joissakin tapauksissa komission lainsäädäntöehdotuksissa otettiin saadut

kokemukset huomioon vain vähäisessä määrin. Esimerkkinä tästä oli kysymys, kuinka
lisätä YMP:n myötävaikutusta ilmastotoimiin ja kuinka mitata kyseistä myötävaikutusta
realistisesti (ks. laatikko 1.3).

Laatikko 1.3
Kokemuksen tuoma oppi: YMP:n myötävaikutusta ilmastotoimiin
olisi arvioitava sellaisen lähestymistavan mukaisesti, joka heijastelee
todellisuutta paremmin
Mikä oli ongelma ja mitä kokemuksista oli opittu?
Hillitäkseen ilmastonmuutosta EU on asettanut joukon kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistavoitteita: päästöjä olisi vuoden 1990 tasoon verrattuna
pienennettävä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 55 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2050 nettopäästöjen olisi oltava nolla.
Maatalousala on mukana edistämässä kaikkia kolmea yleistavoitetta, mutta
maataloutta varten ei ole toistaiseksi sovittu erillistä alakohtaista tavoitetta 16.
YMP:n myötävaikutusta ilmastotoimiin mitataan osana EU:n sitoumusta käyttää
tietty osuus talousarviostaan toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Vuosien 2014–2020 MRK:n osalta tätä
osuutta koskeva tavoite oli 20 prosenttia ja vuosien 2021–2027 MRK:n osalta se
on 25 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin vuonna 2016

16

Erityiskertomus 18/2019: Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa: raportointi hyvällä tasolla, mutta
parempi käsitys tulevista päästövähennyksistä on tarpeen, laatikko 6.
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julkaisemassaan kertomuksessa 17, että seurantamenetelmää oli sovellettu tavalla,
jonka seurauksena YMP:n myötävaikutus oli yliarvioitu lähes kolmanneksella.
Tarkastajat havaitsivat myös, että oli vain vähän tietoa siitä, millaisia tuloksia
ilmastomenojen osalta odotettiin, esimerkiksi päästöjen vähentymisen osalta.
Tilintarkastustuomioistuin suositti, että sovellettaisiin varovaisuusperiaatetta ja
korjattaisiin YMP:n ilmastomenojen liian suuret arviot. Tilintarkastustuomioistuin
totesi vuonna 2021 julkaisemassaan kertomuksessa 18, että vaikka YMP:n osuus
EU:n ilmastomenoista oli puolet, maatalouden päästöt olivat vuoden 2010 jälkeen
pienentyneet vain vähän.
Miten komissio otti saadut kokemukset huomioon
lainsäädäntöehdotuksessaan?
Tilintarkastustuomioistuin totesi katsauksessaan 1/2020 19, että menetelmä, jota
komissio käytti EU:n talousarvion ilmastomenojen seurantaan, oli pysynyt suurelta
osin muuttumattomana. Vaikka komissio tilintarkastustuomioistuimen suosituksen
mukaisesti oli pienentänyt arviotaan luonnonhaitta-alueiden tuen
myötävaikutuksesta ilmastotoimiin, se korotti samalla merkittävästi arviota
perustuen myötävaikutuksesta (perustuki on viljelijöille maksettavien suorien
tukien uusi päämuoto). Komissio perusteli toimenpidettään sillä, että
perustukimaksuihin sovellettiin ns. tehostettua ehdollisuutta, johon kuuluu
aiemmin sovellettuja viherryttämiskäytäntöjä. Kuten tilintarkastustuomioistuin
totesi lausunnossaan 20 vuodelta 2018, realistisempi tapa arvioida suorien tukien
myötävaikutusta ilmastotoimiin olisi kuitenkin se, että huomioon otettaisiin
ainoastaan sellaisille alueille maksettu tuki, joilla viljelijät tosiasiallisesti soveltavat
ilmastonmuutoksen hillitsemiskäytäntöjä.

17

Erityiskertomus 31/2016: Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin:
kunnianhimoisia toimia on käynnissä, mutta niiden riittävyys on erittäin epävarmaa.

18

Erityiskertomus 16/2021: Yhteinen maatalouspolitiikka ja ilmasto: Puolet EU:n
ilmastomenoista kohdistuu maatalouteen, mutta maatilojen päästöt eivät vähene.

19

Katsaus 1/2020: EU:n talousarvion ilmastomenojen seuranta.

20

Lausunto 7/2018 komission ehdotuksista asetuksiksi, jotka liittyvät vuoden 2020 jälkeisen
ajan yhteiseen maatalouspolitiikkaan, kohdat 37 ja 38.

33

Komission vaikutustenarvioinnit
tukevat osittain MRKlainsäädäntöluonnoksiin tehtyjä
muutoksia, mutta kyseisten
vaikutustenarviointien lisäksi
parlamentti ja neuvosto eivät ole
tehneet omia vaikutustenarviointejaan
1.28. SEUT-sopimuksessa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston

lainsäädäntövalta. Näillä kahdella toimielimellä on demokraattinen valtuutus, ja ne
voivat perussopimusten asettamissa rajoissa käyttää lainsäädäntövaltaansa vapaasti
parhaaksi katsomallaan tavalla. Paremmasta lainsäädännöstä tehty toimielinten
välinen sopimus, jonka osapuolia kumpikin toimielin on, antaa joitakin ohjeita hyvistä
lainsäädäntökäytännöistä ja velvoittaa kyseiset toimielimet noudattamaan niitä.
Sopimuksen 15 artiklassa määrätään, että ”Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät
vaikutustenarviointeja komission ehdotukseen esittämistään olennaisista muutoksista,
jos ne katsovat sen lainsäädäntöprosessin kannalta asianmukaiseksi ja tarpeelliseksi.”
Yleissääntö on, että ”Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät komission tekemää
vaikutustenarviointia pääsääntöisesti jatkotyöskentelynsä lähtökohtana.”
Asianomaisen toimielimen olisi määriteltävä, mitä sopimuksen 15 artiklan mukaisella
olennaisella muutoksella tarkoitetaan.

1.29. Lainsäädäntövallan käyttäjät olivat tehneet lukuisia muutoksia niissä

alakohtaista lainsäädäntöä koskevissa menettelyissä, jotka tilintarkastustuomioistuin
tarkasti. Tilanne oli sama MRK-asetuksen osalta, johon neuvosto oli parlamentin
hyväksynnän saatuaan tehnyt monia muutoksia. Tarkastajat katsoivat, että jotkin
muutokset olivat ohjelmien tuloksellisuuden kannalta merkittäviä. Useimmissa
tapauksissa tällaiset muutokset voitiin ainakin jossain määrin yhdistää niihin saatuihin
kokemuksiin, joista oli raportoitu arvioinneissa ja tarkastuksissa, sekä komission
vaikutustenarviointeihin. Tilanne oli yleisesti ottaen tämä siltä osin kuin oli kyse
aiempien kokemusten huomioonottamisesta muutoksissa, joissa lisättiin MRKasetukseen sisällytettyä joustavuutta (ks. laatikko 1.4).
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Laatikko 1.4
Kokemuksen tuoma oppi: MRK:n olisi oltava joustavampi, jotta sillä
pystyttäisiin paremmin vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin
Mikä oli ongelma ja mitä kokemuksista oli opittu?
Vuonna 2017 julkaisemassaan pohdinta-asiakirjassa EU:n rahoituksen
tulevaisuudesta komissio ilmoitti kannattavansa EU:n talousarviota, jossa olisi
”lisää rahoitusjoustoa vakaissa puitteissa”. Komission näkemyksen mukaan
suurempi joustavuus oli keskeistä, kun oli reagoitava kriiseihin ja odottamattomiin
tapahtumiin. Tilintarkastustuomioistuin oli katsauksessaan vuodelta 2018 pitkälti
samaa mieltä komission ongelmanmäärityksestä ja lisäsi, että vuosien 2014–2020
MRK:n joustovälineitä käytettiin suurelta osin sellaisten talousarviovaikutusten
käsittelyyn, jotka liittyivät ohjelmien täytäntöönpanon ennakoimattomiin
viivästyksiin. Tämä jätti vain vähän joustovaraa muiden ennakoimattomien
tapahtumien varalta.
Miten komissio otti saadut
kokemukset huomioon
lainsäädäntöehdotuksessaan?

Kuinka neuvosto parlamentin
hyväksynnän saatuaan muutti
komission ehdotusta?

Tilintarkastustuomioistuin totesi
katsauksessaan 6/2018, joka koski
komission ehdotusta vuosien 2021–
2027 MRK:ksi, että oli useita tekijöitä,
jotka lisäsivät merkittävästi
talousarvion kokonaisjoustoa.
Esimerkkinä voidaan mainita
seuraavat:

Neuvosto piti parlamentin
hyväksynnän saatuaan tietyt
komission ehdotuksen pääkohdat
ennallaan mutta teki ehdotukseen
eräitä tärkeitä muutoksia. Erityyppiset
erityisrahoitusvälineet muun muassa
jaoteltiin selkeämmin temaattisiksi tai
ei-temaattisiksi välineiksi. Lisäksi
tehtiin seuraavat muutokset:

o

o

Raja-arvot, jotka koskivat
käyttämättä jääneiden
maksumäärärahojen siirtämistä
tuleville vuosille, poistettiin.
Käyttämättä jäänyt määrä
lasketaan siten, että
enimmäismäärästä, jonka EU
voisi maksaa tiettynä vuotena
(vuotuinen maksumäärärahojen
enimmäismäärä), vähennetään
EU:n tosiasiallisesti maksama
määrä. Siirto toteutetaan ns.
maksumäärärahojen
kokonaisliikkumavaran

Maksumäärärahojen
kokonaisliikkumavara
yhdistettiin ns. yhteen ainoaan
liikkumavaravälineeseen. Lisäksi
raja-arvot, jotka koskivat
käyttämättä jääneiden
maksumäärärahojen siirtämistä
eri varainhoitovuosien välillä,
otettiin uudelleen käyttöön.
Kuten vuosien 2014–2020 MRK:n
osalta, nämä raja-arvot koskevat
kauden kolmea viimeistä vuotta,
mutta nyt ne ovat yhteensä noin
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mekanismilla. Raja-arvojen
poistamisella varmistettaisiin,
että maksuihin olisi käytettävissä
varoja, jos ohjelmien
täytäntöönpano viivästyisi.

21

20 prosenttia korkeammat kuin
aiemmalla MRK:lla.

o

MRK:n ulkopuolella
toteutettavien neljän
erityisrahoitusvälineen 21 kokoa ja
laajuutta suurennettiin siten, että
niiden määrärahat kasvoivat
2,4 miljardiin euroon vuodessa
(34 prosentin lisäys edelliseen
MRK:hon verrattuna). Lisäksi
selvennettiin, että näistä
välineistä maksetut määrät
tulevat niiden määrien lisäksi,
jotka otetaan huomioon
maksumäärärahojen vuotuisessa
enimmäismäärässä.

o

Näiden erityisrahoitusvälineiden
kokonaismäärärahoja
vähennettiin hieman eli neljällä
prosentilla. Vuotuiset
määrärahat olivat siten
2,3 miljardia euroa, joten ne
olivat edelleenkin 28 prosenttia
suuremmat kuin edellisellä
kaudella. Lisäksi luotiin uusi
temaattinen
erityisrahoitusväline, brexitmukautusvaraus, jonka
enimmäismäärärahat välineen
koko toiminta-ajalla ovat viisi
miljardia euroa.

o

Mahdollisuutta siirtää
käyttämättä jääneet
maksusitoumusmäärärahat
seuraaville vuosille ns. unionin
varauksen avulla laajennettiin
siten, että siirtoja voitiin
kohdentaa mille tahansa
politiikanalalle eikä – kuten
vuosien 2014–2020 MRK:ssa –
pelkästään osa-alueille, jotka
liittyivät kasvuun, työllisyyteen,
muuttoliikkeeseen ja
turvallisuuteen.

o

Unionin varaus yhdistettiin
edellä mainittuun yhteen
ainoaan
liikkumavaravälineeseen. Vaikka
periaate, jonka mukaan
mekanismin käytölle ei ole
temaattisia rajoituksia, pidettiin
voimassa, määrille, jotka
voitaisiin siirtää seuraaville
varainhoitovuosille, asetettiin
vuotuinen raja-arvo:
0,04 prosenttia EU:n
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta
bruttokansantulosta.

Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus ja
joustoväline.
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o

Tehtiin mahdolliseksi käyttää
peruutettuja eli vapautettuja
sitoumuksia uudelleen siten, että
ne lisättiin unionin varaukseen.
Perinteisesti määrärahoja on
vapautettu 2–5 miljardia euroa
vuodessa.

o

Mahdollisuus käyttää
peruutettuja sitoumuksia
uudelleen tällä tavoin poistettiin.

1.30. Eräissä muissa tapauksissa lainsäädäntövallan käyttäjät tekivät merkittäviä

muutoksia ehdotuksiin, jotka komissio kokemustietojensa pohjalta oli laatinut.
Havaintoesimerkkinä voidaan mainita se, että lainsäädäntövallan käyttäjät hylkäsivät
komission ehdotuksen lyhentää kolmesta vuodesta kahteen ajanjaksoa, jonka aikana –
talousarviositoumuksen tekemisestä lukien – monivuotisiin ohjelmiin liittyviä maksuja
voitaisiin vielä suorittaa (ks. laatikko 1.5).

Laatikko 1.5
Kokemuksen tuoma oppi: n+3-sääntö olisi korvattava n+2-säännöllä
EU käyttää merkittävän osan talousarviostaan monivuotisten ohjelmien, kuten
EAKR:n ja koheesiorahaston, kautta. Vuosien 2014–2020 MRK:n osalta kyseisten
ohjelmien varainkäyttö saattoi n+3-säännön perusteella jatkua vuoteen 2023 asti
eli vielä kolme vuotta kauden nimellisen päättymisen jälkeen (ks. myös
kohta 1.10). Tämä oli muutos edellisiin kausiin (2000–2006 ja 2007–2013) nähden,
sillä näiden kausien aikana sovellettiin n+2-sääntöä.
N+3-sääntö otettiin käyttöön, jotta näin saadun lisäajan avulla voitaisiin poistaa
ongelma, joka johtui ohjelmien hitaasta käynnistymisestä ja varojen matalasta
käyttöasteesta kauden alussa. Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut 22,
uusi sääntö aiheutti kuitenkin ongelmia talousarviohallinnon ja tuloksellisuuden
kannalta. Ongelmat olivat seuraavia:
o

22

Maksattamatta olevat sitoumukset eli määrät, jotka komissio oli sitoutunut
maksamaan EU:n talousarviosta mutta joita ei ollut vielä maksettu,
lisääntyivät.

Katsaus 5/2019, Nopea tilannearvio: EU:n talousarvion maksattamatta olevat sitoumukset –
lähempi tarkastelu, huhtikuu 2019, kohdat 34–39; erityiskertomus 36/2016: Arvio kauden
2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien
päättämisjärjestelyistä, kohdat 58–68.
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o

Hallinnollinen taakka lisääntyi sen seurauksena, että ajanjakso, jonka aikana
sovellettiin samaan aikaan kahta MRK:ta ja niiden kahta erillistä
sääntökokonaisuutta, pidentyi kolmeen vuoteen.

o

Kannustimet saada aiemmassa vaiheessa aikaan tuotoksia ja niiden jälkeen
tuloksia heikentyivät, ja joissakin tapauksissa tuotokset ja tulokset tosiasiassa
viivästyivät vuodella verrattuna siihen, että olisi sovellettu n+2-sääntöä.
Miten komissio otti saadut kokemukset
huomioon
lainsäädäntöehdotuksessaan?

Komissio otti n+2-säännön uudelleen
käyttöön ehdotuksessaan, jonka se
antoi yhteisiä säännöksiä koskevasta
asetuksesta kaudella 2021–2027 23.
Komissio ehdotti tätä muutosta, ”jotta
voitaisiin edistää moitteetonta
varainhoitoa ja oikea-aikaista
toteuttamista,” ja katsoi, että
muutoksen pitäisi olla toteutettavissa,
koska ”ohjelmissa on
yksinkertaistamisen ansiosta helpompi
vähentää viiveitä” 24.
Kuten kohdassa 1.12 mainitaan,
komissio ei kuitenkaan laatinut
vaikutustenarviointia tämän
horisontaalisen
lainsäädäntöehdotuksen tueksi.

Miten lainsäädäntövallan käyttäjät
muuttivat komission ehdotusta?
Lainsäädäntövallan käyttäjät
päättivät jatkaa n+3-säännön
soveltamista vuosina 2021–2026 ja
muuttivat komission ehdotusta
tämän mukaisesti.

23

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetusehdotus, 99 artikla, ja yhteisen maatalouspolitiikan
rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetusehdotus, 36 artikla.

24

Komission lainsäädäntöehdotuksen perusteluosa. Ks. myös komission pohdinta-asiakirja
EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, 2017, kohta 4.1.3.
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1.31. Parlamentti ja neuvosto eivät kumpikaan olleet laatineet

vaikutustenarviointeja MRK:ta ja sen rahoitusohjelmia koskevasta komission
lainsäädäntöehdotuksesta. Tarkastajat panivat merkille parlamentin kritiikin, joka
kohdistui neuvostoon sen vuoksi, ettei neuvosto ollut valmistellut tällaisia
vaikutustenarviointeja ehdottamistaan olennaisista muutoksista 25. Tarkastajat
havaitsivat, että sekä parlamentti että neuvosto olivat laatineet sisäisiä ohjeita
vaikutustenarvioinneista. Kumpikin toimielin painottaa omissa suuntaviivoissaan –
paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti –
että ne ottavat komission vaikutustenarvioinnit täysimääräisesti huomioon. Lisäksi
kumpikin toimielin luettelee tiettyjä ehtoja, joiden olisi täytyttävä, jotta ne laatisivat
omia vaikutustenarviointejaan. Kumpikin toimielin edellyttää, että uudella
vaikutustenarvioinnilla on laaja poliittinen tuki ja ettei sen laatiminen viivästytä
aiheettomasti lainsäädäntömenettelyä. Lisäksi kummankin toimielimen ohjeissa
todetaan, että uutta vaikutustenarviointia voidaan pitää tarpeellisena vain, jos
komission lainsäädäntöehdotukseen aiotaan tehdä ns. olennaisia muutoksia.
Kumpikaan toimielin ei kuitenkaan määrittele, mikä tekee muutoksesta olennaisen,
eikä esitä kriteerejä, joiden mukaisesti asiaa arvioitaisiin. Parlamentin ohjeissa
todetaan, että käsitettä ”olennaisuus” on vaikea määritellä kaikkiin tilanteisiin
sopivalla tavalla ja tämän vuoksi asiaa on arvioitava tapauskohtaisesti. Neuvoston
ohjeissa suositaan samanlaista tapauskohtaista lähestymistapaa. Myös
tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että ei ehkä ole mahdollista laatia yhtä
yleisesti sovellettavaa määritelmää. Silti se, että ei ole käytettävissä kriteerejä, joiden
perusteella voitaisiin arvioida, milloin muutos on olennainen, aiheuttaa riskin siitä, että
parlamentin valiokunnat ja neuvoston komiteat omaksuvat toisistaan poikkeavia
tulkintoja ja käytäntöjä.

1.32. Tilintarkastustuomioistuin selvitti tarkastamiensa lainsäädäntöehdotusten

osalta, olivatko lainsäädäntövallan käyttäjät ottaneet huomioon
tilintarkastustuomioistuimen lausunnot 26. Tarkastajat totesivat, että
lainsäädäntövallan käyttäjät olivat noudattaneet osaa tarkastajien ehdotuksista (ks.
laatikko 1.6).

25

Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2021, joka sisältää huomautukset,
jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin
yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka II – Eurooppaneuvosto ja neuvosto (2020/2142(DEC)), kohta 12.

26

Lausunto 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta; lausunto 7/2018 YMPlainsäädäntöpaketista ja lausunto 10/2018 NDICI-asetuksesta.
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Laatikko 1.6
Joissakin tapauksissa lainsäädäntövallan käyttäjät noudattivat
ehdotuksia, jotka tilintarkastustuomioistuin oli esittänyt
lausunnoissaan komission lainsäädäntöehdotuksista
o

Lainsäädäntövallan käyttäjät yhdenmukaistivat tulosindikaattoreiden
ehdotettuja määritelmiä yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ja
rahastokohtaisissa asetuksissa (myös EAKR-/koheesiorahastoasetuksessa) 27.

o

Ne laajensivat tulosperusteiseen ohjelmasuunnitteluun liittyvän periaatteen
soveltamista siten, että se otettiin maantieteellisten ohjelmien lisäksi
käyttöön kaikissa muissakin NDICI-ohjelmissa 28.

27

Lausunto 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, kohta 60.

28

Lausunto 10/2018 NDICI-asetuksesta, kohta 23.
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Johtopäätökset ja suositukset
1.33. Parempaan sääntelyyn perustuva lähestymistapa auttaa komissiota

kartoittamaan toimintapolitiikkojen ja ohjelmien aiemmasta täytäntöönpanosta
saatuja kokemuksia ja hyödyntämään niitä niin, että tuloksellisuus paranee
tulevaisuudessa (ks. kohta 1.9).

1.34. Tarkastajat havaitsivat, että komissio oli noudattanut arviointi ensin

-periaatetta useimmissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa
lainsäädäntömenettelyissä. Asiaa arvioitaessa otettiin huomioon MRK-sykliin liittyvät
rajoitteet. Komissio ei kuitenkaan ollut tehnyt vaikutustenarviointia yhteisiä
säännöksiä koskevasta asetuksesta, jonka sisältämät tuloksellisuussäännökset olivat
tärkeitä EAKR:n, koheesiorahaston ja kuuden muun ohjelman kannalta. Lisäksi YMPlainsäädäntöehdotusten osalta on todettava, että arvioinnit eivät olleet riittävästi
kattaneet kaikkia toimintapolitiikan temaattisia näkökohtia siihen mennessä, kun
vaikutustenarviointia laadittiin (ks. kohdat 1.10–1.12).

Suositus 1.1
Seuraavaa MRK:ta valmistellessaan komission olisi
a)

varmistettava, että vaikutustenarvioinneissa käydään läpi sisällölliset näkökohdat
(eikä siis pelkästään menettelyllisiä näkökohtia) sellaisesta lainsäädännöstä, joka
kattaa useita ohjelmia; tällainen säädös on esimerkiksi yhteisiä säännöksiä
koskeva asetus

b)

suunniteltava kaikkia meno-ohjelmia koskevat arviointinsa siten, että arviointien
tulokset ovat käytettävissä meno-ohjelmia koskevissa vaikutustenarvioinneissa.
Tämä koskee myös arviointeja, jotka liittyvät tällaisten ohjelmien erityisiin
temaattisiin näkökohtiin.

Tavoiteajankohta: vuoden 2027 jälkeistä MRK:ta koskevan valmistelun aikana

1.35. Vaikutustenarvioinnit ja arvioinnit sekä niitä tukevat tutkimukset julkaistaan,
mutta niitä voi olla vaikea löytää, eikä niitä varten ole luotu sellaista keskitettyä
yhteyspistettä, jonka kautta voisi tarkastella niitä kaikkia (ks. kohdat 1.13–1.15).
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Suositus 1.2
Komission olisi edelleen pyrittävä toteuttamaan suunnitelmansa sellaisen keskitetyn
yhteyspisteen perustamisesta, joka olisi käyttäjäystävällinen ja jonka kautta kaikki
vaikutustenarvioinnit ja arvioinnit sekä niiden taustatutkimukset olisivat saatavilla.
Tämä voitaisiin saada aikaan siten, että komission relevantit näyttörekisterit
ja -portaalit kytketään toisiinsa. Lisäksi komission olisi oltava yhteydessä Euroopan
parlamenttiin ja neuvostoon yhteisen näyttörekisterin eli yhteisen
lainsäädäntöportaalin perustamiseksi.
Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppu

1.36. Saadut kokemukset oli yleisesti ottaen yksilöity selkeästi arvioinneissa, jotka
tilintarkastustuomioistuin tarkasti. Komissio ei kuitenkaan ollut julkaisemissaan
hallintosuunnitelmissa yksilöinyt selkeästi relevantteja seurantatoimia, jotka
perustuivat arviointeihin (ks. kohdat 1.16–1.18).

Suositus 1.3
Komission olisi yksilöitävä selkeästi arviointeihin perustuvat relevantit seurantatoimet
ja esitettävä ne vuotuisissa hallintosuunnitelmissaan tai muissa vastaavan tasoisissa
julkisesti saatavilla olevissa asiakirjoissa.
Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppu

1.37. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa vaikutustenarvioinneissa esitettiin

useita vaihtoehtoja, joiden mukaisesti vaikutustenarviointien kattamat meno-ohjelmat
voitaisiin muotoilla. Vaikutustenarvioinneissa oli kuitenkin vain vähän sellaisia
määrällisiä tietoja, jotka olisivat helpottaneet esitettyjen vaihtoehtojen vertailua (ks.
kohta 1.19).

Suositus 1.4
Kun komissio esittelee vaikutustenarvioinneissaan vaihtoehtoja, sen olisi sisällytettävä
arviointeihinsa enemmän määrällisiä tietoja, erityisesti kustannus-hyötyanalyyseja ja
kustannus-vaikuttavuusanalyysejä.
Tavoiteajankohta: vuoden 2027 jälkeiseen MRK:hon liittyvien vaikutustenarviointien
valmistelun aikana
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1.38. Sääntelyntarkastelulautakunta tekee merkittävää työtä. Se käy läpi kaikki

vaikutustenarvioinnit ja joukon arviointeja ja parantaa osaltaan niiden laatua
konkreettisella tavalla (ks. kohdat 1.20–1.23).

1.39. Tilintarkastustuomioistuimen tutkimista MRK-lainsäädäntöehdotuksista käy

ilmi, että komissio on yleisesti ottaen ainakin osittain huomioinut sellaiset saadut
kokemukset, joista on raportoitu arvioinneissa ja tarkastuksissa. Ohjelmaa koskeva
perussäädös on kuitenkin vasta ensimmäinen askel toimissa, joilla varmistetaan
parempi tuloksellisuus: paljon riippuu myös sellaisista keskeisistä vaatimuksista ja
järjestelyistä, jotka on vielä vahvistettava alemman tason täytäntöönpanosäädöksissä
ja delegoiduissa säädöksissä sekä ohjelma-asiakirjoissa (ks. kohdat 1.24–1.27).

1.40. Lainsäädännön hyväksyminen kesti vuosien 2021–2027 MRK:n osalta

kauemmin kuin edellisen kauden osalta, mikä viivästytti meno-ohjelmien
käyttöönottoa. Parlamentti ja neuvosto olivat tehneet lukuisia muutoksia niihin
komission lainsäädäntöehdotuksiin, jotka tilintarkastustuomioistuin tutki. Tarkastajat
pitivät joitakin kyseisistä muutoksista merkittävinä ohjelmien tuloksellisuuden
kannalta. Useimmat tällaisista muutoksista voitiin yhdistää saatuihin kokemuksiin,
joista oli raportoitu arvioinneissa tai vaikutustenarvioinneissa. Sekä parlamentti että
neuvosto päättivät olla käyttämättä paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä
toimielinten välisessä sopimuksessa niille annettua mahdollisuutta, jonka mukaan ne
voivat tehdä omia vaikutustenarviointejaan (ks. kohdat 1.28–1.32).
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Liitteet
Liite 1.1 – Vuosikertomuksen 2017 kolmannessa luvussa annettujen suositusten seuranta
Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä
Vuosi

Tilintarkastustuomioistuimen suositus

2017

Suositus 1: Komission olisi ehdotettava seuraavaa
monivuotista rahoituskehystä varten toimenpiteitä, joiden
avulla virtaviivaistetaan ja yksinkertaistetaan EU:n talousarvion
täytäntöönpanoa säänteleviä strategiakehyksiä, ja
vahvistettava tällä tavoin tuloksiin kohdistuvaa
tilivelvollisuutta sekä lisättävä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä
kaikille sidosryhmille. Tähän olisi kuuluttava työskentely
sidosryhmien kanssa, jotta aikaan saataisiin johdonmukaiset
mitattavissa olevat ylätason tavoitteet, jotka soveltuvat
ohjaamaan toimia, joita toteutetaan sellaisten tulosten
saavuttamiseksi, jotka on määritelty koko monivuotisen
rahoituskehyksen talousarviolle sen täytäntöönpanojakson
ajaksi.

2017

Suositus 2: Komission olisi sisällytettävä tuloksellisuutta
koskeviin kertomuksiin – vuotuinen hallinnointia ja
tuloksellisuutta koskeva kertomus mukaan luettuna – ajan
tasalla olevat tuloksellisuustiedot […].

Pantu
kokonaan
täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Suurimmaksi
osaksi

X

X

joiltakin
osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei
relevantti

Näyttö
riittämätön
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Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä
Vuosi

Tilintarkastustuomioistuimen suositus

2017

Suositus 3: Komission olisi virtaviivaistettava EU:n talousarvion
tuloksellisuutta koskevat indikaattorit ja lisättävä
yhdenmukaisuutta ylätason yleisten tavoitteiden, yksittäisten
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen tavoitteiden välillä. Tätä
varten komission olisi ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

Pantu
kokonaan
täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Suurimmaksi
osaksi

X

a) Komission olisi muodostettava suora yhteys kunkin menoohjelman oikeusperustan erityisten tavoitteiden ja yleisten
tavoitteiden välille.
Suositus 3: Komission olisi virtaviivaistettava EU:n talousarvion
tuloksellisuutta koskevat indikaattorit ja lisättävä
yhdenmukaisuutta ylätason yleisten tavoitteiden, yksittäisten
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen tavoitteiden välillä. Tätä
varten komission olisi ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:
2017

X
b) Komission olisi tarkistettava EU:n talousarvion osalta kaikilla
tasoilla käytettävät tulosindikaattorit ja kirjattava ylös tiedot
esimerkiksi kunkin indikaattorin tarkoitetusta käyttäjästä ja
aiotusta tarkoituksesta. Jos näitä tietoja ei voida selvittää,
komission olisi harkittava kyseisen indikaattorin poistamista.

joiltakin
osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei
relevantti

Näyttö
riittämätön
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Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä
Vuosi

2017

Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Pantu
kokonaan
täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Suurimmaksi
osaksi

Suositus 3: Komission olisi virtaviivaistettava EU:n talousarvion
tuloksellisuutta koskevat indikaattorit ja lisättävä
yhdenmukaisuutta ylätason yleisten tavoitteiden, yksittäisten
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen tavoitteiden välillä. Tätä
varten komission olisi ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

X

c) Sen olisi varmistettava, että pääosastoissa ohjelmien ja
toimintapolitiikkojen juoksevassa hallinnoinnissa käytettävät
tiedot vastaavat koottuja keskeisten tuloksellisuutta koskevien
kertomusten tuloksellisuustietoja.

2017

2017

Suositus 4: Komission olisi annettava keskeisissä
tuloksellisuutta koskevissa kertomuksissa tietoja siitä, miten se
käyttää tuloksellisuustietoja. Sen olisi osoitettava
mahdollisimman systemaattisesti ja ottaen huomioon
tällaisten tietojen hankintaan kuluva aika, kuinka se on
hyödyntänyt EU:n talousarviota koskevia tuloksellisuustietoja
päätöksenteossaan.
Suositus 5: Komission olisi esitettävä tai parannettava
toimenpiteitä ja aloitteita, joilla edistetään tuloksellisuuden
painottamista komission toimintakulttuurissa. Toimet olisi
perustettava jo saavutettuun edistykseen. Tätä varten
komission pitäisi
a) lisätä johtajiensa tietämystä ja heille annettavia ohjeita
tulosjohtamisesta ja tuloksellisuustietojen käytöstä
päätöksenteossa

joiltakin
osin

X

X

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei
relevantti

Näyttö
riittämätön

X

46

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä
Vuosi

2017

Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Pantu
kokonaan
täytäntöön

Suositus 5: Komission olisi esitettävä tai parannettava
toimenpiteitä ja aloitteita, joilla edistetään tuloksellisuuden
painottamista komission toimintakulttuurissa. Toimet olisi
perustettava jo saavutettuun edistykseen. Tätä varten
komission pitäisi

Suositus 5: Komission olisi esitettävä tai parannettava
toimenpiteitä ja aloitteita, joilla edistetään tuloksellisuuden
painottamista komission toimintakulttuurissa. Toimet olisi
perustettava jo saavutettuun edistykseen. Tätä varten
komission pitäisi
c) parantaa vielä sisäistä toimintakulttuuriaan suuremman
tuloslähtöisyyden saavuttamiseksi ottamalla huomioon
pääosastojen yksilöimät haasteet ja kyselyn vastaajien
yksilöimät edistymismahdollisuudet sekä tarkistetun
varainhoitoasetuksen, tuloksiin keskittyvää EU:n talousarviota
koskevan aloitteen, käynnissä olevien hankkeiden
tuloksellisuutta koskevien kertomusten ja muiden lähteiden
tarjoamat mahdollisuudet.

Suurimmaksi
osaksi

X

b) vaihtaa parhaita käytäntöjä tuloksellisuustietojen käytöstä
sekä komission sisällä että jäsenvaltioiden kaltaisten
keskeisten sidosryhmien kanssa

2017

Täytäntöönpano käynnissä

X

joiltakin
osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei
relevantti

Näyttö
riittämätön
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2. luku
Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
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Johdanto
Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky lyhyesti

2.1.

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeesta 1a ”Kasvua ja työllisyyttä
edistävä kilpailukyky” rahoitetut ohjelmat ovat moninaisia, ja niillä pyritään
edistämään osallistavaa yhteiskuntaa, vauhdittamaan kasvua, edistämään tutkimusta,
kehitystä ja innovointia sekä luomaan työpaikkoja EU:ssa. Tärkeimmät ohjelmat ovat
tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelma sekä koulutus-, nuoriso- ja
urheilualan ohjelma Erasmus+. Alaotsakkeeseen kuuluu myös avaruusohjelmia, kuten
Galileo ja EGNOS, sekä Verkkojen Eurooppa -väline. Alaotsakkeeseen 1a kuuluu lisäksi
rahoitusvälineitä, kuten Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR).

2.2.

Tästä vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksen alaotsakkeesta
käytettäväksi suunniteltujen varojen kokonaismäärä on 142 miljardia euroa, josta
104,6 miljardia euroa oli maksettu vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. kaavio 2.1).

Kaavio 2.1 – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky: kauden 2014–
2020 maksusitoumuksiin liittyvät maksut
i) osuutena kaikista monivuotisen
rahoituskehyksen otsakkeista

ii) eriteltynä yksittäisten ohjelmien
mukaan
(miljardia euroa)

Kilpailukyky
104,6
13,6 %

Horisontti 2020
53,8 (51,5 %)
Erasmus+
13,9 (13,3 %)

766,9

mrd. euroa

Euroopan strategisten investointien
rahasto (ESIR)
7,6 (7,3 %)
Verkkojen Eurooppa väline
7,6 (7,3 %)
Galileo ja Egnos
5,8 (5,6 %)
Muut ohjelmat
15,7 (15,0 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

2.3.

Tilintarkastustuomioistuin valitsi kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä
koskevista 23 ohjelmasta yhden. Kyseessä on Erasmus+ -ohjelma, jonka osuus tästä
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta vuoden 2020 loppuun mennessä
suoritettujen maksujen kokonaismäärästä on 13,3 prosenttia. Tarkoituksenamme oli
selvittää, kuinka paljon relevantteja tuloksellisuutta koskevia tietoja oli saatavilla, sekä
arvioida näiden tietojen perusteella, miten tuloksellisia EU:n meno-ohjelmat ovat
tosiasiassa olleet. Tarkastus on jatkoa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019
tuloksellisuutta koskevaan kertomukseen sisältyneille Horisontti 2020 -puiteohjelmaa
ja ESIR-rahaston tarkastuksille. Niiden osuus kokonaismaksuista oli 57,4 prosenttia
vuoden 2019 loppuun mennessä.

2.4.

Tilintarkastustuomioistuin laati tämän luvun hyödyntäen komission
tuloksellisuustietoja, jotka koostuvat vuoden 2020 vuotuisesta hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksesta, vuoden 2022 talousarvioesityksen ohjelmaselvityksistä
sekä keskeisistä arvioinneista ja muista kertomuksista, jotka esitetään kaaviossa 2.2.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi näiden tietojen uskottavuutta ja vertasi niitä omin
havaintoihinsa, mutta se ei tarkastanut komission tietojen luotettavuutta.
Tilintarkastustuomioistuin hyödynsi myös tuloksia, jotka se oli saanut omista
viimeaikaisista tarkastuksistaan ja katsauksistaan. Kertomuksiin, joissa tuloksista on
raportoitu, viitataan tekstissä. Tämän luvun laatimiseen käytettyjä menetelmiä
kuvaillaan yksityiskohtaisemmin kertomuksen liitteessä.
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Kaavio 2.2 – Tärkeimpien arviointien ja muiden kertomusten ajankohdat
ja kohdeajanjaksot
MRK
2014–2020

MRK
2007–2013
2008

2010

2014

2012

Julkaisu

2016

2018

MRK
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Ajanjakso
Vaikutustenarviointi
Väliarviointi, sisältää edeltävien
ohjelmien jälkiarvioinnin
Vaikutustenarviointi
Euroopan parlamentin tutkimus –
Erasmus+: Towards a new programme
generation
Erasmus+ higher education
impact study

Erasmus+ -ohjelman
jälkiarviointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

2.5.

Kutakin EU:n meno-ohjelmaa koskeva lainsäädäntö sisältää useita tavoitteita,
jotka on luokiteltu joko yleisiksi tai erityisiksi. Yleiset tavoitteet ovat yleensä
luonteeltaan laajempia ja strategisempia ja erityiset tavoitteet puolestaan suppeampia
ja operatiivisempia. Erasmus+ -ohjelmalla on 14 tavoitetta (yksi yleistavoite ja
13 erityistavoitetta), joista tässä luvussa käsitellään yleistavoitetta ja neljää
erityistavoitetta (ks. liite 2.1).

Erasmus+ -ohjelman tarkoitus ja toiminta

2.6.

Kaaviossa 2.3 esitetään käsitteellinen yhteenveto Erasmus+ -ohjelmasta ja sen
taustasta. Kaaviosta käyvät ilmi tarpeet, joihin ohjelman avulla on tarkoitus vastata,
tavoitteet, jotka sillä on tarkoitus saavuttaa sekä tuotokset ja tulokset, joita sen
odotetaan saavan aikaan.
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Kaavio 2.3 – Yhteenveto Erasmus+ -ohjelmasta
Tarpeet
Haasteet
• Tarve yhteistyölle sekä
koulutukseen liittyvälle ja
nuorison liikkuvuudelle
• Talouden elpyminen,
nuorisotyöttömyys
• Taitojen kysynnän ja
tarjonnan epäsuhta
• Globaali kilpailu osaajista
• Digitaalinen lukutaito
• Sosiaalinen syrjäytyminen
• Uhat urheilun
eettisyydelle

Tavoitteet
Erasmus+ -ohjelman
yleistavoitteena on edistää
1) koulutuksen, 2) nuorison
ja 3) urheilun strategisten
painopisteiden
täytäntöönpanoa EU:n
keskeisten asiakirjojen
mukaisesti.
Ohjelmalla on
13 erityistavoitetta (ET) (ks.
myös liite 2.1), joista neljä
valittiin tarkastukseen:
• Koulutukseen liittyvä
liikkuvuus
• Koulutusyhteistyö
• Koulutukseen liittyvät
ulkoiset toimet
• Nuorten liikkuvuus

Panokset
Eri toimien rahoittaminen
14,9 miljardilla eurolla
vuosina 2014–2020.
91 prosenttia rahoituksesta
menee tarkastukseen
valituille neljälle ET:lle
(vuoden 2020 talousarvion
perusteella).
Komissio tarjoaa myös
järjestelmiä ja
hallintorakenteita sekä tukea
tietämyksen hallintaan.

Tilanne ja ulkoiset tekijät
Tilanne EU:ssa
• Useita muita EU:n
toimintapolitiikkoja ja
ohjelmia, kuten ERIrahastot
(rakennerahastot),
erityisesti Euroopan
sosiaalirahasto
Tilanne jäsenvaltioissa
• Jäsenvaltioiden koulutus-,
nuoriso- ja
urheilupolitiikka,
lainsäädäntö ja/tai
sääntelykehys
Ulkoiset tekijät
• Digitalisaatio
• Globalisaatio
• Makrotalouden
suuntaukset
• Työmarkkinoiden kehitys

Prosessit
Hallinnointitapa
• Välillinen hallinnointi
(noin ¾ talousarviosta)
• Suora hallinnointi
• Välillisesti Euroopan
investointirahaston
kautta
Toimijat
• Euroopan komissio
• Jäsenvaltiot: Kansalliset
toimistot
• Koulut, yliopistot,
nuoriso- ja
urheilujärjestöt
• Yksittäiset oppijat ja
ammatinharjoittajat
(opiskelijat, opettajat,
työntekijät)
Toiminta
• Avaintoimi 1 –
oppimiseen liittyvä
liikkuvuus
• Avaintoimi 2:
Innovaatiota edistävä
yhteistyö
• Avaintoimi 3 – tuki
politiikan uudistamiselle
• Jean Monnet -toimet
• Urheiluhankkeet

Odotetut tulokset
Vaikutukset
• Parempaa koulutusta ja
työuria
• Opetuksen sekä nuorisoja liikuntatoimien
parempi laatu ja kestävät
kumppanuudet
• Uudistukset ja EU:n
välineiden käyttö
Tulokset
Yksilötaso:
• Paremmat taidot ja
osaaminen
• Henkilökohtainen kasvu
Organisaatiotaso:
• Tietojen ja taitojen
parempi tunnustaminen
• Uusia menetelmiä
opetukseen,
nuorisotyöhön ja
urheiluun
Järjestelmätaso:
• Parempi ymmärrys
poliittisista haasteista ja
EU:n toimintapolitiikoista

Odotetut tuotokset
Yksilötaso:
• Liikkumismahdollisuudet
sekä oppijoille että
toiminnanharjoittajille
Organisaatiotaso:
• Pienet ja laajamittaiset
yhteistyöhankkeet hyvien
käytäntöjen vaihtoa,
innovointia ja uusia
opetussuunnitelmia
varten.
Järjestelmätaso:
• Vertaisoppiminen
• Kokeilutoimet
• Tuki EU:n välineille, EU:n
poliittiset ohjelmat
• Rahoitus EU-tason
organisaatioille
• Valistuskampanjat,
tapahtumat
• Nuorten ja päättäjien
välinen vuoropuhelu

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asiakirjassa SWD(2018) 40 esitetyn toimintalogiikan,
asetuksen (EU) N:o 1288/2013 sekä asiakirjan COM(2020) 300 (toimintamenojen ohjelmaselvitykset)
perusteella.
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2.7.

Erasmus+ on EU:n ohjelma 1) koulutuksen, 2) nuorison ja 3) urheilun aloilla.
Jäsenvaltioilla on näillä aloilla yksinomainen toimivalta, mikä tarkoittaa, että ne
päättävät esimerkiksi koulutusjärjestelmästään ja nuorisopolitiikastaan. EU voi
kuitenkin toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi tai
täydentämiseksi. Erasmus+ -ohjelma perustettiin vuonna 2014. Sitä edelsivät
opiskelijoiden liikkuvuutta koskeva Erasmus-ohjelman, joka aloitettiin vuonna 1987,
sekä kuusi muuta edellä mainituilla aloilla vaikuttavaa ohjelmaa, kuten Leonardo da
Vinci -toimintaohjelma, Comenius-ohjelma ja Youth in Action -ohjelma.
Erasmus+ -ohjelman kautta tarjottiin noin 14,9 miljardia euroa rahoitusta seitsemän
vuoden aikana (2014–2020).

2.8.

Ohjelman yleistavoite esitetään siten, että siinä viitataan useisiin korkean tason
tavoitteisiin ja strategioihin, joita Erasmus+ -ohjelman on tarkoitus edistää. Asetetut 13
erityistavoitetta kattavat kaikki kolme alaa. Suurin osa koulutuksesta sekä
nuorisotoimet kuuluvat seuraavien avaintoimien alaisuuteen: avaintoimi 1: oppimiseen
liittyvä henkilöiden liikkuvuus; avaintoimi 2: innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa
edistävä yhteistyö; avaintoimi 3: toimintapolitiikan uudistamiseen tarkoitettu tuki.
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Erasmus+ -ohjelman tuloksellisuuden
arviointi julkaistujen
tuloksellisuustietojen perusteella
Yleiset huomiot

2.9.

Kaaviossa 2.4 on tilintarkastustuomioistuimen yhteenveto kaikista
ohjelmaselvitykseen sisältyvistä Erasmus+ -ohjelman indikaattoreista. Kaaviossa 2.5
esitetään yhteenveto yleistavoitteeseen liittyvistä indikaattoreista.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkemmat yhteenvedot kustakin valitusta
erityistavoitteesta esitetään kaaviossa 2.6, kaaviossa 2.7, kaaviossa 2.8 ja
kaaviossa 2.9. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2019 tuloksellisuutta
koskevassa kertomuksessa 1 joitakin yleisiä varauksia, jotka on pidettävä mielessä näitä
indikaattoreita tulkittaessa. Erityisesti tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä,
edistytäänkö tietyn indikaattorin osalta suunnitellusti, on yhteydessä siihen, miten
todennäköisesti indikaattorin tavoitearvo saavutetaan. Arviossa ei oteta huomioon
sitä, onko tietty indikaattori yhteydessä Erasmus+ -ohjelman toimiin ja tavoitteisiin tai
miten tiiviisti se on yhteydessä niihin taikka onko indikaattorille asetettu tavoitearvo
riittävän kunnianhimoinen. Siksi arvio on vasta ensimmäinen vaihe ohjelman
tuloksellisuuden analysoinnissa. Tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut taustalla
olevien tietojen luotettavuutta (asiaa kuitenkin käsiteltiin vuoden 2019 tuloksellisuutta
koskevassa kertomuksessa 2).

1

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohta 1.24.

2

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohdat 1.13–1.23.
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Kaavio 2.4 – Yhteenveto kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
Erasmus+ -ohjelman indikaattoreista
Tuotos

Tavoite (*)
Yhteensä
Yleistavoite 1
15
ET 1
3
ET 2
2
ET 3
2
ET 4
3
ET 5
2
ET 6
1
ET 7
3
ET 8
1
ET 9
1
ET 10
1
ET 11
1
ET 12
1
ET 13
2
Yhteensä
38

Tulos

Kaikki

Vaikutus

Kaikki

11
2
1

5
1

3

2

1
1

1
1

1

1

1
21

1
12

1

6
1

1

2

7

Kaikki

1
1
2

1

2

1

2
1
1

2
1
1

1
1
1
13

1
1
1
11

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2
1

1

1

(*) Liitteessä 2.1 on luettelo kaikista tavoitteista.
SELITYKSET
Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita tai
ne eivät ole vakuuttavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.

2.10.

Erasmus+ -ohjelman yleistavoitteena on edistää seuraavien tavoitteiden
saavuttamista: ”Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, koulutusta koskeva yleistavoite
mukaan luettuna; eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden,
jäljempänä ’ET 2020’, tavoitteet, vastaavat vertailuarvot mukaan lukien;
korkeakoulutuksen kestävä kehittäminen kumppanimaissa; nuorisoalan
eurooppalaisen yhteistyön uudistettujen puitteiden (2010–2018) yleiset tavoitteet;
urheilun, erityisesti ruohonjuuritason urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden
kehittäminen unionin urheilualan työsuunnitelman mukaisesti; eurooppalaisten
arvojen edistäminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaisesti” 3.
Kaaviossa 2.5 esitetään asiaan liittyvät indikaattorit.

3

Asetus (EU) N:o 1288/2013, 4 artikla.
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Kaavio 2.5 – Yhteenveto yleistavoitteeseen liittyvistä indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Aikataulussa?

Tuotos

Kyllä

5

Tulokset

Vaikutus YHTEENSÄ

1

Ei
Epäselvää

1

6

1

11

YHTEENSÄ

1

6

1

1

2

8

4

15

Tiedot valituista yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistys tavoitearvon saavuttamisessa
100 % (2020)

Ohjelma tukee
korkeakouluhenkilöstöä

Tuotos

Ohjelma tukee ammatillisen
koulutuksen henkilöstöä

Tuotos

Ohjelma tukee kouluhenkilöstöä

Tuotos

Välitavoite
71 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Välitavoite
73 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Välitavoite
75 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)

Ohjelma tukee aikuiskoulutuksen
henkilöstöä

Tuotos

Ohjelma tukee nuorisoasioista
vastaavaa henkilöstöä

Tuotos

Välitavoite
60 % (2016)
2013
2020
100 % (2020)
Välitavoite
84 % (2019)
2013

2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai epäselvä
tavoitearvo

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Yksityiskohtainen selvitys tästä yleiskatsauksesta ja tilintarkastustuomioistuimen metodologiasta, ks. liite,
kohdat 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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2.11.

Yleistavoite sisältää seitsemän Erasmus+ -asetuksessa määriteltyä
indikaattoria, vaikka osa näistä mittaakin useampaa kuin yhtä tekijää. Näin ollen eri
indikaattoreita on yhteensä 15. Esimerkkinä voidaan mainita kaaviossa 2.5 esiin tuotu
indikaattori, joka kuvaa Erasmus+ -ohjelman tukeman henkilöstön määrää viidessä eri
luokassa. Tämä on tyypillinen tuotosindikaattori, vaikka komissio luokittelee sen
ohjelmaselvityksessään tulosindikaattoriksi. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
asetettu tavoitearvo on saavutettu.

Erityisesti yksittäisiä osallistujia hyödyttävä suosittu ohjelma

2.12.

Sidosryhmät ja kansalaiset arvostavat Erasmus+ -ohjelmaa ja pitävät sitä
hyödyllisenä ohjelmana, joka saavuttaa tavoitteensa 4. Komission väliarvioinnissa
kuitenkin todettiin, että joihinkin keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin puututaan
tarkastetuissa hankkeissa vain vähän 5. Yleisesti ottaen Erasmus+ -toimiin osallistuvat
henkilöt kertoivat positiivisista vaikutuksista taitoihinsa ja osaamiseensa (oppijat) sekä
henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun (ammatinharjoittajat). Ohjelmalla on
konkreettinen vaikutus organisaatioihin siten, että se luo vahvempia ja laajempia
kansainvälisiä verkostoja, vaikkakaan institutionaalisten tai pedagogisten käytäntöjen
perustavanlaatuisista muutoksista ei juurikaan ole näyttöä 6.

2.13.

Erasmus+ -ohjelman houkuttelevuus käy selvästi ilmi siitä, että hankeehdotuksia on tehty enemmän kuin voidaan toteuttaa. Tästä kuitenkin valitettavasti
seuraa se, että jopa laadukkaita hakemuksia joudutaan hylkäämään käytettävissä
olevien määrärahojen puutteen vuoksi 7.

4

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 73.

5

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 11.

6

Ks. edellä, s. 14.

7

Ks. edellä, s. 16.
Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 9.
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Erasmus+ -ohjelman laajuus ja ulottuvuus luovat lisäarvoa

2.14.

Erasmus+ -ohjelmaan kuuluu 33 ohjelmamaata ja kumppanimaiksi
oikeutettuja maita eri puolilta maailmaa. Yhdistynyt kuningaskunta osallistui
Erasmus+ -ohjelmaan ohjelmamaana vuoden 2020 loppuun saakka (ks. laatikko 2.1).
Tämä kansainvälisen yhteistyön taso antaa ohjelmalle selkeää lisäarvoa, sillä mikään
samankaltaisilla aloilla toimiva kansallisen tason ohjelma ei vedä sille vertoja.
Ohjelman maantieteellisen ulottuvuuden lisäksi sen laajuus, prosessit ja maiden
välinen yhteistyö tuovat lisäarvoa 8. Se, että jotkin EU:n ulkopuoliset maat myöntävät
ohjelmalle rahoitusta päästäkseen siihen paremmin osallisiksi, todistaa myös osaltaan
ohjelman tuomaa lisäarvoa (ks. laatikko 2.2). Tilintarkastustuomioistuimen oma
tarkastustyö 9 ja sidosryhmien mielipiteet korostavat nekin osaltaan ohjelman tuomaa
yleistä positiivista lisäarvoa 10.

Laatikko 2.1
Erasmus+ ja brexit
Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 1. helmikuuta 2020.
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä erosopimuksessa 11 määrättiin
kuitenkin siirtymäkaudesta, joka päättyi 31. joulukuuta 2020. Yhdistynyt
kuningaskunta jatkoi näin ollen osallistumistaan Erasmus+ -ohjelmaan
ohjelmamaana kyseiseen päivään asti, jonka jälkeen siitä tuli muu kuin
assosioitunut kolmas maa.
Yhdistynyt kuningaskunta oli merkittävä Erasmus+ -kohdemaa. Sinne lähti
enemmän osallistujia kuin sieltä tuli. Esimerkkinä voidaan mainita, että
”hakuvuoden” 2018 aikana tehtyjen sopimusten perusteella Yhdistyneestä
kuningaskunnasta liikkui muihin ohjelmamaihin 18 099 korkeakouluopiskelijaa,
kun taas Yhdistyneeseen kuningaskuntaan heitä liikkui 29 79712.

8

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1).

9

Erityiskertomus 22/2018: Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja
monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen
parannettava.

10

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 9.

11

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta
Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä.

12

Tilastoliite asiakirjaan Erasmus+ Annual report 2019, s. 38 ja 39.
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2.15.

Erasmus+ -ohjelman tehokkuutta on parannettu yksinkertaistamalla sitä 13
edeltäviin ohjelmiin verrattuna14. Sidosryhmät suhtautuvat tähän yleisesti ottaen
myönteisesti. Sidosryhmien mielestä parantamisen varaa kuitenkin edelleen on:
esimerkiksi IT-työkalujen määrää voitaisiin vähentää, ohjelmaopasta selkeyttää 15 ja
hakumenettelyä yksinkertaistaa 16.

Laatikko 2.2
Tilintarkastustuomioistuimen katsaus EU:n ulkopuolisten maiden
rahoitusosuuksiin
Tilintarkastustuomioistuin arvioi katsauksessaan 3/2021 17 EU:n ulkopuolisilta
mailta EU:lle ja jäsenvaltioille tulevaa rahoitusta. Tilintarkastustuomioistuin tutki
erityyppisiä rahoitusosuuksia ja erityisesti seuraaville kahdelle ohjelmalle varattuja
rahoitusosuuksia: Horisontti 2020 ja Erasmus+.
EU:n ulkopuolisten maiden Erasmus+ -ohjelmalle maksamat rahoitusosuudet ovat
toiseksi suurimmat Horisontti 2020 -puiteohjelman jälkeen, yhteensä noin
227,9 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kymmenen EU:n ulkopuolista
maata osallistuu Erasmus+ -ohjelman rahoitukseen:
o

EU:n ulkopuolisten Euroopan talousalueen maiden Islannin, Liechtensteinin ja
Norjan rahoitusosuus Erasmus+ -ohjelmalle oli noin 75,5 miljoonaa euroa
vuonna 2020, mikä mahdollisti niiden osallistumisen ohjelmamaina;

o

seitsemän muun EU:n ulkopuolisen maan rahoitusosuus vuonna 2020 oli
yhteensä 152,4 miljoonaa euroa. Pohjois-Makedonialla, Turkilla ja Serbialla
on ohjelmamaan asema. Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo* ja
Montenegro ovat kumppanimaita, jotka voivat osallistua tiettyihin
Erasmus+ -toimiin.

13

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 12.

14

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 10, s. 31 ja s. 113.

15

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 75.

16

Ks. edellä, s. 79.

17

Katsaus 3/2021,
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Tilintarkastustuomioistuimen katsauksessa korostettiin EU:n ulkopuolisten maiden
rahoitusosuuksien hallinnointiin liittyviä keskeisiä haasteita, joista monet ovat
merkityksellisiä myös Erasmus+ -ohjelman kannalta:
o

jos nykyisten rahoitusosuuksien laskentakaavojen käyttämistä jatketaan, EU:n
ulkopuolisia maita saatetaan pyytää maksamaan suurempia maksuja
Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen jälkeen;

o

Erasmus+ -ohjelman rahoitusosuudet lasketaan komission käyttämän kaavan
perusteella. Kaavojen avulla määritettyjä rahoitusosuuksia mukautetaan
kuitenkin tapauskohtaisesti ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden
kohdalla.

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen
tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Ohjelman rakennetta on yksinkertaistettu, mutta sukupuolten tasaarvoon liittyviä näkökohtia ei ole otettu huomioon

2.16.

Edeltävien ohjelmien yhdistäminen yhdeksi ohjelmaksi on tehostanut eri
toimintojen yhteentoimivuutta johdonmukaisten tavoitteiden pohjalta siten, että
päällekkäisyydet on pitkälti kyetty välttämään. Se on myös yksinkertaistanut ohjelman
rakennetta. Erasmus+ täydentää yleisellä tasolla muita EU:n ohjelmia
koheesiopolitiikan, tutkimuksen ja innovoinnin sekä terveyden aloilla, joskaan selkeistä
synergioista näiden ohjelmien kanssa ei komission väliarvioinnin mukaan ole juurikaan
näyttöä 18.

2.17.

Tilintarkastustuomioistuin analysoi erityiskertomuksessaan 10/2021 19
komission toimia, jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen EU:n
talousarviossa, ja arvioi Erasmus+ -ohjelmaa tältä osin. Tilintarkastustuomioistuin
totesi, että komissio ei ottanut sukupuolten tasa-arvoa huomioon Erasmus+ -ohjelman
kaikilla osa-alueilla, ja kritisoi vaikutustenarviointiin liittyvän tasa-arvoanalyysin
tasoa 20. Korkeakoulutukseen keskittyvässä komission tutkimuksessa havaittiin
sukupuolien välinen ero: Erasmus+ -ohjelmaan osallistuu enemmän naisia kuin miehiä
18

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 12.

19

Erityiskertomus 10/2021: Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n talousarvioon:
aika siirtyä sanoista tekoihin.

20

Ks. edellä, kohdat 94–100.
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eivätkä erot, jotka koskevat yleistä osallistumisastetta korkeakoulutukseen, selitä
tätä 21. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että Erasmus+ -ohjelman
ohjelmaselvityksessä ei esitetty taloudellista arviota ohjelman vaikutuksesta
sukupuolten tasa-arvoon 22.

Koulutukseen liittyvä liikkuvuus

2.18.

Kaaviossa 2.6 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista,
jotka liittyvät erityistavoitteeseen 1 (koulutukseen liittyvä liikkuvuus).

21

Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Euroopan komissio, s. 42.

22

Erityiskertomus 10/2021, kohta 69.
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Kaavio 2.6 – Yhteenveto koulutukseen liittyvää liikkuvuutta koskevista
indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Ei

1

Epäselvää

Tulokset
1

2

2

1

1

1

YHTEENSÄ

Vaikutus YHTEENSÄ

1
1

3

Tiedot valituista yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistys tavoitearvon saavuttamisessa
97 % (2020)

Ohjelmaan osallistuvat
korkeakouluopiskelijat ja harjoittelijat

Tuotos

Ammatilliseen koulutukseen
osallistuvat oppilaat, opiskelijat ja
harjoittelijat

Tuotos

Välitavoite
80 % (2019)
2013

2020

100 % (2020)
Välitavoite
81 % (2019)
2013

2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai epäselvä tavoitearvo

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Yksityiskohtainen selvitys tästä yleiskatsauksesta ja tilintarkastustuomioistuimen metodologiasta, ks. liite,
kohdat 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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2.19.

Erityistavoitteen 1, joka on koulutukseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen,
yhteydessä rahoitetaan yksittäisten opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja henkilöstön
liikkuvuutta. Tämän tavoitteen määrärahat ovat ylivoimaisesti suurimmat, sillä
vuodelle 2020 oli budjetoitu 1 630,7 miljoonaa euroa eli 54,1 prosenttia ohjelman
kokonaismäärästä. Tämä tavoite kattoi myös Erasmus+ -maisteritutkintolainojen
takausjärjestelmän, jolla pyrittiin kannustamaan rahoituksen välittäjiä (esimerkiksi
pankkeja tai opintolainatoimistoja) myöntämään EU:n takaamia lainoja opiskelijoille,
jotka haluavat opiskella ylempää korkeakoulututkintoa ulkomailla.

2.20.

Ohjelmaselvityksen mukaan Erasmus+ -ohjelma jää hieman
osallistumistavoiteestaan korkeakouluopiskelijoiden osalta, mutta se saavutetaan
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osalta (ks. kaavio 2.6). Covid-19-pandemia
selittää tämän. Tilintarkastustuomioistuin on komission kanssa eri mieltä tämän
indikaattorin nimeämisestä tulosindikaattoriksi ohjelmaselvityksessä, ja pitää sitä
pikemminkin tuotosmittarina.

Kiinnostus liikkuvuutta kohtaan on kasvanut

2.21.

Vaikka rahoituksen puute on edelleen henkilöiden liikkuvuuden suurin este,
kiinnostus tätä mahdollisuutta kohtaan on kasvanut vuosittain kymmenellä prosentilla
sen jälkeen, kun Erasmus+ -ohjelma käynnistettiin vuonna 2014, ja suurin
osa osallistujista tulee korkeakoulutuksen piiristä 23. Covid-19-pandemian ja siihen
liittyvien matkustuskieltojen vaikutukset ovat vaikuttaneet fyysiseen liikkuvuuteen (ks.
laatikko 2.3). Maisterivaiheen opintolainojen takausjärjestelmän käyttöönotto ei ole
täyttänyt odotuksia 24. Tavoitteena oli antaa 200 000 maisteriopiskelijalle vuoteen 2020
mennessä lainaa kolmen miljardin euron arvosta, mutta vuoden 2017 loppuun
mennessä lainaa oli myönnetty vain 358 maisteriopiskelijalle, minkä vuoksi komissio
päätti kohdentaa kyseiset varat uudelleen 25.

23

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 23.

24

Erityiskertomus 22/2018;
COM(2018) 050 final, Euroopan komissio, s. 4.

25

Erityiskertomus 22/2018, kohta 118.
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Laatikko 2.3
Covid-19-pandemian vaikutukset
Covid-19:n aiheuttamat merkittävät häiriöt Euroopassa alkoivat maaliskuussa
2020 ja ne ovat vaikuttaneet kielteisesti moniin Erasmus+ -toimiin, erityisesti
erityistavoitteista 1 ja 7 rahoitettuihin yksittäisiin liikkuvuustoimiin, jotka
tilintarkastustuomioistuin valitsi tämän kertomuksen kohteeksi.
Matkustusrajoitusten takia monia suunniteltuja liikkuvuustoimia ei voitu
toteuttaa.
Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston alustava analyysi
yksittäisten liikkuvuustoimien määrästä osoittaa, että niitä oli noin
500 000 vähemmän vuonna 2020 kuin vuosina 2016–2019 keskimäärin, eli
vähennystä oli noin 60 prosenttia.
Lisäksi sulkutoimet johtivat siihen, että kasvotusten tapahtuvaa koulutusta ja
nuorisotoimintaa, mukaan lukien verkostoitumista ja sosiaalista kanssakäymistä,
jotka usein tuovat kokemuksiin perustuvaa lisäarvoa, ei voitu toteuttaa.
Erasmus+ -ohjelman osalta Euroopan komissio vastasi covid-19-pandemiaan
monin tavoin, esimerkiksi pidentämällä määräaikoja, jotta organisaatiot pystyivät
lykkäämään liikkuvuustoimia, ja ohjeistamalla osallistujia ja edunsaajia. Lisäksi
käynnistettiin kaksi poikkeuksellista hakua digitaaliseen koulutukseen liittyvien
valmiuksien ja luovien taitojen tukemiseksi. Näiden lisäksi järjestettiin myös
kyselyjä, joissa kerättiin liikkuvuustoimiin osallistuvien henkilöiden ja
korkeakoulujen näkemyksiä covid-19:n vaikutuksesta toimiinsa.

Liikkuvuus tarjoaa monitahoista eurooppalaista lisäarvoa

2.22.

On olemassa runsaasti näyttöä siitä, että liikkuvuushankkeisiin osallistuvat
ovat tyytyväisiä ohjelmaan ja pystyvät parantamaan osaamistaan 26. Kaikki
liikkuvuusohjelmaan osallistuvat korkeakouluopiskelijat saavat virallisen todistuksen
osallistumisestaan, ja ennen kaikkea 80 prosenttia heistä saa oppimistuloksistaan
täyden akateemisen tunnustuksen. Tämän on mahdollistanut eurooppalainen
opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS)27.

26

Research for CULT Committee – Erasmus+: Towards a New Programme Generation,
Euroopan parlamentti, s. 23.

27

Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Euroopan komissio, s. 11.
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2.23.

Erasmus+ -ohjelman merkitys on selvä, ja sen vaikutus
korkeakouluopiskelijoihin on myönteinen erityisesti niissä Etelä-Euroopan maissa ja
kumppanimaissa, joissa esiintyy nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä 28. Liikkuvuudella on
laajat pitkäaikaisvaikutukset edunsaajien ammatilliseen tulevaisuuteen, sillä se lisää
osaamista ja työllistyvyyttä erityisesti ammatillisen koulutuksen alalla29. Suurin osa
näistä opiskelijoista onnistuu saamaan työpaikan. Liikkuvuudella on myös merkittävä
vaikutus yliopistoihin ja niiden henkilöstöön. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin
nostanut esiin Erasmus+ -ohjelman tuottaman lisäarvon monet muodot (ks.
laatikko 2.4).

Laatikko 2.4
Erasmus+ -ohjelma tuottaa enemmän lisäarvoa kuin asetuksessa
asetettiin tavoitteeksi
Erasmus+ -ohjelmaan perustuvaa liikkuvuutta koskeneessa
erityiskertomuksessaan 30 tilintarkastustuomioistuin määritti myös muita tapoja,
joilla liikkuvuus tuo eurooppalaista lisäarvoa Erasmus+ -asetuksessa tarkoitettua
enemmän:
o

Liikkuvuus ja oppiminen ulkomailla lisäävät osallistujien eurooppalaista
identiteettiä. Tämä ei toteutuisi, jos maat toimisivat yksin.

o

Laatutakuun kaltainen peruskirjajärjestelmä parantaa instituutioiden
mainetta ja houkuttelevuutta.

o

Liikkuvuus on auttanut luomaan yhteistyöverkoston ja yhdenmukaistamaan
yliopistojen opetussuunnitelmia ja oppimisohjelmia.

o

Strateginen lähestymistapa liikkuvuuteen auttaa varmistamaan, että
hallinnossa hyväksytään hankkeiden tavoitteet ja että yhteydet ja tietotaito
säilytetään pidemmällä aikavälillä.

o

Opetushenkilöstön liikkuvuuden vaikutus toteutuu, kun opetushenkilökunta
soveltaa liikkuvuuden aikana oppimaansa kotioppilaitoksissaan.

o

Liikkuvuus edistää monikielisyyttä, joka on yksi ohjelman erityistavoitteista.
Kielitaito edistää unionin kansalaisten liikkuvuutta, työllistyvyyttä ja
henkilökohtaista kehitystä.

28

Ks. edellä, s. 17.

29

Erityiskertomus 22/2018, kohta 22.

30

Erityiskertomus 22/2018.

66

o

Erasmus+ -ohjelma edistää rajatylittävää ja kansainvälistä liikkuvuutta, joka
on tärkeä osa koulutusstrategiaa useimmissa maissa.

o

Erasmus+ tukee osaltaan pehmeää diplomatiaa ja toimii osana EU:n
naapuruus- ja kehityspolitiikkaa; edistämällä oppimiseen liittyvää
liikkuvuutta ohjelma- ja kumppanimaiden välillä.

o

Ammatillisen koulutuksen sisällyttäminen ohjelmaan laajentaa Erasmus+ohjelman kattavuutta kansalaisten keskuudessa. Ohjelmalla täydennetään
ammatilliseen koulutukseen liittyvään liikkuvuuteen tarkoitettuja kansallisia
varoja, jotka ovat rajalliset. Lisäksi ohjelman tunnettuus ja maine edistävät
osaltaan ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä ja arvostusta.

Koulutusyhteistyö

2.24.

Kaaviossa 2.7 esitetään yhteenveto ohjelmaselvitysten indikaattoreista, jotka
liittyvät erityistavoitteeseen 2 (koulutusyhteistyö).
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Kaavio 2.7 – Yhteenveto koulutusyhteistyöhön liittyvistä indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?

Kyllä

Tulos

Vaikutus YHTEENSÄ

1

Ei
Epäselvää

1

1

1

YHTEENSÄ

1

2

1

1

2

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistys tavoitearvon saavuttamisessa
1 % (2016)

Eurouidance-osumat

Välitavoite:
29 % (2017)

Tulos
2012

Euroguidanceseminaareihin/työpajoihin
osallistuneet

2020

30 % (2015)
Välitavoite:
10 % (2017)

Tuotos
2013

2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai epäselvä
tavoitearvo

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Yksityiskohtainen selvitys tästä yleiskatsauksesta ja tilintarkastustuomioistuimen metodologiasta, ks. liite,
kohdat 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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2.25.

Koulutuksen alan erityistavoite 2 on edunsaajina olevien organisaatioiden
välinen yhteistyö, jolla pyritään parantamaan laatua, kehittämään menestyksekkäästi
innovatiivisia lähestymistapoja koulutukseen ja edistämään kansainvälistymistä
kyseisellä alalla. Tämä tavoite on talousarvion kannalta merkittävä, sillä vuodelle 2020
oli varattu 782,4 miljoonaa euroa eli 26,0 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista.
Lähes kaikki tästä tavoitteesta rahoitetut hankkeet toteutetaan kolmen tai useamman
ohjelmamaan organisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja/tai yritysten, välisinä
kumppanuuksina.

2.26.

Tähän erityistavoitteeseen sisältyy kaksi indikaattoria, jotka liittyvät
Euroguidance-verkostoon (ks. kaavio 2.7). Kyseessä on verkosto ja verkkosivusto, joka
tukee koulutus- ja työllisyysalojen ammattilaisia. Koska vuodesta 2016 alkaen tiedoissa
on puutteita tai ne puuttuvat kokonaan, on mahdotonta tietää, ovatko nämä
indikaattorit edistyneet suunnitelman mukaan. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
tämän erityistavoitteen kannalta olisi ollut hyödyllistä määrittää indikaattoreita, jotka
mittaavat paremmin tavoitteen saavuttamista.

Toimet ja niiden vaikutus vaihtelevat alueiden ja instituutioiden välillä

2.27.

Yhteistyötoimien vaikutukset voivat vaihdella Euroopassa alueittain 31.
Tutkimus korosti entisestään muun muassa kovaa kilpailua yhteistyötoimista. Maat ja
instituutiot, joilla on enemmän kokemusta tai keinoja, ovat edullisemmassa asemassa,
ja niillä on paremmat mahdollisuudet päästä edunsaajiksi. Suuremmat instituutiot
myös hyödyntävät toimissaan olemassa olevia verkostojaan 32.

2.28.

Erasmus+ -yhteistyöhankkeet edistävät edunsaajaorganisaatioiden välisen
yhteistyön kehittämistä ja vahvistamista. Korkeakoulutuksen alalla toteutettavissa
yhteistyöhankkeissa noin yhdeksän kymmenestä oppilaitoksesta ilmoitti
Erasmus+ -ohjelman olevan niille erittäin tärkeä tai välttämätön. Syyt
kansainvälistymiselle vaihtelevat eri instituutioiden ja alueiden välillä ja ohjelman
käyttö riippuu osallistujien strategisista tavoitteista, kuten ulkomaisen henkilöstön
houkuttelemisesta tai työnantajien osallistumisesta 33.

31

Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Euroopan komissio, s. 7.

32

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 135 ja s. 164.

33

Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Euroopan komissio, s. 7.
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Strategisiin kumppanuuksiin perustuva innovointi vähäistä

2.29.

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavilla yhteistyötä edistävillä toimilla pyritään
luomaan innovatiivisia käytäntöjä organisaatioiden tasolla taikka paikallisella,
alueellisella, kansallisella tai Euroopan unionin tasolla34. Ohjelman tuloksena yli
36 000 koulua osallistui strategisiin kumppanuuksiin vuosina 2014–2020 35.
Väliarvioinnissa kuitenkin todettiin, että strategisten kumppanuuksien avulla
saavutettu innovaatiotaso on suhteellisen alhainen verrattuna edeltävien toimien
avulla saavutettuun tasoon 36. Rahoitettujen hankkeiden innovointitaso ei usein riitä
siihen, että innovointien vaikutukset ulottuisivat edunsaajaorganisaatiota
laajemmalle37.

Virtuaaliformaattien avulla on mahdollista saada aikaan säästöjä

2.30.

Euroopan parlamentin tutkimuksen 38 mukaan virtuaaliformaatit voivat olla
vaikuttavia vaihtoehtoja kulttuurien väliseen yhteistyöhön sekä monialaisiin tai
pehmeisiin taitoihin liittyvien haasteiden käsittelyssä. Avoimien koulutusresurssien,
kuten verkossa avointen massakurssien, lisääntyminen helpottaa
kansainvälistymistä 39. Lisäksi uudet teknologiat mahdollistavat esimerkiksi säästöjä
matka-ajassa ja kustannuksissa sekä päästöjen vähenemisen, mikä on vihreän
kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaista 40.

Koulutukseen liittyvät ulkoiset toimet

2.31.

Kaaviossa 2.8 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista,
jotka liittyvät erityistavoitteeseen 4 (Koulutukseen liittyvät ulkoiset toimet).

34

Avaintoimi 2:Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö, Euroopan komissio.

35

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi, Euroopan komissio, s. 604.

36

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 18.

37

Ks. edellä, s. 514.

38

Research for CULT Committee – Virtual formats versus physical mobility – Concomitant
expertise for INI report, Euroopan parlamentti, s. 4.

39

Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report, Euroopan komissio, s. 180.

40

Research for CULT Committee – Virtual formats versus physical mobility – Concomitant
expertise for INI report, Euroopan parlamentti, s. 1.
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Kaavio 2.8 – Yhteenveto koulutukseen liittyvien ulkoisten toimien alan
indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?

Kyllä

2

Ei

1

Epäselvää

Tulokset

YHTEENSÄ
2

1

1

1

YHTEENSÄ

Vaikutus

1

3

3

Tiedot valituista yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistys tavoitearvon saavuttamisessa
100 % (2020)

Kumppanimaasta tulevat
korkeakouluopiskelijat ja henkilöstö

Välitavoite:
77 % (2019)

Tuotos
2013

2020

100 % (2020)

Kumppanimaahan menevät
korkeakouluopiskelijat ja henkilöstö

Tuotos
2013

Välitavoite:
100 % (2019)
2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai epäselvä
tavoitearvo

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Yksityiskohtainen selvitys tästä yleiskatsauksesta ja tilintarkastustuomioistuimen metodologiasta, ks. liite,
kohdat 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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2.32.

Erityistavoite 4 keskittyy koulutuksen kansainväliseen ulottuvuuteen, ja sillä
tarkoitetaan kansainvälistä toimintaa, johon osallistuu kumppanimaita. Hankkeilla
pyritään esimerkiksi kehittämään korkea-asteen koulutuksen valmiuksia kyseisissä
maissa instituutioiden ja järjestelmien nykyaikaistamiseksi ja kansainvälistämiseksi
keskittyen erityisesti EU:n naapurimaihin. Myös opiskelijoiden ja henkilöstön
liikkuvuutta kumppanimaista ja kumppanimaihin tuetaan. Talousarvion osalta kyseessä
on kolmanneksi suurin erityistavoite. Sille oli varattu 233,8 miljoonaa euroa
vuodelle 2020, mikä kattaa 7,8 prosenttia Erasmus+ -ohjelman talousarviosta.

2.33.

Kaaviossa 2.8 esitetyt indikaattorit osoittavat, että tämä erityistavoite on
edistynyt kumppanimaista tulevien ja niihin lähtevien opiskelijoiden ja henkilöstön
määrien osalta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kyseiset indikaattorit mittaavat
tuotoksia eivätkä tuloksia, kuten ohjelmaselvityksessä esitetään.

Pehmeää diplomatiaa maailmanlaajuisen vaikuttamisen kautta

2.34.

Kumppanimaihin kohdistetulla erityistavoitteella varmistetaan, että
Erasmus+ -ohjelma edistää EU:n maailmanlaajuista vaikutusta erityisesti helpottamalla
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista EU:ssa ja kumppanimaissa 41.
Tilintarkastustuomioistuin korosti Erasmus+ -ohjelmaan perustuvaa liikkuvuutta 42
koskeneessa erityiskertomuksessaan myös ohjelman kautta harjoitettua pehmeää
diplomatiaa (ks. laatikko 2.4).

Nuorten liikkuvuus

2.35.

Kaaviossa 2.9 esitetään yhteenveto ohjelmaselvitysten indikaattoreista, jotka
liittyvät erityistavoitteeseen 7 (Nuorten liikkuvuus).

41

COM(2018) 050 final, Euroopan komissio, s. 3.

42

Erityiskertomus 22/2018, kohta 46.
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Kaavio 2.9 – Yhteenveto nuorten liikkuvuuteen liittyvistä
indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Aikataulussa?

Tuotos

Kyllä

1

Tulos
1

Vaikutus

YHTEENSÄ
3

2

Ei
Epäselvää

1
1

YHTEENSÄ

1
2

3

Tiedot valituista yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistys tavoitearvon saavuttamisessa
100 % (2020)

Osallistujat ilmoittaneet
parantaneensa avaintaitojaan

Välitavoite:
40 % (2016)

Tulos
2012

2020

100 % (2020)

Nuoret osallistuvat ohjelman
tukemiin liikkuvuustoimiin

Välitavoite:
80 % (2019)

Tuotos
2012

2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai epäselvä
tavoitearvo

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Yksityiskohtainen selvitys tästä yleiskatsauksesta ja tilintarkastustuomioistuimen metodologiasta, ks. liite,
kohdat 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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2.36.

Erityistavoite 7 keskittyy nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen.
Nuorten liikkuvuuden erityistavoitteesta rahoitettavilla hankkeilla pyritään
mahdollistamaan se, että organisaatiot voivat perustaa nuorisovaihto-ohjelmia, joissa
nuorisoryhmät lähtevät ulkomaille enintään 21 päiväksi ollakseen vuorovaikutuksessa
yhden tai useamman muun maan nuorten kanssa. Näissä vaihdoissa on kyse
epävirallisesta oppimisesta ja niiden tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista
sekä edistää arvoja kuten osallisuus, solidaarisuus ja ystävyys. Tämä nuorisoalan
tavoite on verrattavissa koulutuksen alalle suunnattuun erityistavoitteeseen 1.
Talousarvion osalta on kuitenkin ero siinä, että erityistavoitteen 7 määrärahat
vuodelle 2020 olivat vain 91,8 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia ohjelman
kokonaismäärärahoista.

2.37.

Ensimmäinen kaaviossa 2.9 esitetty indikaattori liittyy osallistujien
ilmoittamaan avaintaitojen lisääntymiseen. Kyseinen indikaattori edistyy
suunnitelmien mukaan. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kyseessä on
tulosindikaattori, kun taas komissio luokittelee sen vaikutusindikaattoriksi. Toinen
valittu indikaattori mittaa tuettuihin liikkuvuustoimiin osallistuvien nuorten määrää ja
se edistyy myös suunnitelman mukaan. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
kyseessä on tuotosmittari. Komissio taas luokittelee sen tulosindikaattoriksi.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kyseistä indikaattoria tutkimalla sen tuloksellisuutta
kumulatiivisesti kaudella 2014–2020, kun taas ohjelmaselvityksessä arvioitiin
pelkästään vuoden 2020 saavutuksia.

Myönteisiä vaikutuksia osallistujiin ja parempi sisäinen
johdonmukaisuus

2.38.

Komissio katsoi väliarvioinnissaan Erasmus+ -ohjelman nuorisoalan tuen
olevan vaikuttavaa 43. Komissio havaitsi enimmäkseen myönteisiä
vaikutuksia osallistujiin, kuten merkittävän vaikutuksen vieraiden kielten taitoihin,
avaintaitojen myönteisen vahvistumisen ja kohtalaisen vaikutuksen koulutuksessa
pysymiseen. Vaikutus nuorison työllistyvyyteen ei ollut selkeä44, vaikka
kyselytutkimuksissa 69 prosenttia osallistujista ilmoitti työllistymismahdollisuuksiensa
parantuneen liikkuvuusjakson jälkeen.

43

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 339.

44

Ks. edellä, s. 340.
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2.39.

Ohjelman lisäarvo nuorisoalalla on suuri erityisesti siksi, että alalle
kohdistettuja kansallisia rahoitusohjelmia on vain vähän 45. Nuorisoalan integrointi
Erasmus+ -ohjelmaan on parantanut sisäistä johdonmukaisuutta, mikä tarkoittaa, että
nuorisotoiminta täydentää paremmin ohjelman kahta muuta alaa ja sopii niihin
paremmin. Erilaisille kansallisille toimistoille raportoitujen tietojen mukaan alalla
toimivat sidosryhmät ovat kuitenkin todenneet integroinnin vähentäneen ohjelman ja
nuorisotyön käytäntöjen yhdenmukaisuutta verrattuna edeltävään nuorisoohjelmaan 46. Myös Erasmuksen käyttö ’tuotemerkkinä’ on lisännyt näkyvyyttä 47.

Pieni budjetti ja kova kilpailu hankkeista

2.40.

Nuorisoalalle on varattu huomattavasti vähemmän rahoitusta kuin
koulutusalalle. Erityisesti korkeakoulutukselle on varattu enemmän. Kilpailu hankkeista
on suhteellisen kovaa48 ja ohjelman koetaan sopivan parhaiten suurille organisaatioille,
jotka tekevät aktiivisesti nuorisotyötä, koska niillä on yleensä tarvittavat tiedot ja
resurssit onnistuneiden hakemusten tekemiseen 49.

45

Ks. edellä, s. 481.

46

Ks. edellä, s. 159.

47

Ks. edellä, s. 39.

48

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main
evaluation report (Volume 1), s. 137.

49

Ks. edellä, s. 95.
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Johtopäätökset
2.41.

Arvioitaessa Erasmus+ -ohjelmaa kokonaisuutena voidaan todeta, että
ohjelmalle on ominaista korkea EU:n tason lisäarvo (ks. kohta 2.14). Ohjelman
käyttöönoton yhteydessä tapahtunutta yksinkertaistamista arvostetaan, mutta
parannettavaa on vielä (ks. kohta 2.15). Erasmus+ kokoaa edeltäjäohjelmansa yhteen,
mikä tekee ohjelmasta yksinkertaisemman ja parantaa johdonmukaisuutta (ks.
kohta 2.16). Sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamisessa on parantamisen varaa
sekä ohjelmasuunnittelussa että raportoinnissa (ks. kohta 2.17). Erasmus+ -ohjelmaa
arvostavat sekä kansalaiset että sidosryhmät (ks. kohta 2.12). Ohjelman suosio näkyy
sen ylikysynnässä, minkä huono puoli on, että kaikkia ehdotuksia ei voida rahoittaa (ks.
kohta 2.13).

2.42.

Erasmus+ -ohjelmalla on 13 erityistavoitetta. Tilintarkastustuomioistuin tutki
niistä rahoituksen osalta neljää suurinta:
o

koulutukseen liittyvä liikkuvuus, jota käsitellään erityistavoitteessa 1, saa eniten
rahoitusta (ks. kohta 2.19) ja siihen osallistuvien määrä on kasvanut (ks.
kohta 2.21). Covid-19-pandemian takia määrätyt matkustamista ja kasvokkain
tapahtuvaa koulutusta koskevat rajoitukset johtivat kuitenkin liikkuvuustoimien
huomattavaan vähenemiseen vuonna 2020 (ks. laatikko 2.3). Ohjelmasta tuettu
liikkuvuus tuottaa useammanlaista lisäarvoa kuin sen oli Erasmus+ -asetuksen
mukaan tarkoitus tuottaa (ks. kohta 2.23 ja laatikko 2.4).

o

erityistavoite 2 tukee koulutusalan yhteistyötoimia. Edunsaajaorganisaatiot
pitävät sitä erittäin tärkeänä, joten kilpailu rahoituksesta on kovaa (ks.
kohdat 2.27 ja 2.28). Toimet tukevat innovatiivisia käytäntöjä (ks. kohta 2.30),
mutta niillä on harvoin innovatiivista vaikutusta muihin kuin
edunsaajaorganisaatioihin (ks. kohta 2.29);

o

erityistavoite 4 keskittyy ulkoisiin toimiin koulutuksen alalla. Erasmus+ edistää
EU:n maailmanlaajuista vaikutusta ja on pehmeän diplomatian väline (ks.
kohta 2.34);

o

nuorten liikkuvuus kuuluu erityistavoitteen 7 piiriin. Tällä alalla toteutettavilla
toimilla on suurelta osin myönteisiä vaikutuksia osallistujiin (ks. kohta 2.38) ja ne
tuovat suurta lisäarvoa (ks. kohta 2.39).
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Liitteet
Liite 2.1 – Erasmus+ -ohjelman tavoitteet
Yleistavoite
Tavoite

Koko nimi

Ohjelmalla myötävaikutetaan
seuraavien saavuttamiseen:
[1] Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteet, koulutusta koskeva
yleistavoite mukaan luettuna;
[2] eurooppalaisen
koulutusyhteistyön strategisten
puitteiden (’ET 2020’) tavoitteet,
vastaavat vertailuarvot mukaan
lukien; [3] korkeakoulutuksen
kestävä kehittäminen
kumppanimaissa; [4] nuorisoalan
eurooppalaisen yhteistyön
Yleistavoite 1 uudistettujen puitteiden (2010–
2018) yleiset tavoitteet;
[5] urheilun, erityisesti
ruohonjuuritason urheilun
eurooppalaisen ulottuvuuden
kehittäminen unionin
urheilualan työsuunnitelman
mukaisesti; [6] eurooppalaisten
arvojen edistäminen Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen
2 artiklan mukaisesti.
(numerointi
tilintarkastustuomioistuimen
lisäämä)

Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

Edistetään EU:n
koulutus-,
nuoriso- ja
urheilutavoitteita
(YT1)

Kyllä
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Erityistavoitteet
Koko nimi

Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

Erityistavoite 1

parannetaan avaintaitojen
ja osaamisen tasoa erityisesti
ajatellen niiden merkitystä
työmarkkinoille ja vaikutusta
yhteiskunnan
yhteenkuuluvuuteen
lisäämällä erityisesti
mahdollisuuksia oppimiseen
liittyvään liikkuvuuteen ja
vahvistamalla yhteistyötä
koulutus- ja työmaailman
välillä

Koulutukseen
liittyvä liikkuvuus
(ET1)

Kyllä

Erityistavoite 2

edistetään laadun
kehittämistä, innovointia,
huippuosaamista ja
kansainvälistymistä
oppilaitoksissa erityisesti
lisäämällä kansainvälistä
yhteistyötä koulutuksen
järjestäjien ja muiden
sidosryhmien välillä

Koulutusyhteistyö
(ET2)

Kyllä

Erityistavoite 3

edistetään elinikäisen
oppimisen eurooppalaisen
alueen syntymistä ja sitä
koskevaa tietoisuutta,
täydennetään kansallisen
tason poliittisia uudistuksia ja
tuetaan koulutusjärjestelmien
nykyaikaistamista erityisesti
tehostamalla poliittista
yhteistyötä, hyödyntämällä
paremmin avoimuutta ja
tunnustamista lisääviä
unionin välineitä ja
levittämällä hyviä käytänteitä

Koulutuspolitiikan
uudistaminen
(ET3)

Ei

Tavoite
Ala: koulutus
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Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

Erityistavoite 4

kehitetään koulutuksen
globaalia ulottuvuutta
erityisesti tekemällä unionin
ja kumppanimaiden
oppilaitosten välillä
yhteistyötä ammatillisessa ja
korkeakoulutuksessa,
lisäämällä eurooppalaisten
korkeakoulujen vetovoimaa ja Koulutukseen
tukemalla unionin ulkoista
liittyvät ulkoiset
toimintaa sen
toimet (ET4)
kehitysyhteistyötavoitteet
mukaan luettuina,
edistämällä liikkuvuutta ja
yhteistyötä unionin ja
kumppanimaiden
korkeakoulujen välillä ja
kohdennettua valmiuksien
kehittämistä kumppanimaissa

Erityistavoite 5

parannetaan kielten opetusta
ja oppimista ja edistetään
unionin laajaa kielellistä
monimuotoisuutta ja muiden
kulttuurien tuntemusta

Kielten opetus ja
oppiminen sekä
kulttuurien
välinen tietoisuus
(ET5)

Ei

Erityistavoite 6

edistetään huippuosaamista
Euroopan yhdentymistä
käsittelevässä opetus- ja
tutkimustoiminnassa
maailmanlaajuisten Jean
Monnet -toimien kautta

Jean
Monnet -toimet
(ET6)

Ei

Kyllä
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Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

Ala: nuoriso

Erityistavoite 7

parannetaan nuorten
avaintaitojen ja osaamisen
tasoa, mukaan lukien muita
heikommassa asemassa
olevat nuoret, sekä
edistetään heidän
osallistumistaan Euroopan
demokraattiseen toimintaan
ja työmarkkinoille sekä
aktiivista kansalaisuutta,
kulttuurien välistä
vuoropuhelua,
sosiaalista osallisuutta ja
yhteisvastuuta, erityisesti
lisäämällä nuorten,
nuorisotyössä tai
nuorisojärjestöissä aktiivisten
henkilöiden ja
nuorisotoiminnan ohjaajien
oppimiseen liittyvän
liikkuvuuden mahdollisuuksia
sekä vahvistamalla yhteyksiä
nuorisoalan ja
työmarkkinoiden välillä

Nuorten
liikkuvuus (ET7)

Kyllä

Erityistavoite 8

edistetään nuorisotyön
laadun kehittämistä erityisesti
lisäämällä yhteistyötä
nuorisoalan järjestöjen ja/tai
muiden sidosryhmien välillä

Nuorisoyhteistyö
(ET8)

Ei
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Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

Erityistavoite 9

täydennetään paikallis-, alueja kansallisen tason poliittisia
uudistuksia ja tuetaan tietoon
ja näyttöön perustuvan
nuorisopolitiikan kehittämistä
ja epävirallisen ja
arkioppimisen tunnustamista
erityisesti tehostamalla
politiikkayhteistyötä,
parantamalla avoimuutta ja
tunnustamista lisäävien
unionin välineiden käyttöä ja
levittämällä hyviä käytäntöjä

Nuorisopolitiikan
uudistaminen
(ET9)

Ei

Erityistavoite 10

lisätään nuorisoalan
toiminnan globaalia
ulottuvuutta ja parannetaan
nuorisotyöntekijöiden ja
-organisaatioiden asemaa
nuorten tukijärjestelminä
täydentäen unionin ulkoista
toimintaa erityisesti
edistämällä liikkuvuutta ja
yhteistyötä unionin ja
kumppanimaiden
sidosryhmien ja globaalien
järjestöjen välillä ja
parantamalla kohdennetusti
valmiuksia kumppanimaissa

Nuoriin liittyvät
ulkoiset toimet
(SO10)

Ei
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Erityistavoitteet
Lyhyt nimi
(ja lyhenne)

Otoksessa
edustettuna

torjutaan urheilun
integriteettiin kohdistuvia
rajatylittäviä uhkia, kuten
dopingia, urheilutulosten
manipulointia ja väkivaltaa
sekä kaikenlaista
suvaitsemattomuutta ja
syrjintää

Urheilun eettisyys
(ET11)

Ei

Erityistavoite 12

edistetään ja tuetaan
urheilun hyvää hallintoa ja
urheilijoiden kaksoisuria

Hyvät
hallintotavat
urheilun alalla ja
urheilijoiden
kaksoisurat
(ET12)

Ei

Erityistavoite 13

edistetään urheilun
vapaaehtoistoimintaa sekä
sosiaalista osallisuutta,
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja
tietoisuutta terveyttä
edistävän liikunnan
merkityksestä lisäämällä
osallistumista
urheilutoimintaan ja
varmistamalla kaikkien
yhdenvertaiset
mahdollisuudet urheiluun

Osallisuus ja tasaarvo urheilun
avulla (ET13)

Ei

Tavoite

Koko nimi

Ala: urheilu

Erityistavoite 11

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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3. luku
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
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Johdanto
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
lyhyesti

3.1. EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista

yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisiä kehityseroja 1. Koheesiopolitiikassa
on neljä keskeistä meno-ohjelmaa, joista kaikki kuuluvat monivuotisen
rahoituskehyksen (MRK) 2014–2020 otsakkeeseen 1b.
o

Euroopan aluekehitysrahastolla (EAKR) lujitetaan taloudellista, sosiaalista ja
alueellista yhteenkuuluvuutta EU:ssa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa
keskeisiin painopistealoihin tehtävillä investoinneilla 2.

o

Koheesiorahastolla vähennetään taloudellisia ja sosiaalisia puutteita ja
vakautetaan taloutta jäsenvaltioissa, joiden bruttokansantulo asukasta kohden on
alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta 3.

o

Euroopan sosiaalirahastolla (ESR) edistetään työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta
integroimalla yhteiskuntaan henkilöitä, jotka ovat muita heikommassa asemassa,
ja varmistamalla reilummat mahdollisuudet elämässä 4.

o

Vähävaraisimmille suunnatulla eurooppalaisen avun rahastolla (FEAD) tuetaan
jäsenvaltioiden toimia elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden tarjoamiseksi niille,
jotka niitä eniten yhteisössä tarvitsevat 5.

3.2. Tästä MRK:n otsakkeesta oli suunniteltu käytettäväksi vuosina 2014–2020

kaikkiaan 371 miljardia euroa, ja määrästä 194,8 miljardia euroa oli maksettu
vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. kaavio 3.1).

1

Euroopan unionista tehty sopimus, 174 artikla.

2

Asetus (EU) N:o 1301/2013.

3

Asetus (EU) N:o 1300/2013.

4

Asetus (EU) N:o 1304/2013.

5

Asetus (EU) N:o 223/2014.
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Kaavio 3.1 – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus:
Vuosien 2014–2020 sitoumusten perusteella suoritetut maksut
i) osuutena kaikista MRK:n
otsakkeista
Kilpailukyky
194,8
25,4 %

766,9

mrd. euroa

ii) jaoteltuna ohjelmittain
(miljardia euroa)

Euroopan aluekehitysrahasto
(EAKR)
101,4 (52,1 %)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
50,4 (25,9 %)
Koheesiorahasto
39,6 (20,3 %)
Muut ohjelmat
3,4 (1,7 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

3.3. Jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset panevat koheesiopolitiikkaa täytäntöön
noin 390 toimenpideohjelmalla komission valvonnassa ja ohjauksessa.

3.4. Koheesiopolitiikan tavoitteisiin vaikuttavat voimakkaasti monenlaiset ulkoiset

tekijät. Koheesiopolitiikan luonteen vuoksi ohjelmasuunnittelun, toimien valinnan ja
niiden täytäntöönpanon sekä tulosten ja jopa tuotosten toteutumisen välillä on viiveitä
(ks. myös kaavio 3.3).

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

3.5. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin valitsi tulosanalyysiin ESR:n, jonka

osuus kaikista vuoden 2020 loppuun mennessä suoritetuista vuosien 2014–2020
koheesiopolitiikan maksuista oli 25,9 prosenttia 6 (ks. kaavio 3.1). Tarkoituksena oli
selvittää, kuinka paljon relevantteja tuloksellisuustietoja oli saatavilla, sekä arvioida
näiden tietojen perusteella, miten tuloksellisia EU:n meno-ohjelmat ovat olleet.

6

COM(2021) 301 final, vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2020.
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Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessa
Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa, joiden osuus kokonaismaksuista
vuoden 2019 lopussa oli 72,4 prosenttia.

3.6. Tilintarkastustuomioistuin on hyödyntänyt tämän luvun laatimisessa komission

tuloksellisuustietoja, jotka pääasiassa koostuvat vuoden 2020 vuotuisesta hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksesta, vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyistä
ohjelmaselvityksistä ja keskeisistä komission arvioinneista sekä seitsemännestä
koheesiokertomuksesta. Kaaviossa 3.2 esitetään arvioinnit ja muut komission
kertomukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on käynyt läpi. Tilintarkastustuomioistuin
tarkasti tietojen uskottavuuden vertaamalla niitä omiin havaintoihinsa mutta ei
tarkastanut tietojen luotettavuutta. Tilintarkastustuomioistuin hyödynsi myös omia
viimeaikaisia tarkastuksiaan sekä muita raportteja ja tutkimuksia. Kertomuksen
liitteessä kuvataan tarkemmin tilintarkastustuomioistuimen käyttämä menetelmä.

3.7. Vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa

ohjelmaselvityksessään komissio toi esiin viisi Euroopan sosiaalirahaston
erityistavoitetta (ks. liite 3.1). Tilintarkastustuomioistuin esittää erityistavoitteita
koskevan arviointinsa kolmessa osiossa:
o

kestävät ja laadukkaat työpaikat ja työvoiman liikkuvuus (erityistavoitteet 1 ja 5,
jotka vastaavat temaattista tavoitetta 8)

o

sosiaalinen osallisuus sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta (erityistavoite 2, joka
vastaa temaattista tavoitetta 9)

o

koulutus, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen
(erityistavoite 3, joka vastaa temaattista tavoitetta 10).

Tilintarkastustuomioistuin käsittelee ensimmäisessä osiossa työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella olevien nuorten (NEET) tarpeita koskevien toimien tuloksellisuutta.
Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän vähentäminen on
nuorisotyöllisyysaloitteen temaattisena tavoitteena. Nuorten työllisyystarpeita
käsitteleviä toimia rahoitetaan sekä Euroopan sosiaalirahastosta että
nuorisotyöllisyysaloitteesta. EU käynnisti nuorisotyöllisyysaloitteen vuonna 2013
tukeakseen nuoria alueilla, joilla nuorisotyöttömyysaste oli yli 25 prosenttia.
Tilintarkastustuomioistuimen arviointi ei kata erityistavoitetta 4 ”viranomaisten ja
sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen”.
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Kaavio 3.2 – Tärkeimpien arviointien ja muiden kertomusten ajankohdat
ja kohdeajanjaksot
MRK
2014–2020

MRK
2007–2013
2008

2010

2012

2014

Ajanjakso

ESR+ -rahastoa
koskeva
vaikutustenarviointi
Työllisyyden ja työvoiman
liikkuvuuden (temaattinen
tavoite 8) arviointi
Yleissivistävän ja
ammatillisen koulutuksen
(temaattinen tavoite 10)
arviointi

2016

2018

MRK
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Julkaisu

Kauden 2007–2013 jälkiarviointi ja
tietojen päivitys

Nuorisotyöllisyyden
arviointi

Sosiaalisen osallisuuden
edistämisen (temaattinen
tavoite 9) arviointi
Toimenpideohjelmien
aikana tehdyt
arvioinnit
Toimenpideohjelmien
tulosten tarkastelu

Kauden 2014–2020
jälkiarviointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Euroopan sosiaalirahaston tarkoitus ja toimintatapa

3.8. Kaaviossa 3.3 on yhteenveto Euroopan sosiaalirahaston

toimintalogiikkamallista. Siinä esitetään, miten mainitut viisi erityistavoitetta vastaavat
Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteiden tarpeita sekä odotettuja tuotoksia ja
tuloksia.
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3.9. Komissio ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa Euroopan sosiaalirahaston

hallinnoinnista. Investointiprioriteetit on määritelty Euroopan sosiaalirahastosta
annetussa asetuksessa, ja jäsenvaltiot valitsevat ne komission kanssa sovittujen
toimenpideohjelmien mukaisesti. Täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset ja
alueelliset hallinnot, jotka valitsevat rahoitettavat toimet. Useimmissa tapauksissa
toimenpideohjelmien kautta tuetut toimet saavat EU:n rahoituksen lisäksi kansallista
julkista tai yksityistä rahoitusta.

3.10. Kuten muidenkin ohjelmien kohdalla, komissio seuraa Euroopan

sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoa ja tuloksellisuutta
indikaattoreiden ja useiden erityisarviointien avulla koko monivuotisen
rahoituskehyksen ajan.
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Kaavio 3.3 – Yhteenveto Euroopan sosiaalirahastosta
•
•

•

•

•

•

•

Tarpeet
Taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden
lujittaminen
Työllisyysmahdollisuuksien
parantaminen

Tavoitteet
ET1: Kestävien ja
laadukkaiden työpaikkojen
edistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen
ET2: Sosiaalisen
osallisuuden edistäminen
sekä köyhyyden ja
syrjinnän torjunta
ET3: Investoiminen
koulutukseen, mukaan
lukien ammatilliseen
koulutukseen ja
elinikäiseen oppimiseen
ET4: Viranomaisten ja
sidosryhmien
institutionaalisten
valmiuksien ja tehokkaan
julkishallinnon edistäminen
ET5: Työelämän ja
koulutuksen ulkopuolella
oleville nuorille (15–24)
suunnatun erityistuen
edistäminen

Toimintaympäristö ja ulkoiset
tekijät
Tilanne EU:ssa
• Eurooppa 2020 -strategia –
työllisyyden suuntaviivat
• Kestävän kehityksen
tavoitteet
• Yhteisiä säännöksiä
koskeva asetus, jossa
vahvistetaan yleiset
säännöt
• Euroopan sosiaalirahastoa
ja nuorisotyöllisyysaloitetta
koskeva asetus
• Eurooppalainen
ohjausjakso ja
maakohtaiset suositukset
Tilanne jäsenvaltioissa
• Taloudellinen ja poliittinen
tilanne
• Alueelliset erot
• Alueiden välinen yhteistyö
• Jäsenvaltioiden ensisijaiset
tavoitteet, strategiat ja
hallinnolliset valmiudet.
Ulkoiset tekijät
• Rahoitukselliset ja
taloudelliset olosuhteet
• Globalisaatio
• Covid-19-pandemia

Prosessit
Hallinnointitapa
• Yhteistyöhön perustuva
hallinnointi
Panokset
•
•
•

Kaudella 2014–2020
yhteensä 94 miljardia
euroa
Tästä 57 miljardia euroa
maksettu vuoteen 2020
mennessä
Yhteisrahoitusosuus 50–
85 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista
(koronavirusinvestointialoit
teessa (CRII ja CRII+) jopa
100 prosenttia).

Toimijat
• Komissio (työllisyys-,
sosiaali- ja
osallisuusasioiden
pääosasto)
• Hallintoviranomaiset
• Todentamisviranomaiset
• Tarkastusviranomaiset
• Seurantakomiteat
• Hankkeen toteuttajat

Odotetut tulokset
Vaikutukset
• Lähentyminen: Kasvun ja
työllisyyden edellytysten
parantaminen
• Kilpailukyky: Alueiden
kilpailukyvyn ja
houkuttelevuuden sekä
työllisyyden vahvistaminen
Tulokset
Osallistujat:
• Työllistyminen
• Ammattipätevyys
• Muut myönteiset tulokset
Järjestelmät:
• Työmarkkinalaitosten
nykyaikaistaminen ja
vahvistaminen
• Koulutusjärjestelmien
uudistaminen
• Toimintapolitiikan ja
ohjelmien
täytäntöönpanon
mekanismien ja
valmiuksien parantaminen

Odotetut tuotokset
Osallistujat:
• Osallistuminen toimintaan,
jossa keskitytään
työllisyyteen ja työvoiman
liikkuvuuteen sekä
koulutukseen ja
sosiaaliseen osallisuuteen
Järjestelmät:
• Uudet tuotteet
• Paremmat valmiudet

Toimet
• Avustukset
• Julkiset hankinnat
• Ehdotuspyynnöt
• Rahoitusvälineet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan komission vuotuinen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomus 2020 ja Euroopan sosiaalirahaston vuosien 2007–2013 ohjelmien jälkiarviointi.
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Euroopan sosiaalirahaston
tuloksellisuuden arviointi julkaistujen
tuloksellisuustietojen perusteella
Yleisiä huomioita Euroopan sosiaalirahaston tuloskehyksestä

3.11. Euroopan parlamentti7, komissio8 ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea9

ovat korostaneet koheesiopolitiikan lisäarvoa kansallisten ja alueellisten
organisaatioiden mobilisoinnissa ja koordinoinnissa sekä niiden kannustamisessa kohti
EU:n painopisteiden toteuttamista.

Tuloskehys on laadittu hyvin

3.12. Toimenpideohjelmien tuloskehykset sisältävät välitavoitteita ja tavoitearvoja

Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmien kullekin
toimintalinjalle 10. Säännöt edellyttävät, että Euroopan sosiaalirahaston ja
nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmia seurataan käyttämällä kolmenlaisia
indikaattoreita 11: a) kohdennettuihin menoihin liittyvät taloudelliset indikaattorit;
b) tuettaviin toimiin liittyvät tuotosindikaattorit; ja c) kyseisten prioriteettien
erityistavoitteisiin liittyvät tulosindikaattorit (vain tarvittaessa ja kun ne liittyvät

7

Päätöslauselma 13. kesäkuuta 2017 EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020
jälkeen, Euroopan parlamentti, 2017.

8

COM(2018) 321 final, Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa
mahdollisuuksia – monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027.

9

Euroopan sosiaalirahastosta ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun
rahastosta saadun rahoituksen teho köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi
toteutettavien Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan toimien
yhteydessä, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, 2017.

10

Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, Euroopan
komissio, 2018.

11

Asetus (EU) N:o 1303/2013.
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kiinteästi toimintapoliittisiin tukitoimiin). Tulosindikaattoreiden käyttö on
vapaaehtoista 12.

3.13. Indikaattorit voivat olla yhteisiä kaikille Euroopan sosiaalirahaston ja

nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmille kaikkialla EU:ssa tai ne voivat olla
ohjelmakohtaisia. Euroopan sosiaalirahastolla on 32 yhteistä indikaattoria (23 tuotosja yhdeksän tulosindikaattoria), ja nuorisotyöllisyysaloitteella on 12 yhteistä
indikaattoria (yhdeksän välittömien tulosten indikaattoria ja kolme pidemmän
aikavälin tulosten indikaattoria). Jäsenvaltiot valitsevat ja ilmoittavat komissiolle
Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen kunkin toimenpideohjelman
asiaankuuluvat yhteiset indikaattorit ja määrittelevät ohjelmakohtaiset indikaattorit.
Kaiken kaikkiaan jäsenvaltioiden käyttämistä ESR:n tulosindikaattoreista 28 prosenttia
ja tuotosindikaattoreista 32 prosenttia oli yhteisiä 13.

3.14. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain

kertomuksen rahastojen saavutuksista (ks. kohta 3.6). Komission vuotuinen
ohjelmaselvitys sisältää tietoa 13:sta Euroopan sosiaalirahaston ja
nuorisotyöllisyysaloitteen 44 yhteisestä indikaattorista. Komissio raportoi myös
säännöllisesti kaikkien yhteisten indikaattoreiden edistymisestä sekä ohjelmien
rahoitusnäkökohdista avoimen datan alustallaan 14, joka on julkisesti saatavilla oleva
tietokanta.

3.15. Lisäksi sekä jäsenvaltiot että komissio arvioivat Euroopan sosiaalirahaston
toimenpideohjelmien tuloksellisuutta ohjelman elinkaaren eri vaiheissa.
o

Komissio arvioi ohjelmia EU:n laajuisesti sekä niiden ollessa käynnissä että niiden
päätyttyä tekemällä jälkiarviointeja. Vuonna 2019 se suoritti myös tulosten
tarkastelun vuodelle 2018 asetettujen välitavoitteiden osalta suoritusvarauksen
kohdentamiseksi 15.

12

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 215/2014, 5 artiklan 5 kohta.

13

The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements
and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014–2020, Euroopan
komissio, 2016.

14

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf

15

COM(2021)300, Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2022,
toimintamenojen ohjelmaselvitykset.
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o

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennakkoarvioinnit kustakin
toimenpideohjelmasta sekä vähintään yksi arviointi rahastoista kuhunkin
toimintalinjaan suoritetuista maksuista.

Komissio koostaa tavoitearvollisia indikaattoreita koskevan nk.
saavutussuhteen

3.16. Komission mukaan jäsenvaltiot asettavat tavoitearvoja lähes kaikille

ohjelmakohtaisille indikaattoreille (98 prosentille tulosindikaattoreista ja 95 prosentille
tuotosindikaattoreista) 16. Jäsenvaltioiden oli lisäksi raportoitava yhdenmukaisesti
kunkin toimenpideohjelman jokaisen investointiprioriteetin seurantatiedot kaikkien
32:n ESR:n yhteisen tuotos- ja tulosindikaattorin osalta (alueluokittain eriteltyinä).
Jäsenvaltioilla oli myös mahdollisuus määrittää tavoitearvot näille yhteisille
indikaattoreille. Jos tavoitearvo oli asetettu, komissio koosti ja julkaisi aggregoidun
saavutussuhteen ja arvioi siten, kuinka ohjelmien toteuttaminen oli edistynyt
jäsenvaltion ja EU:n tasolla 17. Samoin se kokosi yhteen jäsenvaltioiden ilmoittamat
yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden seurantatiedot. Tämä koski myös tapauksia,
joissa tavoitearvoja ei ollut asetettu.

Tulokset eivät saa tuloskehyksessä riittävää painoarvoa

3.17. Tilintarkastustuomioistuin on raportoinut18, että toimenpideohjelmien

toimintalogiikka oli vankempi kaudella 2014–2020, mutta siihen liittyi liiallinen määrä
indikaattoreita, ja että jäsenvaltioilla oli vaikeuksia määritellä tulosindikaattoreita.
Tilintarkastustuomioistuin raportoi myös19, että kauden 2014–2020 tuloskehys oli
enimmäkseen tuotossuuntautunut ja että merkittävää siirtymistä kohti tulosten

16

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, esitetty vuonna 2020,
Euroopan komissio, 2021

17

Ks. edellinen alaviite.

18

Katsaus 5/2018: Koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistaminen vuoden 2020
jälkeen, kohta 41.

19

Erityiskertomus 15/2017: Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla: innovatiivisia
mutta eivät vielä vaikuttavia välineitä, kohdat 71–76, sekä erityiskertomus 21/2018:
Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n ja ESR:n hankkeiden valinta ja seuranta ovat yhä
enimmäkseen tuotossuuntautuneita, kohta 71.
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mittaamista ei ollut tapahtunut. Tämä on ollut säännöllinen havainto
koheesiopolitiikkaa koskevissa komission arvioinneissa 20.

3.18. Tilintarkastustuomioistuin raportoi21, että komission vuoden 2019

toimenpideohjelmien tulosten tarkastelussa käyttämät indikaattorit liittyivät lähes
kokonaan tuotoksiin (64 prosenttia) tai taloudellisiin näkökohtiin (35 prosenttia),
mutta vain hyvin harvoin (yksi prosentti) saavutettuihin tuloksiin. Näin ollen se, kuinka
paljon suoritusvarausta vapautettiin vuonna 2019 (tai kohdennettiin uudelleen muihin
ohjelmiin ja prioriteetteihin), kertoi enemmän jäsenvaltioiden kyvystä käyttää EU:n
varoja ja saada aikaan tuotoksia kuin niiden kyvystä tuottaa tuloksia.

3.19. Tilintarkastustuomioistuimen raportoi22 myös, että kauden 2014–2020

koheesio-ohjelmien suoritusvarauksen vapauttamiseen vaikutti ennen kaikkea
jäsenvaltioiden edistyminen toimien toteuttamisessa. Edistymistä kuvastivat tuotosten
aikaansaaminen ja onnistuminen varojen käytössä (noin kolmasosa kaikista
indikaattoreista oli taloudellisia indikaattoreita). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin
totesi, että ilman välitavoitteisiin sovellettuja merkittäviä vähennyksiä, joita tehtiin
noin 30 prosenttiin indikaattoreista, suoritusvarauksesta olisi voitu vapauttaa
huomattavasti pienempi osuus (vain 56 prosenttia) 23.

3.20. OECD:n mukaan24 EU:n tuloksellisuuteen ja tuloksiin perustuva

budjetointijärjestelmä suoriutuu hyvin, mutta tuloksellisuuden seurannalla näyttää
olevan vain vähän suoraa vaikutusta siihen, miten resursseja käytetään vuodesta
toiseen. OECD:n mielestä komission valta keskeyttää maksut jäsenvaltioille, jos
seurantajärjestelmien laadussa ja luotettavuudessa on merkittäviä puutteita, on
pikemminkin viimeinen vaihtoehto kuin rutiininomainen hallinnoinnin valvonnan ja
ohjelmien mukauttamisen väline.

20

SWD(2018) 289 final, liite 3, Vaikutustenarviointi – Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta.

21

Erityiskertomus 15/2017, kohta 74.

22

Erityiskertomus 24/2021: Koheesiopolitiikan tulosperusteinen rahoitus: kannatettavien
tavoitteiden tiellä oli yhä esteitä kaudella 2014–2020, kohta 122.

23

Ks. edellinen alaviite, kohta 120.

24

OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results, Ronnie Downes, Delphine Moretti ja Scherie
Nicol, OECD Journal on Budgeting, vol. 2017/1.
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Arvioinnit kattavat useimmat Euroopan sosiaalirahaston osa-alueista,
mutta politiikan vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan lisää
menetelmätyötä

3.21. Kautta 2007–2013 koskevassa komission jälkiarvioinnissa25 pyrittiin

arvioimaan Euroopan sosiaalirahaston kokonaisvaikutusta. Siinä ei kuitenkaan tehty
päätelmiä tavoitteiden tai tavoitearvojen saavuttamisesta, koska saatavilla olevat
tiedot eivät mahdollistaneet tulosten kokoamista yhteen koko EU:n tasolla.
Tilintarkastustuomioistuin on itse raportoinut 26 useista tietoja rajoittavista ongelmista,
jotka johtuvat muun muassa ohjelmien huonosta suunnittelusta, indikaattoreiden
riittämättömästä määrittelystä, datan puutteesta ja tavoitearvojen puuttumisesta.
Arviointiin sisältyvä tehokkuusanalyysi rajoittui vertailuun, joka koski kaikkien
jäsenvaltioiden erilaisten Euroopan sosiaalirahastoon liittyvien toimien
osallistujakohtaisia kustannuksia. Sääntelyntarkastelulautakunta totesi 27, että
arvioinnissa oli vakavia tietoihin liittyviä rajoitteita, siitä puuttui riittävä vaihtoehtoinen
analyysi ja sen laajuus oli rajallinen. Lautakunta totesi myös, että arvioinnissa ei saatu
tuloksellisuutta koskevaa luotettavaa näyttöä, eikä se muodosta riittävän vankkaa
perustaa tulevien ohjelmien suunnittelulle.

3.22. Komissio teki vuonna 2019 temaattisia arviointeja vuosien 2021–2027

ohjelmia koskevia neuvotteluja varten. Kauden 2014–2020 aikana jäsenvaltioiden
odotettiin tekevän vähintään yhden vaikutustenarvioinnin toimenpideohjelmiensa
kustakin toimintalinjasta. Komissio seurasi kaikkia arviointisuunnitelmia. Komission
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden
pääosasto perustivat yhteisen tukipalvelun, joka avusti arviointien tekemisessä.
Jäsenvaltiot suunnittelivat 420 Euroopan sosiaalirahastoa ja nuorisotyöllisyysaloitetta
koskevaa arviointia ja lisäksi 1 519 arviointia useasta rahastosta rahoitettavista
ohjelmista, joihin liittyy Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen
rahoitusta. Helmikuuhun 2021 mennessä ne olivat suorittaneet 745 arviota
vuosien 2014–2020 ohjelmista 28. Suurin osa suunnitelluista arvioinneista valmistuu

25

SWD(2016) 452 final, Euroopan komissio, Ex-post evaluation of the 2007–2013 ESF
programmes.

26

Erityiskertomus 16/2018: EU:n lainsäädännön jälkitarkastus: vakiintunut mutta
puutteellinen järjestelmä, kohdat 51–56.

27

Sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden
pääosasto, Ex-post evaluation of the ESF 2007-13, 2016.

28

COM(2021) 301 final, vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2020.
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vasta täytäntöönpanokauden päätyttyä 29, pääasiassa siksi, että ohjelmakaudet ovat
päällekkäisiä ja tulosten – ja jopa tuotosten – toteutuminen saattaa kestää useita
vuosia. Nämä arvioinnit eivät näin ollen ole saatavilla niin ajoissa, että ne voitaisiin
ottaa huomioon vuosien 2021–2027 ohjelmien suunnittelussa, mutta niistä voi olla
hyötyä vuoden 2025 väliarvioinnissa.

3.23. Vuonna 2018 julkaistuista 124:stä Euroopan sosiaalirahaston /

nuorisotyöllisyysaloitteen / useasta rahastosta rahoitettujen ohjelmien arvioinnista 30
23 prosentissa pyrittiin arvioimaan toimien seurauksia ja tuloksia. Euroopan
parlamentti totesi vuonna 2020 tekemässään tutkimuksessa 31, että kehittyneempiä
menetelmiä, kuten vaihtoehtoista analyysia, teoriaan perustuvia lähestymistapoja ja
kustannus-hyötyanalyysia, käytettiin vain harvoin. Tutkimuksessa todettiin, että
edistymisestä huolimatta arviointien yleinen laatu pysyi vaatimattomana ja että
arviointien tuloksia oli vaikea ottaa huomioon toimintapoliittisessa syklissä tiukkojen
vaatimusten (esimerkiksi ajoituksen tai kattavuuden osalta), jäsenvaltioiden
valmiuksien puutteen ja heikon ”arviointikulttuurin” vuoksi.

3.24. Tilintarkastustuomioistuin on myös todennut aiemmin32, että jäsenvaltioiden

ja komission ei odoteta tarkastelevan arvioinneissaan ohjelmien taloudellisuutta.
Taloudellisuuden periaate 33 edellyttää, että EU:n varat asetetaan saataville hyvissä
ajoin, että ne ovat määrältään riittävät ja riittävän laadukkaat ja että ne käytetään
parhaaseen mahdolliseen hintaan.

29

COM(2019) 627 final, Strategiakertomus 2019 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen
täytäntöönpanosta.

30

Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, esitetty vuonna 2019,
Euroopan komissio, 2020.

31

The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Rakenne- ja koheesiopolitiikan politiikkayksikkö,
sisäasioiden pääosasto, Euroopan parlamentti, 2020.

32

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 1/2017: Varainhoitoasetuksen tarkistus
(EUVL C 91, 23.3.2017), kohta 88 c), ja lausunto 6/2018 ehdotuksesta (29.5.2018) yhteisiä
säännöksiä koskevaksi asetukseksi, COM(2018) 375 final, kohta 67.

33

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä
heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.
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Yleiset huomiot Euroopan sosiaalirahaston tuloksellisuudesta

3.25. Kaaviossa 3.4 esitetään yhteenveto Euroopan sosiaalirahaston 13 yhteisestä

indikaattorista, joista komissio raportoi vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä
esitetyssä ohjelmaselvityksessä. Indikaattoreita koskevat yhteenvedot esitetään
kaavioissa 3.5 – 3.7. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2019 tuloksellisuutta
koskevassa kertomuksessa 34 joitakin yleisiä rajoitteita, jotka on pidettävä mielessä
näitä indikaattoreita tulkittaessa. Erityisesti tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä,
edistytäänkö tietyn indikaattorin osalta suunnitellusti, on yhteydessä siihen, miten
todennäköisesti indikaattorin tavoitearvo saavutetaan. Arviossa ei oteta suoraan
huomioon sitä, onko tietty indikaattori yhteydessä Euroopan sosiaalirahaston toimiin
ja tavoitteisiin tai miten tiiviisti se on yhteydessä niihin taikka onko indikaattorille
asetettu tavoitearvo riittävän kunnianhimoinen. Siksi arvio on vasta ensimmäinen
vaihe ohjelman tuloksellisuuden analysoinnissa. Tilintarkastustuomioistuin ei ole
tarkastanut arvion perustana olevien tietojen luotettavuutta (asiaa kuitenkin käsiteltiin
vuoden 2019 tuloksellisuutta koskevassa kertomuksessa 35).

Indikaattorit osoittavat, että jäsenvaltiot edistyvät hyvin tavoitearvojen
saavuttamisessa

3.26. Indikaattorit kuvaavat jäsenvaltioiden vuoden 2019 lopussa ilmoittamia

tietoja. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 13 indikaattorista 12:n osalta
tavoitearvot ollaan saavuttamassa suunnitellusti (ks. menetelmiä koskeva
kertomuksen liite). Vuoden 2021 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyssä
ohjelmaselvityksessä komissio kuitenkin pienensi seitsemän indikaattorin tavoitearvoja
12,1 –52,1 prosenttia edelliseen ohjelmaselvitykseen verrattuna. Näistä
indikaattoreista viiden osalta edistytään nyt suunnitellusti tosiasiassa ainoastaan
pienennyksen vuoksi. Yhden indikaattorin osalta ei pienennyksestä huolimattakaan
vielä edistytä suunnitellusti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 13 indikaattorista
seitsemän osalta ei edistyttäisi suunnitellusti, jos tavoitearvoja ei olisi muutettu.
Komissio katsoo, että tarkistus oli tarpeen, koska menetelmiä muutettiin edelliseen
kauteen verrattuna.

34

Vuonna 2020 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion
tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2019 lopussa, kohta 1.24.

35

Ks. edellinen alaviite, kohdat 1.13–1.23.
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Kaavio 3.4 – Yhteenveto kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
Euroopan sosiaalirahaston indikaattoreista
Tuotos
Kaikki

Tavoite (*)
Yhteensä
ET1
2
ET2
3
ET3
2
ET4
1
ET5
5
Yhteensä
13

1
2
1
1
2
7

Tulos

Vaikutus

Kaikki
1
2
1
1
2
7

Kaikki

1
1
1

1
1
1

3
6

2
5

1
1

(*) Kaikki tavoitteet luetellaan liitteessä 3.1.
SELITYKSET
Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: ei tietoja tai tiedot ovat
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn
ohjelmaselvityksen perusteella.

Komissio vapautti 85 prosenttia ESR:n ohjelmien suoritusvarauksesta

3.27. Komissio ilmoitti, että rahoitettavaksi valittujen hankkeiden osuus oli

vuoden 2020 loppuun mennessä noussut 99 prosenttiin 36. Euroopan sosiaalirahastoon
liittyvien maksujen määrä ja osallistujien lukumäärä kaudella 2014–2020 ovat
kuitenkin edelleen jäljessä edellisen ohjelmakauden vastaavasta vaiheesta. Komission
tietojen 37 mukaan käyttöaste (välimaksut verrattuna vuosien 2014–2020
määrärahoihin) oli 43 prosenttia, eli 13 prosenttiyksikköä pienempi kuin
kaudella 2007–2013. Yksi tärkeimmistä syistä oli se, että edunsaajat ilmoittivat
vähemmän lopullisia menoja. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto
raportoi vuonna 2020 38, että kaiken kaikkiaan 86 prosenttia sen tarkastamista
toimenpideohjelmista suoriutui hyvin tai hyväksyttävästi, mutta että 25 prosenttia
toimenpideohjelmista suoriutui huonosti tai erittäin huonosti sekä valittujen toimien
lukumäärän että ilmoitettujen tukikelpoisten menojen määrän osalta.
36

COM(2021) 300.

37

Ks. edellinen alaviite.

38

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, vuotuinen toimintakertomus 2020,
Euroopan komissio, 2021.
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3.28. Komissio raportoi vuonna 202039, että kolme neljäsosaa Euroopan

sosiaalirahaston ohjelmien prioriteeteista oli saavuttanut välitavoitteensa. Tämän
perusteella se vapautti 85 prosenttia ESR:n kauden 2014–2020 suoritusvarauksesta,
joka oli suuruudeltaan viisi miljardia euroa.

3.29. Kun kuitenkin otetaan huomioon välitavoitteisiin ja tavoitearvoihin tulosten

tarkastelua edeltävinä vuosina tehdyt vähennykset (ks. kohdat 3.19 ja 3.26) sekä
tulosindikaattoreissa olevat puutteet (ks. kohta 3.18), tilintarkastustuomioistuin ei pidä
tätä vakuuttavana näyttönä ohjelman tyydyttävästä tuloksellisuudesta.

Vuosien 2021–2027 Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+) koskevalla
ehdotuksella pyritään lisäämään yksinkertaistamista ja synergioita

3.30. Kun vuosien 2014–2020 Euroopan sosiaalirahastosta tehtävien nykyisten

investointien makrotaloudellisia vaikutuksia arvioitiin Yhteisen tutkimuskeskuksen
Rhomolo-mallia 40 käyttäen, saatiin viitteitä siitä, että EU28:n yhteenlaskettuun
BKT:hen kohdistuu 0,1 prosentin (noin 13 miljardin euron) pysyvä positiivinen vaikutus
vuonna 2024 ja 0,15 prosentin (noin 25 miljardin euron) vaikutus vuonna 2030.

3.31. Euroopan sosiaalirahaston jälkiarviointi ja kaudella 2014–2020 tehdyt neljä

temaattista arviointia viittasivat kaikki siihen, että rahoitusympäristöä ja rahaston
täytäntöönpanoa on yksinkertaistettava 41. Kaudella 2014–2020 Euroopan
sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen tavoitteisiin (ks. kaavio 3.3) pyrittiin
osittain myös muilla rahastoilla (lähinnä vähävaraisimmille suunnatulla eurooppalaisen
avun rahastolla, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevalla EU:n ohjelmalla ja EU:n
terveysohjelmalla). Näiden rahastojen käyttöä koskevien sääntöjen eroavuudet
aiheuttivat päällekkäisyyksiä ja synergioiden vähäisyyttä koskevan riskin. Näihin
riskeihin puuttumiseksi komissio on ehdottanut, että kaudella 2021–2027 kaikki
asiaankuuluvat rahastot yhdistettäisiin yhdeksi ”ESR+ -ohjelmaksi”, mikä
virtaviivaistaisi rahoitustapaa ja vahvistaisi synergioita 42.

39

Laskelma perustuu erityiskertomukseen 24/2021 ”Koheesiopolitiikan tulosperusteinen
rahoitus: kannatettavien tavoitteiden tiellä oli yhä esteitä kaudella 2014–2020”, alustavien
huomautusten kaavio 6.

40

SWD(2018) 289 final.

41

Ks. myös SWD(2018) 289 final ja COM(2021) 300.

42

SWD(2018) 289 final.
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3.32. Näkemys siitä, että rahoitukseen tarvitaan yhdennetty lähestymistapa, sai

tukea vuonna 2019 tehdystä akateemisesta arvioinnista 43, jossa todettiin, että tulokset
vaihtelevat sekä EU-maiden kesken että alueiden välillä. Toisessa tutkimuksessa 44
korostettiin, että toimintapolitiikan onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavien
tekijöiden analysointia on edelleen parannettava ja että toimintapolitiikan
nettovaikutukset on määritettävä selkeästi vertaamalla tosiasiallisia tuloksia siihen,
mitä edunsaajille olisi tapahtunut ilman toimenpidettä.

3.33. Lisäksi eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvien maakohtaisten suositusten

kartoitusta koskevassa tutkimuksessa 45 korostettiin, että suositukset olisi mahdollista
sovittaa paremmin yhteen ohjelmien täytäntöönpanon kanssa eri jäsenvaltioissa.
Maakohtaiset suositukset esimerkiksi laaditaan usein laajasti määrittelemättä
täytäntöönpanolle tavoitearvoja ja välitavoitteita, eikä toimenpideohjelmien
vaikutusta seurata järjestelmällisesti. Tutkimuksesta ilmeni kuitenkin myös, että
ennakkoehdot ja ERI-rahastoista rahoitetut hallinnollisten valmiuksien
kehittämistoimet ovat olleet hyödyllisiä ja kiihdyttäneet rakenteellisia uudistuksia.

Työllisyys, työvoiman liikkuvuus ja työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella olevat nuoret

3.34. Yksi Euroopan sosiaalirahaston tavoitteista on edistää kestävää ja laadukasta

työllisyyttä sekä työvoiman liikkuvuutta ja edistää siten Eurooppa 2020 -strategian
yleistavoitetta 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen nostamisesta vähintään
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

43

Darvas, Z. et al, 2019, How to improve European Union cohesion policy for the next decade,
Bruegel, Policy Contribution, Issue no 8, toukokuu 2019.

44

Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy,
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy,
toimittanut Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon.

45

Ciffolilli, A. et al, 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific
Recommendations and to structural reforms in Member States, Euroopan komission
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston julkaisu.
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3.35. Kaaviossa 3.5 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista,

jotka liittyvät työllisyystavoitteeseen ja kahteen Euroopan sosiaalirahaston ja
nuorisotyöllisyysaloitteen erityistavoitteeseen. Kyseiset kaksi tavoitetta ovat
a) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden
tukeminen ja b) erityistuen tarjoaminen työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville
nuorille.

3.36. Arvioituaan vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyssä

ohjelmaselvityksessä raportoidut tiedot tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
seitsemästä indikaattorista kuuden tavoitearvot ollaan saavuttamassa.

3.37. Neljän nuorisotyöllisyysaloitteeseen liittyvän indikaattorin tavoitearvot

asetettiin alun perin vuodelle 2018 mutta siirrettiin myöhemmin vuodelle 2020. Lisäksi
myönnettiin peräkkäisiä rahoituksen lisäyksiä ja pidennettiin ohjelmakautta. Ilman
näitä mukautuksia kyseisten nuorisotyöllisyysaloitteen indikaattoreiden tavoitearvoja
ei olisi saavutettu.
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Kaavio 3.5 a – Yhteenveto työllisyyteen liittyvistä indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Tulos
1

Vaikutus

YHTEENSÄ
2

1

Ei
Epäselvää

1

YHTEENSÄ

1

1
1

2

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori
Osallistujat, jotka hyötyvät Euroopan
sosiaalirahastosta tämän temaattisen
tavoitteen yhteydessä
Osallistujat (työttömät tai työelämän
ulkopuolella olevat), jotka olivat
työssä jättäessään toimen

Edistyminen kohti tavoitetta
81 % (2019)
Välitavoite
84 % (2018)

Tuotos
2013

2023

92 % (2019)

Tulos
2013

Välitavoite
100 % (2018)
2023

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: ei tietoja tai tiedot ovat
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn
ohjelmaselvityksen perusteella.
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Kaavio 3.5 b – Yhteenveto työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin
nuoriin liittyvistä indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

2

Tulos
1

Ei
Epäselvää

Vaikutus

2

4

1

1

1
2

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

1
3

5

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori
Euroopan sosiaalirahastosta hyötyvät 15–
24-vuotiaat osallistujat

Edistyminen kohti tavoitetta
81 % (2019)
Välitavoite
76 % (2018)

Tuotos
2013

Työttömät osallistujat, jotka ovat loppuun
asti mukana nuorisotyöllisyysaloitteesta
tuetussa toiminnassa

80 % (2019)
Välitavoite
36 % (2016)

Tuotos
2013

Koulutukseen osallistuvat työttömät,
jotka saavat ammattipätevyyden tai
työpaikan jättäessään
nuorisotyöllisyysaloitteesta tuetun
toimen
Työelämän ulkopuolella olevat
osallistujat, jotka ovat loppuun asti
mukana nuorisotyöllisyysaloitteesta
tuetussa toiminnassa
Koulutukseen osallistuvat työelämän
ulkopuolella olevat, jotka saavat
ammattipätevyyden tai työpaikan
jättäessään nuorisotyöllisyysaloitteesta
tuetun toimen

2023

2020

100 % (2019)
Välitavoite
32 % (2016)

Tulos
2013

2020

68 % (2019)
Välitavoite
41 % (2016)

Tulos
2013

2020

94 % (2019)
Välitavoite
41 % (2016)

Tulos
2013

2020

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn
ohjelmaselvityksen perusteella.
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Täytäntöönpano on suunniteltua hitaampaa, ja jäsenvaltioiden välillä on
merkittäviä eroja

3.38. Kaudella 2014–2020 Euroopan sosiaalirahaston varat ja työllisyystavoitteen

kansalliset määrärahat olivat 39,8 miljardia euroa, ja vuoden 2019 lopussa
83 prosenttia varoista oli sidottu 46. Avoimen datan alustan mukaan 47 jäsenvaltiot olivat
käyttäneet kesäkuuhun 2021 mennessä keskimäärin 54 prosenttia käytettävissä
olevasta rahoituksesta siten, että käyttöaste vaihteli Maltan 24 prosentista Kyproksen
90 prosenttiin.

3.39. Nuorisotyöllisyysaloitteen varat ja kansalliset määrärahat olivat vuoden 2019

lopussa 10,4 miljardia euroa. Kaikki paitsi kahdeksan jäsenvaltiota olivat sitoneet kaikki
varat täysimääräisesti 48. Avoimen datan alustan mukaan 49 jäsenvaltiot olivat
käyttäneet kesäkuuhun 2021 mennessä keskimäärin 66 prosenttia käytettävissä
olevasta rahoituksesta siten, että käyttöaste vaihteli Romanian 2 prosentista Latvian ja
Liettuan 100 prosenttiin.

3.40. Huhtikuussa 2020 tehdyssä komission tutkimuksessa50 vahvistettiin, että

nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano etenee, joskin suunniteltua hitaammin.
Nuorisotyöllisyysaloite perustettiin nuorisotyöttömyyteen kohdistuvaksi hätätoimeksi,
joka kohdistetaan yksilöihin, kun taas Euroopan sosiaalirahastosta voidaan rahoittaa
myös rakenteellisia toimenpiteitä, kuten institutionaalisia valmiuksia ja
järjestelmätukea (ks. myös kohta 3.37).

46

Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, esitetty vuonna 2019,
Euroopan komissio, 2020.

47

Open Data Platform, Euroopan komissio, viimeisin päivitys 6.6.2021, tiedot haettu
29.6.2021.

48

Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, esitetty vuonna 2019,
Euroopan komissio, 2020.

49

Open Data Platform, Euroopan komissio, viimeisin päivitys 6.6.2021, tiedot haettu
29.6.2021.

50

Study on the Evaluation of ESR Support to Youth Employment, loppuraportti, Euroopan
komissio, 2020.
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3.41. Komissio51 ja jäsenvaltiot52 ovat raportoineet, että parantuneet

sosioekonomiset olosuhteet sekä ohjelmasuunnittelu- ja seurantavaatimukset,
edunsaajien hallinnollinen taakka ja heikot hallinnolliset valmiudet ovat kaikki
vaikuttaneet nuorisotyöllisyysaloitteen toimien täytäntöönpanoon. Myös
tilintarkastustuomioistuin on raportoinut 53, että jäsenvaltioiden heikot hallinto- ja
seurantajärjestelyt ovat vaikuttaneet nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoon.

Työllisyysasteet ovat nousseet, mutta pääasiassa covid-19-pandemian
vuoksi ne jäävät yhä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteesta

3.42. Tilintarkastustuomioistuin toi aiemmassa kertomuksessaan54 esiin, että

kehitys kohti Eurooppa 2020 -strategiassa asetettua työllisyystavoitetta on ollut
myönteistä ja että tavoite todennäköisesti saavutettaisiin kokonaisuudessaan. Lähinnä
pandemian vuoksi niin ei lopulta kuitenkaan käynyt.
Eurostatin mukaan EU27:n työllisyysaste 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä oli
vuonna 2019 korkeimmillaan (73,1 prosenttia) sitten EU 2020 -strategian
käynnistämisen vuonna 2010 55. Työllisyysaste laski seuraavana vuonna hieman,
72,4 prosenttiin 56, mikä jää alle Eurooppa 2020 -strategian 75 prosentin tavoitteen.
Komissio raportoi 57, että tämän ikäryhmän työllisyysaste vaihtelee selvästi
jäsenvaltioiden välillä Ruotsin 80,4 prosentista Kreikan 61,2 prosenttiin.

51

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, loppuraportti,
Euroopan komissio, 2020.

52

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, esitetty vuonna 2019,
komissio.

53

Erityiskertomus 5/2017: Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet
tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi, kohdat 139, 145 ja 179.

54

Erityiskertomus 16/2020: Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso – maakohtaisissa
suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin,
kohta 21.

55

Eurostat, Lehdistötiedote 64/2020, Euroopan komissio.

56

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, maaliskuu 2021,
Euroopan komissio.

57

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, vuotuinen toimintakertomus 2020,
Euroopan komissio, 2021.
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3.43. Sukupuolten välinen työllisyysero on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen

aikana, kun työmarkkinoille on tullut enemmän naisia 58: miesten ja naisten
työllisyysasteen välinen ero pieneni 13,5 prosentista 11,3 prosenttiin vuosina 2010–
2021. Naisten työllisyysaste oli korkein Ruotsissa (78,3 prosenttia) ja alhaisin Italiassa
(52,7 prosenttia) ja Kreikassa (51,8 prosenttia) 59.

3.44. Komissio on raportoinut, että kauden alussa vallinneen korkean

työttömyysasteen vuoksi jäsenvaltiot keskittyivät yleisimpiin ja laajalle levinneisiin
tarpeisiin 60. Muihin rakenteellisiin toimenpiteisiin, kuten sukupuolten tasa-arvoon,
aktiiviseen ikääntymiseen ja työmarkkinainstituutioiden nykyaikaistamiseen osoitettiin
vain vähän rahoitusta (viisi prosenttia, kaksi prosenttia ja kolme prosenttia), ja
täytäntöönpano oli hidasta. Tutkimuksessa todettiin, että keskittyminen näihin
investointiprioriteetteihin oli liian vähäistä, kun otetaan huomioon edessä olevat
haasteet.

3.45. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi jäsenvaltioiden ilmoittamista

tiedoista 61 osoitti, että Euroopan sosiaalirahaston työllisyystoimiin osallistuneet
jakautuivat asemansa mukaan seuraavasti: työttömät 40 prosenttia, työssäkäyvät
26 prosenttia, pitkäaikaistyöttömät 22 prosenttia ja työelämän ulkopuolella olevat
12 prosenttia. Näin ollen osallistuminen oli korkeinta työelämässä olevien henkilöiden
tai lähempänä työmarkkinoita olevien työttömien henkilöiden keskuudessa.

3.46. Vuonna 2020 noin 33 prosenttia EU:n työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä62.

Vuonna 2016 neuvosto suositteli 63, että rekisteröityneille pitkäaikaistyöttömille
58

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, syyskuu 2021,
Euroopan komissio.

59

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment__annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Tiedot haettu
25.6.2021, komissio.

60

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, loppuraportti,
Euroopan komissio, 2020.

61

Vuoden 2019 vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa raportoidut jäsenvaltioiden
tiedot, raportti haettu Launchpad-alustasta huhtikuussa 2021, komissio.

62

Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, maaliskuu 2021,
komissio.

63

Neuvoston suositus, 2016/C 67/01, pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta
työmarkkinoille.
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tarjottaisiin perusteellisia yksilöllisiä arviointeja ja ohjausta ennen kuin heidän
työttömyytensä on saavuttanut 18 kuukauden keston. Komissio ilmoitti 64
vuonna 2019, että jäsenvaltiot olivat ottaneet käyttöön tämän suosituksen mukaisia
toimenpiteitä mutta että niiden koko vaikutusta oli liian aikaista arvioida.
Työllisyysasteen paranemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömien työllistymisaste oli
kuitenkin edelleen alhainen. Tilintarkastustuomioistuin tekee parhaillaan
pitkäaikaistyöttömyyttä koskevaa tarkastusta, jonka tulokset on tarkoitus julkaista
vuoden 2021 lopulla.

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien (NEET) osuus on
pienentynyt, mutta osallistuminen nuorisotyöllisyysaloitteen toimiin on
laajempaa lähempänä työmarkkinoita olevien keskuudessa

3.47. Komission vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan65 NEET-aste

(työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien NEET-nuorten osuus) väheni EU:ssa
12,5 prosentista 10,4 prosenttiin vuosina 2014–2018. Työvoiman ulkopuolella olevien
NEET-nuorten osuus pysyi kuitenkin muuttumattomana 6 prosentissa. Tämä korostaa,
kuinka vaikeaa tämän NEET-ryhmän tavoittaminen ja aktivointi on.
Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut 66 jäsenvaltioista, jotka eivät ole
laatineet kaikkien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien tavoittamiseksi
asianmukaisia strategioita, joilla on selkeät välitavoitteet ja tavoitteet. Lisäksi
nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmien suunnittelua ovat heikentäneet
vähäiset tiedot työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevasta väestöstä. Näin ollen
toimenpideohjelmissa ei välttämättä määritellä, mitkä kohderyhmät ovat eniten avun
tarpeessa, tai selitetä, miksi niissä ehdotetut toimenpiteet ovat
tarkoituksenmukaisimpia.

64

COM(2019) 169 final, Komission kertomus neuvostolle, Pitkäaikaistyöttömien
integroitumisesta työmarkkinoille annetun neuvoston suosituksen arviointi.

65

Study on the Evaluation of ESR Support to Youth Employment, loppuraportti, Euroopan
komissio, 2020.

66

Erityiskertomus 5/2017, kohdat 61–72, 109 ja 165.
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3.48. Vuonna 2020 neuvosto antoi nuorisotakuusta uuden suosituksen67, jossa se

vaati jäsenvaltioita tehostamaan toimia haavoittuvassa asemassa olevien nuorten
tavoittamiseksi kaikkialla EU:ssa parempien seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmien
avulla sekä parantamaan asianomaisten tarjousten laatua.

Täydentävyys ja keskittyminen työvoiman liikkuvuuteen ovat uusia
haasteita

3.49.

Kahdessa komission tutkimuksessa 68 todettiin, että ESR:oon ja
nuorisotyöllisyysaloitteeseen liittyvä rahoitus tuotti merkittävää EU:n tason lisäarvoa.
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin raportoi nuorisotakuusta ja
nuorisotyöllisyysaloitteesta antamassaan kertomuksessa 69 riskistä, että
nuorisotyöllisyysaloitteen/ESR:n varat eivät johda NEET-nuoria varten käytettävissä
olevien varojen nettolisäykseen ja että niillä korvataan ainakin osittain menot, jotka
aiemmin rahoitettiin kansallisista budjeteista. Mainituissa komission tutkimuksissa
tuotiin esiin vastaava huoli täydentävyyden osalta. Taustalla vaikuttaa liiallinen
riippuvuus ESR:n rahoituksesta.

3.50. Komission vuoden 2020 kertomuksessa EU:n sisäisestä liikkuvuudesta70

todettiin, että EU27:n sisäinen liikkuvuus kasvoi edelleen 3 prosentilla (suunnilleen
samaa vauhtia kuin vuosina 2014–2018). Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin
raportoinut 71, että työvoiman liikkuvuutta koskevien toimien suunnittelu Euroopan
sosiaalirahaston yhteyteen ei välttämättä ole jäsenvaltioille prioriteetti. Tälle saatiin
hiljattain vahvistus komission tutkimuksessa 72, jossa raportoitiin, että Euroopan

67

Neuvoston suositus, 2020/C 372/01, ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu” ja
nuorisotakuun perustamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen
korvaaminen.

68

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Euroopan
komissio, 2020, ja Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Euroopan
komissio, 2020.

69

Erityiskertomus 5/2017, kohta 176.

70

The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, Euroopan komissio, 2021.

71

Erityiskertomus 6/2018: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu,
mutta EU-varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta, kohta 42.

72

Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Euroopan
komissio, 2020.
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sosiaalirahastosta ohjattiin työvoiman maantieteelliseen liikkuvuuteen vain vähän
varoja ja että näyttöä oli vain vähän erityisten indikaattorien puuttumisen vuoksi.

Köyhyys ja sosiaalinen osallisuus

3.51. Euroopan sosiaalirahastolla myös täydennetään kansallisia toimia Eurooppa

2020 -strategian köyhyyden vähentämistä koskevan yleistavoitteen saavuttamiseksi.
Sillä edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä ja syrjintää keskittymällä
useisiin ryhmiin, kuten vähäisen ammattitaidon omaaviin aikuisiin,
pitkäaikaistyöttömiin, ikääntyneisiin, vammaisiin henkilöihin, syrjäytyneisiin yhteisöihin
sekä maahanmuuttaja- tai ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. Riittävien resurssien
varmistamiseksi Euroopan sosiaalirahastoa koskevassa asetuksessa edellytetään, että
jäsenvaltiot kohdentavat vähintään 20 prosenttia ESR:n kokonaisrahoituksesta tähän
temaattiseen tavoitteeseen.

3.52. Kaaviossa 3.6 esitetään yhteenveto tämän erityistavoitteen indikaattoreista,
joista raportoitiin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyssä komission
ohjelmaselvityksessä. Arvioituaan ohjelmaselvitystä tilintarkastustuomioistuin katsoo,
että kaikkien kolmen indikaattorin tavoitearvot ollaan saavuttamassa suunnitellusti.
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Kaavio 3.6 – Yhteenveto köyhyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen
liittyvistä indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

2

Tulos
1

Vaikutus

YHTEENSÄ
3

1

Ei
Epäselvää

1
2

YHTEENSÄ

1
1

3

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistyminen kohti tavoitetta

Euroopan sosiaalirahaston
tavoittamat osallistujat, jotka Tuotos
kuuluvat johonkin heikommassa
asemassa olevaan ryhmään
Työelämän ulkopuolella olevat
osallistujat, jotka ovat ryhtyneet
työnhakuun jättäessään toimen

Tulos

Yli 54-vuotiaat osallistujat Tuotos

100 % (2019)

2013

Välitavoite
100 % (2018)
2023

Ei perustasoa

Tavoite perustason
alapuolella

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvityksen perusteella.
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On epätodennäköistä, että Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden
vähentämistä koskeva tavoite saavutetaan

3.53. Euroopan sosiaalirahaston varat sekä alan kansalliset määrärahat73 ovat

yhteensä 33,3 miljardia euroa, eli noin 27 prosenttia ESR:n kokonaisbudjetista, mikä
selvästi ylittää yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa asetetun 20 prosentin
vaatimuksen.

3.54. Vuoden 2020 kertomuksessa74 tilintarkastustuomioistuin tuli siihen

tulokseen, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitetta nostaa 20 miljoonaa ihmistä
köyhyydestä ei todennäköisesti saavutettaisi. Viimeisimmät saatavilla olevat tiedot,
jotka ovat peräisin covid-19-kriisiä edeltävältä ajalta 75, osoittavat, että 104 miljoonaa
ihmistä Eurooppa 2020 -strategiassa huomioiduissa EU27-maissa (Yhdistynyt
kuningaskunta mukaan ja Kroatia pois lukien) oli köyhyyden tai sosiaalisen
syrjäytymisen vaarassa. Kun otetaan huomioon pandemiasta johtuvien taloudellisten
seurausten riski, komissio ennakoi 76, että köyhyysriskin alaisten ihmisten määrä ei
jatka enää vähenemistä vaan lisääntyy jälleen ja että Eurooppa 2020 -strategian
tavoite jää saavuttamatta 77.

Saatavilla olevien seurantatietojen rajallisuus vaikuttaa
toimintapolitiikan vaikutusten arviointiin tietyissä kohderyhmissä

3.55. Euroopan sosiaalirahastoon kohdistuvassa seurannassa keskitytään

toimintapolitiikan tärkeimpiin tuloksiin. Vuosien 2014–2020 ESR-rahoituksen
vaikuttavuuden arviointi tiettyjen kohderyhmien osalta on vaikeaa, koska riittäviä
seurantatietoja ei ole saatavilla, kuten useissa tilintarkastustuomioistuimen

73

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, esitetty vuonna 2020,
Euroopan komissio, 2021.

74

Erityiskertomus 20/2020: Lasten köyhyyden torjunta – komission tuen kohdentamista
parannettava, kohdat 48–50.

75

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01

76

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, esitetty vuonna 2020,
Euroopan komissio, 2021.

77

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, vuotuinen toimintakertomus 2020,
Euroopan komissio, 2021.
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kertomuksissa (ks. laatikko 3.1) sekä komission arvioinneissa 78 todetaan. Tämä johtuu
siitä, että useimmat toimenpiteet ovat luonteeltaan laaja-alaisia (eli osallistujat voivat
kuulua erilaisiin heikommassa asemassa olevien ryhmiin) ja että oikeudellista
vaatimusta eritellä tulokset osallistujien keskeisten ominaispiirteiden perusteella ei ole
asetettu. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastossa ja nuorisotyöllisyysaloitteessa
romanit ja muuttajat sisältyvät kohderyhmään ”maahanmuuttajat,
ulkomaalaistaustaiset henkilöt, vähemmistöt” (tuotosten raportoinnissa) sekä
kohderyhmään ”heikommassa asemassa olevat osallistujat” (tulosten raportoinnissa).
Käytettävissä olevat indikaattorit eivät siten anna tietoja toimenpiteiden seurauksista
nimenomaan romanien tai muuttajien kannalta.

Laatikko 3.1
Tilintarkastustuomioistuimen raportoimat rajoitteet köyhyyden
vähentämistä koskevien seurantatietojen saatavuudessa
o

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät menot eivät olleet tiedossa,
koska asiaa koskevia tietoja ei erikseen kirjattu. Euroopan sosiaalirahaston
kauden 2014–2020 lainsäädäntökehyksessä ei edellytetty, että
jäsenvaltioiden olisi seurattava nimenomaan maahanmuuttajien
kotouttamistoimenpiteiden seurauksia (tuloksia ja vaikutuksia) 79.

o

Useissa jäsenvaltioissa romanien integrointia koskevissa strategioissa ei
täsmennetty, kuinka paljon kansallista ja EU:n rahoitustukea oli saatavilla
romanien osallistamista tukeviin toimenpiteisiin. Tilintarkastustuomioistuin
totesi, että romanien integrointiin tähtäävien hankkeiden aikaansaamaa
edistystä oli pääasiassa tietojen saatavuuteen ja laatuun liittyvien puutteiden
vuoksi vaikea seurata 80.

o

Sosiaalista osallisuutta edistävien toimien onnistumisen seuranta oli
mahdotonta, koska saatavilla ei ollut kvantitatiivisia tietoja ja EU-rahoituksen

78

Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty
and any discrimination by the European Social Fund (TO9), Euroopan komissio, 2020; ja
SWD(2016) 452 final, sekä ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social
innovation, Euroopan komissio, 2018.

79

Aihekohtainen katsaus 4/2018: EU:n ulkopuolelta tulleiden muuttajien kotouttaminen,
kohta 46.

80

Erityiskertomus 14/2016: Romanien integrointia edistävät EU:n toimintapoliittiset aloitteet
ja rahoitustuet: edistys on ollut viime vuosikymmenellä huomattavaa, mutta käytännön
tasolla tarvitaan lisätoimia, kohdat 47, 51 ja 133.
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merkitystä vähävaraisimpien sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ei näin
ollen voitu mitata 81.
o

Kaudella 2014–2020 käytössä ei ollut erityisesti lasten köyhyyteen liittyvää
investointiprioriteettia tai indikaattoria, joten komissiolla ei ollut tietoa siitä,
kuinka paljon EU:n varoja käytettiin suoraan lasten köyhyyden torjuntaan ja
mitä tällä saralla oli saavutettu 82. Kautta 2021–2027 koskevan
ESR+ -asetuksen mukaan lasten köyhyyden torjuntaan on varattava
kansallisella tasolla asianmukaiset resurssit.

3.56. Vuonna 2019 tekemässään tutkimuksessa komissio toi esiin83, että

sosiaalista osallisuutta koskevat eri jäsenvaltioiden seurantatiedot eivät olleet
vertailukelpoisia. Lisäksi Euroopan sosiaalirahaston yhteisissä tulosindikaattoreissa
keskityttiin ”konkreettisiin” työllisyystuloksiin, kuten työnhakuun tai uusiin
tutkintoihin, eikä ”pehmeisiin” tuloksiin, kuten haittojen poistamiseen, hyvinvoinnin
lisääntymiseen, käyttäytymisen muutoksiin tai parempaan motivaatioon. Vaikka
pehmeämpiä tuloksia on vaikea standardoida ja ne ovat enimmäkseen laadullisia,
myös ne ovat sosiaaliseen osallisuuteen liittyvien toimien seurannan kannalta erittäin
tärkeitä. Euroopan sosiaalirahaston vuosien 2007–2013 jälkiarvioinnissa annetun
suosituksen 84 jälkeen komissio otti käyttöön neljä pitkän aikavälin yhteistä
tulosindikaattoria, jotka mittaavat tuloksia kuusi kuukautta toimenpiteen jälkeen
(esimerkkinä osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on parantunut kuusi kuukautta
myöhemmin).

81

Erityiskertomus 5/2019: Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD):
Rahaston tuki on ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole
vielä selvitetty, kohdat 56 ja 60.

82

Erityiskertomus 20/2020: Lasten köyhyyden torjunta – komission tuen kohdentamista
parannettava, kohdat 71–74.

83

Tutkimus (TO9), Euroopan komissio, 2020.

84

SWD(2016) 452 final.

114

Vaikka Euroopan sosiaalirahaston sosiaalista osallisuutta koskevat
toimenpiteet ovat politiikkakehyksen mukaisia, varojen täydentävyys,
kohdentaminen ja kestävyys ovat edelleen haasteellisia

3.57. Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetut sosiaalista osallisuutta koskevat

jäsenvaltioiden toimenpiteet ovat sekä EU:n yleisen politiikkakehyksen että
maakohtaisten suositusten mukaisia 85. Komissio on kuitenkin vahvistanut
tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomat ongelmat, jotka liittyvät synergioihin 86 ja
riskiin päällekkäisyyksistä muiden EU:n rahastojen kanssa 87.

3.58. Toimien kohdentaminen apua eniten tarvitseviin on edelleen merkittävä

haaste. Komissio totesi vuonna 2020 tekemässään arvioinnissa 88, että on olemassa
vaihtelevaa näyttöä siitä, että sosiaalista osallisuutta edistävä Euroopan
sosiaalirahaston tuki tavoittaa haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät.
Arvioinnissa korostettiin riskiä, että ohjelmat saattavat kohdistua pääasiassa
vähemmän haavoittuvassa asemassa oleviin, koska heidän tarpeensa ovat vähemmän
monimutkaisia. Kertomuksessaan vähävaraisimmille suunnatusta eurooppalaisen avun
rahastosta tilintarkastustuomioistuin suositteli, että komissio keskittyy kohdentamaan
paremmin ESR+ -rahaston puitteissa käytettävät EU:n varat 89.

85

Tutkimus (TO9), Euroopan komissio, 2020.

86

ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, loppuraportti,
Euroopan komissio, 2018.

87

Tutkimus (TO9), Euroopan komissio, 2020.

88

Ks. edellinen alaviite.

89

Erityiskertomus 5/2019, suositus 1.
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3.59. Lisäksi useissa toimenpideohjelmissa keskeisenä haasteena on hankkeiden,

niiden suunnittelijoiden ja lopullisten edunsaajien riippuvuus EU:n tuen jatkumisesta
tulevaisuudessa, mikä herättää kysymyksiä hankkeiden kestävyydestä 90. Vuonna 2018
tehdyssä Romanien integraatiota koskevassa komission tutkimuksessa 91 havaittiin, että
niissä maissa, joissa suurin osa romaneista asuu, monet ohjelmat ja hankkeet olivat
erittäin riippuvaisia EU:n rahoituksesta, koska niiden kansallisista talousarvioista saama
yhteisrahoitus oli vaatimatonta (noin 20 prosenttia).

Koulutus

3.60. Kaikkien ihmisten koulutukseen investoiminen on EU:n keskeinen painopiste.

Koulutukseen kohdennetut Euroopan sosiaalirahaston varat ja kansalliset määrärahat
ovat yhteensä 37,8 miljardia euroa. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin kuului
koulunkäynnin varhain keskeyttäneiden (jotka eivät suorita koulutusta loppuun)
osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin ja korkea-asteen tai vastaavan koulutuksen
suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuuden nostaminen vähintään 40 prosenttiin 92.

3.61. Kaaviossa 3.7 esitetään yhteenveto tämän erityistavoitteen indikaattoreista,
joista raportoitiin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyssä
ohjelmaselvityksessä. Tiedoista käy ilmi, että molempien indikaattorien tavoitearvot
ollaan saavuttamassa suunnitellusti.

90

Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, esitetty vuonna 2019,
Euroopan komissio, 2020.

91

SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020.

92

Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, esitetty vuonna 2020,
Euroopan komissio, 2021.
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Kaavio 3.7 – Yhteenveto koulutukseen liittyvistä indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Tulos
1

Vaikutus

YHTEENSÄ
2

1

Ei
Epäselvää

1

YHTEENSÄ

1

1
1

2

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Edistyminen kohti tavoitetta

Indikaattori

74 % (2019)

Osallistujat, jotka hyötyvät Euroopan
sosiaalirahastosta tämän temaattisen
tavoitteen yhteydessä

Tuotos

Osallistujat, jotka saavat
ammattipätevyyden jättäessään
tämän temaattisen tavoitteen
mukaisen toimen

Tulos

Välitavoite
88 % (2018)
2013

2023

Ei perustasoa

SELITYKSET
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvityksen perusteella.
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Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteet ollaan yleisesti ottaen
saavuttamassa suunnitellusti, mutta jäsenvaltioiden välillä on vaihtelua

3.62. Yleisesti ottaen EU on saavuttamassa tällä alalla Eurooppa 2020 -strategian

yleistavoitteet suunnitellusti (ks. taulukko 3.1), mutta edistyminen vaihtelee
huomattavasti maiden kesken ja alueiden välillä. Molemmissa tavoitteissa on
merkittävä sukupuolten välinen ero, sillä miehet suoriutuvat heikommin kuin naiset 93.

Taulukko 3.1 – Eurooppa 2020 -strategian koulutusta koskevat
yleistavoitteet
EU:n yleistavoite
Koulunkäynnin
varhain keskeyttäneet
< 10 % a)
Korkea-asteen
koulutuksen
suorittaneet > 40 % b)

2005

15,7 %

28,0 %

2013

11,9 %

37,1 %

2018

Huomautukset

10,6 %

11 jäsenvaltiota ei ollut vielä
saavuttanut EU:n tavoitetta
vuoden 2019 loppuun
mennessä

40,7 %

Yhdeksän jäsenvaltiota ei ollut
vielä saavuttanut EU:n
tavoitetta vuoden 2019
loppuun mennessä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission heinäkuussa 2020 julkaistun
tutkimuksen Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training sekä asiakirjan Synthesis
report of annual implementation reports 2019 (submitted 2020) perusteella.

a)

Koulutuksen varhain keskeyttäneitä koskeva indikaattori ilmaiseen sellaisten 18–
24-vuotiaiden osuuden, jotka ovat suorittaneet enintään ylemmän perusasteen
koulutuksen eivätkä osallistu yleissivistävään tai ammatilliseen jatkokoulutukseen.

b)

Korkea-asteen koulutusta koskevalla indikaattorilla mitataan sellaisten 30–34vuotiaiden osuutta, jotka ovat suorittaneet korkea-asteen tutkinnon.

93

Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TO 10), loppuraportti,
Euroopan komissio, 2020.
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3.63. ESR:n osuus jäsenvaltioiden koulutusbudjeteista on keskimäärin vain noin

yksi prosentti, minkä vuoksi se edistää vain vähän Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua,
sillä ainakin neljässä jäsenvaltiossa ESR:n osuus on yli 3 prosenttia 94. EU:n ylimpien
tarkastuselinten yhteyskomitean tekemässä tarkastuksessa todettiin, että muiden
tekijöiden painoarvon vuoksi ESR:n vaikutusta koulutustavoitteisiin on vaikea mitata.
Komitea suositteli, että jäsenvaltiot vahvistaisivat ESR-rahoituksen toimintalogiikkaa
selventämällä lisää toimien ja tulosten välisiä yhteyksiä 95.

Seuranta on parantunut, mutta tietojen rajallisuus haittaa edelleen
saavutusten arviointia

3.64. Komission vuonna 2020 tekemässä tutkimuksessa96 todettiin, että

seurantatietojen rajoitteet olivat vaikeuttaneet saavutusten arvioimista ja vertailua
tavoitteiden ja osallistujaryhmien perusteella jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken.

3.65. Tilintarkastustuomioistuin totesi EU:n koulutustavoitteita koskevassa

erityiskertomuksessaan 97, että kauden 2014–2020 seurantakehykseen oli tehty
parannuksia, erityisesti ottamalla käyttöön yhteisiä tulosindikaattoreita. Työllisyyteen
läheisimmin liittyvien kolmen koulutustavoitteen – ammatillinen koulutus, elinikäinen
oppiminen ja korkea-asteen tutkinnot – osalta oli kuitenkin tarkastettujen
ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien kohdalla määritetty perustasot ja
tavoitearvot vain kolmanneksessa tapauksista.

94

Ks. edellinen alaviite.

95

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuin, 2017, Report on the parallel audit on Contribution of the
Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

96

Tutkimus (TO10), Euroopan komissio, 2020.

97

Erityiskertomus 16/2016: EU:n koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta
tuloksellisuuden mittaamisessa on puutteita, kohdat 65, 69–73 ja 80.
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Toimenpideohjelmat ovat EU:n koulutustavoitteiden mukaisia

3.66. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi koulutusta koskevassa tarkastuksessaan98,

että tarkastetut toimenpideohjelmat olivat EU:n koulutustavoitteiden mukaisia.
Tarkastuksessa kävi ilmi, että yleisesti ottaen toimenpideohjelmissa kuvailtiin
tyydyttävästi tilannetta ennen niiden täytäntöönpanoa ja tunnistettiin selkeästi
tarpeet, joihin on puututtava. Toimenpideohjelmissa ehdotettiin myös keinoja
tavoitteiden saavuttamiseksi ja asetettiin toimenpiteiden valintaa ja tarvittaessa
tärkeimpien kohderyhmien, alueiden ja edunsaajatyyppien tunnistamista ohjaavia
periaatteita. EU:n ylinten tarkastuselinten yhteyskomitean vuonna 2017 tekemä
rinnakkaistarkastus 99 vahvisti myös, että vähäisistä puutteista huolimatta
toimenpideohjelmat olivat selvästi kansallisten tarpeiden ja neuvoston suositusten
mukaisia.

3.67. Eräässä komission tutkimuksessa100 todettiin, että Euroopan sosiaalirahaston
tuki koulutukselle on johdonmukaista muiden ESR:n temaattisten tavoitteiden kanssa
(on syntynyt toisiaan vahvistavia täydentäviä tekijöitä, jotka ovat edistäneet
asetettujen tavoitteiden saavuttamista). Johdonmukaisuus koulutuksen alalla muiden
EU:n rahastojen kanssa oli kuitenkin vaihtelevampaa: synergiat olivat hyviä esimerkiksi
EAKR:n kanssa, mutta huonompia turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston sekä Marie Skłodowska-Curie -toimien kanssa. Ongelma ei
liittynyt niinkään lainsäädäntöön vaan enemmänkin haasteisiin eri rahoitusvälineiden
yhdistämisessä käytännössä.

3.68. Digitaalisia taitoja koskevassa katsauksessa101 tilintarkastustuomioistuin

raportoi, että komissio oli määritellyt kansainvälisesti tunnustetun digitaalisten
taitojen kehyksen, tukenut kansallisten strategioiden kehittämistä ja auttanut
perustamaan monia kansallisia ”koalitioita”, jotka edistävät digitaitoja ja työpaikkoja.
Sellaisten hankkeiden osuus, joissa keskitytään erityisesti digitaitoihin jäsenvaltioissa,
oli noin kaksi prosenttia ESR:n rahoituksesta.

98

Ks. edellinen alaviite, kohdat 66 ja 67.

99

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuin, 2017, Report on the parallel audit on Contribution of the
Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of Employment and Education.

100

Tutkimus (TO10), Euroopan komissio, 2020.

101

Katsaus 2/2021: EU:n toimet heikkojen digitaalisten taitojen parantamiseksi, kohdat 57
ja 60.
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Johtopäätökset
3.69. Euroopan sosiaalirahaston tavoitteena on luoda uusia ja parempia

työpaikkoja sekä sosiaalisesti osallistava yhteiskunta, joka tukee Eurooppa
2020 -strategian tavoitetta luoda älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua EU:ssa.
Tämän investointialan tuloksellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon monenlaisia
ulkoisia tekijöitä, kuten talouden yleinen tilanne, toimintapolitiikkojen vaikutukset sekä
toimintapolitiikan suunnittelun, ohjelmasuunnittelun, toimien valinnan,
täytäntöönpanon ja ESR:n varojen avulla saavutettavien tulosten väliset huomattavat
viiveet (kohdat 3.1–3.10).

3.70. Kautta 2014–2020 varten komissio on luonut Euroopan rakenne- ja

investointirahastoille, joihin myös Euroopan sosiaalirahasto kuuluu, kattavan ja
innovatiivisen tuloskehyksen. Tämä kehys sisältää välitavoitteita ja tavoitearvoja
EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n toimenpideohjelmien kullekin toimintalinjalle.
Vaikka tämä järjestelmä on lisännyt huomattavasti tuloksellisuustietojen saatavuutta,
painopiste on edelleen taloudellisissa panoksissa ja tuotoksissa tulosten sijaan.
Jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitearvoja melkein kaikille ohjelmakohtaisille ja tietyille
yhteisille indikaattoreille. Komissio arvioi tällä perusteella ohjelmien toteutuksen
edistymistä ja koostaa tavoitearvojen saavuttamista koskevan aggregoidun
saavutussuhteen. Samoin komissio voi koota yhteen jäsenvaltioiden ilmoittamat
yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden seurantatiedot. Tämä koski myös tapauksia,
joissa tavoitearvoja ei ole asetettu. Jäsenvaltioiden ilmoittamat tuloksellisuustiedot
eivät myöskään aina ole täysin vakuuttavia, ja komissiolla on vain rajalliset keinot
tarkistaa niiden paikkansapitävyys (kohdat 3.11–3.24).

3.71. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti jäsenvaltioiden vuoden 2019 loppuun

mennessä toimittamat tuloksellisuustiedot ja totesi, että 12 indikaattoria Euroopan
sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen 13 yhteisestä indikaattorista, joista
raportoitiin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitetyssä komission
ohjelmaselvityksessä, oli saavuttamassa tavoitearvonsa suunnitellusti. Tulokset
vaihtelivat huomattavasti jäsenvaltioittain ja alueittain. On tärkeää huomata, että
vuonna 2018 useiden Euroopan sosiaalirahaston / nuorisotyöllisyysaloitteen yhteisten
tuloksellisuusindikaattoreiden tavoitearvoja alennettiin. Näiden muutosten ansiosta
komissio saattoi raportoida suuremmasta onnistumisesta yhteisten
tuloksellisuusindikaattoreiden saavuttamisessa. Ilman muutoksia kolmestatoista
indikaattorista kuusi olisi ollut aikataulussa (kohdat 3.25–3.33).
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3.72. Kauden 2014–2020 aikana EU:n työllisyysasteet nousivat, mutta ne jäävät

yhä alle Eurooppa 2020 -strategian tavoitearvon. Muihin rakenteellisiin kysymyksiin
(kuten sukupuolten tasa-arvoon, aktiiviseen ikääntymiseen ja työmarkkinalaitosten
nykyaikaistamiseen) kohdistuviin toimenpiteisiin osoitetun ESR-rahoituksen osuus oli
suhteellisen pieni, ja toteutus oli odotettua hitaampaa. Lisäksi osallistuminen ESR:n
rahoittamiin toimiin oli korkeinta työelämässä olevien henkilöiden tai lähempänä
työmarkkinoita olevien työttömien henkilöiden keskuudessa. Työmarkkinoilta
etääntyneitä henkilöitä, kuten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, oli
vaikea tavoittaa (kohdat 3.34–3.50).

3.73. Vaikka köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien määrä oli

vähentynyt EU:ssa yleisesti, vain noin puolet jäsenvaltioista oli saavuttanut
vuoden 2020 tavoitearvonsa vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen covid19-kriisin taloudelliset vaikutukset ovat todennäköisesti lisänneet köyhyyden vaarassa
olevien määrää. Näin ollen on epätodennäköistä, että Eurooppa 2020 -strategian
köyhyyden vähentämistä ja sosiaalisen osallisuuden lisäämistä koskeva tavoite
saavutetaan (kohdat 3.51–3.59).

3.74. Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevien Eurooppa

2020 -strategian yleistavoitteiden saavuttamisessa edistytään yleisesti ottaen
suunnitellusti, mutta jäsenvaltioiden välillä on eroja. Kuten muidenkin päätavoitteiden
kohdalla, muiden tekijöiden huomattavan vaikutuksen vuoksi on vaikea määrittää,
kuinka paljon Euroopan sosiaalirahasto on vaikuttanut koulutustavoitteiden
saavuttamiseen (kohdat 3.60–3.68).

3.75. Yleisesti ottaen Euroopan sosiaalirahaston rahoitus on älykkään, kestävän

ja osallistavan kasvun edistämiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian mukaista ja
edistää sitä. Jäsenvaltioiden ja komission raportoimat tuloksellisuustiedot osoittavat,
että huomattava osa EU:n kansalaisista on hyötynyt Euroopan sosiaalirahaston
rahoituksesta osaamisensa, työllistyvyytensä ja uranäkymiensä parantamiseksi.
Tietojen rajoitteiden vuoksi ja myös siksi, että monet toimista olivat vielä käynnissä
tarkastuksen aikaan, tilintarkastustuomioistuin ei vielä pysty tekemään yleistä
päätelmää Euroopan sosiaalirahaston menojen tosiasiallisesta tuloksellisuudesta
kaudella 2014–2020.
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Liitteet
Liite 3.1 – Euroopan sosiaalirahaston (mukaan lukien
nuorisotyöllisyysaloite) tavoitteet
Erityistavoitteet

Tavoite

Koko nimi

Lyhenne
tässä
luvussa

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Erityistavoite 1 (ESR)

Kestävien ja
laadukkaiden
työpaikkojen
edistäminen ja
työvoiman liikkuvuuden
tukeminen

ET1

Kyllä

Erityistavoite 2 (ESR)

Sosiaalisen osallisuuden
edistäminen sekä
köyhyyden ja syrjinnän
torjunta

ET2

Kyllä

Erityistavoite 3 (ESR)

Investoiminen
koulutukseen, mukaan
lukien ammatilliseen
koulutukseen ja
elinikäiseen oppimiseen

ET3

Kyllä

Erityistavoite 4 (ESR)

Viranomaisten ja
sidosryhmien
institutionaalisten
valmiuksien ja
tehokkaan
julkishallinnon
edistäminen

ET4

Ei

Erityistavoite 5 (ESR ja
nuorisotyöllisyysaloite)

Työelämän ja
koulutuksen
ulkopuolella oleville
nuorille (15–24)
suunnatun erityistuen
edistäminen

ET5

Kyllä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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4. luku
Luonnonvarat

124

Sisällys
Kohta

Johdanto

4.1.–4.13.

Luonnonvarat lyhyesti

4.1.–4.2.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

4.3.–4.5.

EMKR:n tarkoitus ja toimintatavat

4.6.–4.13.

EMKR:n tuloksellisuuden arviointi julkaistujen
tuloksellisuustietojen perusteella

4.14.–4.44.

Yleiset huomiot

4.14.–4.17.

Komissio painottaa tuloksellisuustiedoissaan panoksia, tuotoksia ja
rahoitusosuuksia tulosten sijaan

4.15.–4.17.

Kilpailukykyisen, ympäristön kannalta kestävän,
taloudellisesti kannattavan ja sosiaalisesti vastuullisen
kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen

4.18.–4.29.

Kalastuksen taloudellinen elinkelpoisuus on paranemassa, mutta
vesiviljelyä koskevat tiedot eivät ole yhtä vakuuttavia

4.19.–4.24.

Komissio raportoi EMKR:n ympäristötavoitteisiin käyttämistä varoista,
mutta varainkäytön ja keskeisten ympäristöindikaattoreiden välistä
yhteyttä ei ole määritelty hyvin

4.25.–4.29.

YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

4.30.–4.44.

YKP:n suojelutavoitetta ei todennäköisesti saavuteta

4.31.–4.40.

Tieteelliset lausunnot ja tiedonkeruu ovat kalastuksenhoidon keskeisiä
näkökohtia

4.41.–4.42.

Kalastuksenvalvontajärjestelmää parannetaan

4.43.–4.44.

Johtopäätökset

4.45.–4.51.

Liitteet
Liite 4.1 – Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteet
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Johdanto
Luonnonvarat lyhyesti

4.1.

Monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsake 2 kattaa luonnonvarojen
kestävään käyttöön liittyvien politiikanalojen menot. Siitä rahoitetaan yhteistä
maatalouspolitiikkaa, yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) sekä ympäristö- ja
ilmastotoimia.

4.2.

Kaudella 2014–2020 otsakkeen suunnitellut kokonaismenot olivat 420 miljardia
euroa (käypinä hintoina), josta 367 miljardia euroa oli maksettu vuoden 2020 loppuun
mennessä (ks. kaavio 4.1).

Kaavio 4.1 – Luonnonvarat: kauden 2014–2020 maksusitoumuksiin
liittyvät maksut
i) osuutena kaikista MRK:n
otsakkeista

ii) jaoteltuna ohjelmittain
(miljardia euroa)

766,9

mrd. euroa

Luonnonvarat
366,8
47,8 %

Euroopan maatalouden
tukirahasto
(maataloustukirahasto)
297,3 (81,0 %)
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto
(maaseuturahasto)
63,8 (17,4 %)
Euroopan meri- ja
kalatalousrahasto (EMKR)
2,8 (0,8 %)
Muut ohjelmat
2,9 (0,8 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

4.3.

MRK:n otsakkeen 2 viidestä ohjelmasta tilintarkastustuomioistuin valitsi
tarkastukseen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR), jonka osuus kaikista
otsakkeen maksuista vuoden 2020 loppuun mennessä oli 0,8 prosenttia.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli määrittää, kuinka paljon
merkityksellisiä tuloksellisuustietoja oli saatavilla, ja arvioida näiden tietojen
perusteella mahdollisuuksien mukaan sitä, kuinka tuloksellisia EU:n meno-ohjelmat
olivat olleet. Tilintarkastustuomioistuin kommentoi myös tiettyjä yhteisen
kalastuspolitiikan näkökohtia, joita tuetaan EMKR:sta. Tilintarkastustuomioistuin on
käsitellyt vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessaan maataloustukirahastoa ja
maaseuturahastoa, joiden osuus kaikista vuoden 2019 loppuun mennessä suoritetuista
maksuista oli 98,6 prosenttia.

Kaavio 4.2 – Tärkeimpien arviointien ajankohdat ja kohdeajanjaksot
MRK
2014–2020

MRK
2007–2013
2008

2010

2012

2014

Julkaisu

2016

2018

MRK
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Katettu ajanjakso
EMKR:a koskeva
vaikutustenarviointi
Euroopan kalatalousrahastoa koskeva jälkiarviointi
Yhteenveto
ennakkoarvioinneista

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa
(EMKVR) koskeva vaikutustenarviointi
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
(EMKR) suoran hallinnoinnin osaaluetta koskeva väliarviointi
Suoran hallinnoinnin puitteissa
rahoitettujen EMKR:n
toimenpiteiden jälkiarviointi
Yhteistyössä toteutettavan
hallinnoinnin puitteissa rahoitettujen
EMKR:n toimenpiteiden jälkiarviointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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4.4.

Tilintarkastustuomioistuin laati tämän luvun käyttäen komission
tuloksellisuustietoja, jotka koostuivat vuoden 2020 hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksesta, vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvistä
ohjelmaselvityksistä, vuosittaisesta EMKR:n täytäntöönpanokertomuksesta ja
keskeisistä arvioinneista, jotka käyvät ilmi kaaviosta 4.2. Tilintarkastustuomioistuin
arvioi näiden tietojen uskottavuutta vertaamalla niitä omin havaintoihinsa, mutta se ei
tarkastanut komission tietojen luotettavuutta. Tilintarkastustuomioistuin on
hyödyntänyt myös omia viimeaikaisia tarkastustuloksiaan. Tämän luvun laatimiseen
käytettyjä menetelmiä kuvaillaan kertomuksen liitteessä.

4.5.

Lainsäädännössä, jossa vahvistetaan kukin EU:n meno-ohjelma, asetetaan
useita tavoitteita. EMKR:lla on kuusi unionin painopistettä, jotka liittyvät neljään
tavoitteeseen. Tässä luvussa käsitellään tavoitteista kahta (ks. liite 4.1). Valitut
tavoitteet vastaavat 84:ää prosenttia EMKR:n määrärahoista.

EMKR:n tarkoitus ja toimintatavat

4.6.

Kaaviossa 4.3 esitetään yhteenveto EMKR:n tavoitteista, painopisteistä ja
tulosindikaattoreista.

Kaavio 4.3 – Yhteenveto EMRK:sta
Unionin painopisteet
(6 artikla*)
UP1. Ympäristön kannalta
kestävän, resurssitehokkaan,
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja
tietämykseen perustuvan
kalastuksen edistäminen
UP2. Ympäristön kannalta
kestävän, resurssitehokkaan,
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja
tietämykseen perustuvan
vesiviljelyn edistäminen
UP5. Markkinoille saattamisen ja
jalostuksen edistäminen

EMKR:n tavoitteet
(5 artikla)

Ohjelmaselvityksen sisältämät
tulosindikaattorit
Työn tuottavuus (bruttoarvonlisäyksenä työntekijää kohti)
EU:ssa kalastusalalla
EU:n kalastuslaivaston kannattavuus laivastonosittain

a) kilpailukykyisen,
ympäristön kannalta
kestävän, taloudellisesti
kannattavan ja sosiaalisesti
vastuullisen kalastuksen ja
vesiviljelyn edistäminen

Pyynnin polttoainetaloudellisuus
Kaupallisesti hyödynnettävien lajien poisheitettyjen
saaliiden määrä
Vesiviljelytuotannon arvo EU:ssa
Tuottajaorganisaatioiden markkinoille saattamien
tuotteiden suhteellinen arvo tai määrä
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Unionin painopisteet
(6 artikla*)

EMKR:n tavoitteet
(5 artikla)

Ohjelmaselvityksen sisältämät
tulosindikaattorit
Niiden YKP:n sääntöjen ilmeisten rikkomisten määrä, joihin
toimijat ovat syyllistyneet yhteiskäyttösuunnitelmien
yhteydessä, jaettuna tehtyjen tarkastusten määrällä

UP3. YKP:n täytäntöönpanon
edistäminen

b) YKP:n täytäntöönpanon
edistäminen (tiedonkeruu ja
valvonta)

Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joilla on tehokas
valvontajärjestelmä
Kestävän enimmäistuoton tasolla kalastettujen kantojen
osuus tai lukumäärä
Riittävien vastausten taso tietojenkeruupuitteiden
mukaisiin tietopyyntöihin
EMKR:n tuella kalastus- ja vesiviljelyalalla luodut työpaikat

UP4. Työllisyyden ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden lisääminen

c) kalastus- ja
vesiviljelyalueiden
tasapainoisen ja osallistavan
aluekehityksen edistäminen

EMKR:n tuella kalastus- ja vesiviljelyalalla säilytetyt
työpaikat
Paikallisten kalastusalan toimintaryhmien valitsemien
paikallisten strategioiden lukumäärä
Meriosaaminen 2020 -aloite: Euroopan meripoliittisen
seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODnet) käyttöaste
mitattuna tietoja lataavien käyttäjien määrällä

UP6. Yhdennetyn meripolitiikan
täytäntöönpanon edistäminen

d) unionin yhdennetyn
meripolitiikan kehittäminen
ja täytäntöönpano
koheesiopolitiikkaa ja YKP:aa
täydentävällä tavalla.

Merivalvonta: Käytettävissä olevien monialaisten ja/tai
rajat ylittävien tietojen osuus prosentteina yhteistä
tietojenvaihtoympäristöä (CISE) koskevan
vaikutustenarvioinnin esiin tuomasta tietovajeesta
Meristrategiapuitedirektiivin 13 artiklan 4 kohdan
mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden avulla
suojeltujen merivesien pinta-alan prosenttiosuus

* Asetus (EU) N:o 508/2014.
Lähde: MARE-pääosasto.

4.7.

EMKR tukee YKP:aa, jonka ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että kalastusja vesiviljelytoimet ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan
johdonmukaisesti taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen
saavuttamista koskevien tavoitteiden kanssa ja että ne parantavat elintarvikkeiden
saatavuutta 1.

4.8.

Tilintarkastustuomioistuin poimi tuloksellisuustietojen analyysiinsä EMKR:n
erityistavoitteet 1 ja 4, jotka on määritelty komission ohjelmaselvityksessä ja
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa (ks. liite 4.1).

1

Asetus (EU) N:o 1380/2013, 2 artiklan 1 kohta.
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4.9.

Kalastuksen ja vesiviljelyn edistämistä koskevalla tavoitteella (erityistavoite 1)
tuetaan kilpailukykyistä ja kestävämpää kalastusta. EMKR:sta voidaan kattaa
esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat tahattomien saaliiden vähentämiseen
tähtäävistä kalojen kokovalikoivuutta parantavista pyydyksistä, tai korvaukset, jotka
liittyvät kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen. Vesiviljelyssä EMKR:a voidaan
käyttää yritysten kilpailukyvyn parantamiseen.

4.10.

Tavoitteessa ”YKP:n täytäntöönpanon edistäminen” (ET4) keskitytään
hallinnoimaan kalavarojen säilyttämiseen tähtäävää politiikkaa parantamalla
tieteellistä tietämystä ja kalastuksen valvontaa. Yksi YKP:n puitteissa käytettävissä
olevista hallinnointivälineistä, joilla EU pyrkii saavuttamaan kestävän kalastuksen
tason, on kaupallisten kalakantojen suurimman sallitun saaliin (TAC) rajoittaminen.
Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksen perusteella suurimman vuosittain sallitun
saaliin määrän, joka jaetaan myöhemmin jäsenvaltioiden kesken.

4.11.

Kuten YKP-asetuksessa 2 edellytetään, suurimpia sallittuja saaliita koskevassa
komission ehdotuksessa otetaan huomioon neuvoa-antavien elinten, kuten
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen
kalastuskomitean (STEFC), antamat tieteelliset lausunnot. EMKR:sta tuetaan
toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan tieteellisen tiedon keruuta ja toimittamista.

4.12.

Jäsenvaltiot voivat myös hyödyntää EMKR:a kalastuksenvalvontajärjestelmän
vahvistamisessa, jotta YKP:n sääntöjä noudatettaisiin aiempaa paremmin.

4.13.

EMKR:n kokonaisbudjetti kaudella 2014–2020 oli 6,4 miljardia euroa.
Komissio on meri- ja kalastusasioiden pääosaston (MARE) kautta yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa vastuussa EMKR:n hallinnoinnista. Jäsenvaltiot ja Euroopan
komissio hallinnoivat yhdessä 90:tä prosenttia rahastosta ja Euroopan komissio
puolestaan hallinnoi suoraan loppuja kymmentä prosenttia.

2

Asetus (EU) N:o 1380/2013, 6 artiklan 2 kohta.
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EMKR:n tuloksellisuuden arviointi
julkaistujen tuloksellisuustietojen
perusteella
Yleiset huomiot

4.14.

Kaaviossa 4.4 esitetään yhteenveto kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
EMKR:n indikaattoreista ja arvio siitä, ollaanko niiden kohdalla aikataulussa.
Yhdeksässä 21 indikaattorista tilintarkastustuomioistuin ei saanut riittäviä tietoja
johtopäätösten tekemiseksi. Tilintarkastustuomioistuin esittää kaavioissa 4.5 ja 4.7
yhteenvedot indikaattoreista, jotka koskevat kahta valittua tavoitetta.
Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessa 3 joitakin
yleisiä rajoitteita, jotka vaikuttavat näiden indikaattorien tulkintaan. Erityisesti arvio
siitä, onko indikaattori aikataulussa, on yhteydessä siihen, miten todennäköisesti sen
osalta saavutetaan komission määrittämä tavoitearvo. Arviossa ei oteta huomioon,
onko tietty indikaattori yhteydessä EMKR:oon tai miten tiivis mahdollinen yhteys on.
Huomioon ei oteta myöskään, onko indikaattorille asetettu tavoitearvo mielekäs. Siksi
arvio on vain osa tuloksellisuuden kokonaisarviointia. Tilintarkastustuomioistuin ei ole
tarkastanut arvion perustana olevien tietojen luotettavuutta (tätä kuitenkin käsiteltiin
vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessa4).

3

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohta 1.24.

4

Ks. edellinen alaviite, kohdat 1.13–1.23.
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Kaavio 4.4 – Yhteenveto kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
EMKR:n indikaattoreista
Tuotos
Tavoite (*) Yhteensä
ET1
8
ET2
4
ET3
3
ET4
6
Yhteensä
21

Kaikki

Kaikki

1
1
2

1
4
2
2
9

1
1
2

Vaikutus

Tulos
Kaikki

3

3

2
2

1
1
2
4

7

2

3
10

2

5

3
3

5

(*) Kaikki tavoitteet luetellaan liitteessä 4.1
SELITYKSET:
Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
Kyllä
Ei
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.

Komissio painottaa tuloksellisuustiedoissaan panoksia, tuotoksia ja
rahoitusosuuksia tulosten sijaan

4.15.

YKP:n uudistusta koskevan vuoden 2011 vaikutustenarvioinnin tärkein
johtopäätös oli, että uudistuksella ei ollut kyetty varmistamaan elollisten
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 5. Komissio yksilöi useita keskeisiä ongelmia,
kuten huonon ympäristökestävyyden, heikon taloudellisen elinkelpoisuuden ja
yhteiskunnalliset epävarmuustekijät, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen ja saastumisen
kaltaisiin uusiin haasteisiin.

4.16.

Komission ohjelmaselvitykseen ja vuotuiseen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomukseen sisältyvissä EMKR:n tuloksellisuutta kuvaavissa tiedoissa
keskitytään EMKR:sta tuettujen edunsaajien ja toimien lukumäärään (tuotoksiin) sekä
tiettyihin hankkeisiin osoitettuihin varoihin (panoksiin). Tulokset sen sijaan eivät ole
painopisteenä. Komissio ei ole esittänyt toimintalogiikkaa, jossa määritettäisiin
EMKR:n osuus toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi on
vaikea määrittää EMKR:n tuen ja tuloksen välistä syy-yhteyttä ja arvioida EMKR:n
vaikutusta toimintapolitiikan yleiseen tuloksellisuuteen.

5

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.
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4.17.

Komissio on suunnitellut EMKR:lle täydentäviä indikaattoreita 6
jäsenvaltioiden menojen seuraamista varten. Näitä indikaattoreita koskevat tiedot
perustuvat taloudellisiin tietoihin, jotka käyvät ilmi jäsenvaltioiden vuotuisista
täytäntöönpanokertomuksista ja vuotuisesta Infosys-kertomuksesta (jossa annetaan
täydentäviä tietoja toimista, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet rahoitettaviksi) 7. EMKR:n
vuotuiseen täytäntöönpanokertomukseen 8 koostetuissa indikaattoreissa ja tiedoissa
keskitytään YKP:n tavoitteisiin osoitettuihin EMKR:n rahoitusosuuksiin pikemminkin
kuin tuloksiin.

Kilpailukykyisen, ympäristön kannalta kestävän, taloudellisesti
kannattavan ja sosiaalisesti vastuullisen kalastuksen ja
vesiviljelyn edistäminen

4.18.

Kaaviossa 4.5 esitetään yhteenveto tähän tavoitteeseen liittyvistä
ohjelmaselvityksen indikaattoreista.

6

Komission delegoitu asetus (EU) 1014/2014.

7

Asetus (EU) N:o 508/2014, 114 artikla ja 97 artiklan 1 kohdan a alakohta.

8

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.
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Kaavio 4.5 – yhteenveto indikaattoreista, jotka liittyvät tavoitteeseen
”kilpailukykyisen, ympäristön kannalta kestävän, taloudellisesti
kannattavan ja sosiaalisesti vastuullisen kalastuksen ja vesiviljelyn
edistäminen”

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

Tulos

Vaikutus YHTEENSÄ

1

2

2

5

6

Ei
Epäselvää

1

1
1

YHTEENSÄ

1
7

8

Yksityiskohtaiset tiedot tietyistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistyminen kohti tavoitearvoa
100 % (2018)

EU:n kalastuslaivaston
Vaikutus
kannattavuus: keskimääräinen

Välitavoite
0 % (2018)
2012

Kaupallisesti hyödynnettävien
lajien poisheitettyjen saaliiden Vaikutus
määrä

2023

Tavoite: vähenee

82 % (2018)

Vesiviljelytuotannon arvo EU:ssa Vaikutus
2013

Välitavoite
100 % (2020)
2023

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen
liitteen kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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Kalastuksen taloudellinen elinkelpoisuus on paranemassa, mutta
vesiviljelyä koskevat tiedot eivät ole yhtä vakuuttavia

4.19.

EU:n osuus maailman kalastus- ja vesiviljelytuotannosta on noin kolme
prosenttia, ja se on alalla maailman kuudenneksi suurin tuottaja 9. Noin 80 prosenttia
tästä tuotannosta on peräisin kalastuksesta ja 20 prosenttia vesiviljelystä 10.

4.20.

Komission tiedot osoittavat, että meren elollisten luonnonvarojen ala (josta
kalastus ja vesiviljely muodostavat huomattavan osuuden) on tärkeä joskin pieni osa
EU:n sinistä taloutta. Vuonna 201811 ala (jalostus ja jakelu mukaan luettuina) tuotti
11 prosenttia EU:n sinisen talouden bruttoarvonlisäyksestä.

4.21.

Vuoden 2022 ohjelmaselvityksessä käytetty indikaattori osoittaa, että EU:n
kalastuslaivaston kannattavuus on parantunut viime vuosina (ks. kaavio 4.5 ja
kaavio 4.6) 12. Komissio raportoi myös myönteisistä taloudellisista tuloksista sellaisten
laivastojen osalta, jotka kalastavat kestävällä tavalla hyödynnettäviä kantoja. Niiden
osalta kannattavuus ja palkat ovat parantuneet. Liikakalastettuja kantoja kalastavien
laivastojen kohdalla tilanne on päinvastainen 13.

9

Blue economy report, Euroopan komissio, 2021.

10

Tietoja ja lukuja YKP:sta, Eurostat, 2019.

11

Blue economy report, Euroopan komissio, 2021.

12

COM(2021) 279 final.

13

Ks. edellinen alaviite; ks. myös asiakirja SWD(2020) 112 final.
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Kaavio 4.6 – Tulojen ja voittojen kehitys
Indikaattori osoittaa EU:n kalastuslaivaston kannattavuuden parantuneen
Prosenttia
30 %
Bruttovoittomarginaali

25 %

21 %

20 %
16 %
15 %

10 %

10 %
5%

Nettovoittomarginaali
2%

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lähde: MARE-pääosaston tiedot, saatu 16.7.2021 (tiedot kattavat Yhdistyneen kuningaskunnan, mutta
eivät Kreikkaa ja Kroatiaa).

4.22.

Maailman vesiviljelytuotanto on nelinkertaistunut vuoden 1990 jälkeen 14.
EU:ssa tuotanto pysyi samansuuruisena vuosina 2008–201815. Komissio raportoi
vuoden 2020 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 16, että vuodeksi 2023 asetettu
4,89 miljardin euron vuosituotannon tavoitearvo oli saavutettu vuonna 2016.
Vuoden 2022 ohjelmaselvitys osoittaa kuitenkin, että vuosina 2017 ja 2018
vesiviljelytuotannon arvo laski jälleen alle tavoitearvon.

4.23.

EMKR:n suora tuki kalastus- ja vesiviljelyalalle oli koko kauden 2014–2020
osalta suuruudeltaan 3,6 miljardia euroa (64 prosenttia koko EMKR:sta) 17.
Ohjelmaselvitykseen sisältyvät EMKR:n seurantaindikaattorit, kuten EU:n
kalastuslaivaston kannattavuus tai vesiviljelytuotannon arvo mittaavat yleisiä
suuntauksia, ja niistä saadaan kokonaiskuva kalastus- ja vesiviljelyalan tilanteesta.
Nämä indikaattorit ovat riippuvaisia yleisistä makrotaloudellisista muuttujista

14

The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, STECF, 2021.

15

Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.

16

Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, nide II, kohta 1.4.2.

17

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laskelmat Euroopan komission toimittamien
tietojen perusteella.
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(esimerkiksi polttoaineiden hinnoista), joilla on varsin suora vaikutus molempien alojen
tilanteeseen.

4.24.

Erityisindikaattoreita, jotka kuvaavat EMKR:n tuen tuloksellisuutta
toiminnallisella tasolla, on käytettävissä osana kohdassa 4.17 kuvattua
seurantakehystä. Näiden indikaattorien avulla voidaan esimerkiksi havaita EMKR:sta
tuettujen edunsaajien nettovoittojen muutos (vuonna 2020 saavutetut tulokset
ylittivät jo vuoden 2023 tavoitearvon). Niiden avulla voidaan myös nähdä
ympäristöpalveluja tarjoavien vesiviljelylaitosten määrä (vuoteen 2020 mennessä
EMKR:sta oli tuettu 1 600:aa tällaista viljelylaitosta, mikä vastaa 19,5:tä prosenttia
vuoden 2023 tavoitearvosta) ja perustettujen yritysten määrä (486 yritystä
vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa 10,8:aa prosenttia vuoden 2023
tavoitearvosta) 18.

Komissio raportoi EMKR:n ympäristötavoitteisiin käyttämistä varoista,
mutta varainkäytön ja keskeisten ympäristöindikaattoreiden välistä
yhteyttä ei ole määritelty hyvin

4.25.

EMKR:n olisi edistettävä ympäristön kannalta kestävää kalastusta ja
vesiviljelyä. Kalastus aiheuttaa suurimman meriympäristöön kohdistuvan paineen19.
YKP:n tavoitteena on varmistaa, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset
meriekosysteemiin minimoidaan ja että kalastuksenhoidossa noudatetaan
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa 20. Tilintarkastustuomioistuin raportoi hiljattain,
että vaikka meriympäristön suojelua koskeva kehys oli olemassa, EU:n toimilla,
jäsenvaltioiden toimet mukaan luettuina, ei ollut ennallistettu meriä ympäristön hyvää
tilaa 21 vastaavaksi. Ongelmia on edelleen olemassa (kuten pohjatroolareiden kielteiset
vaikutukset meriympäristöön ja suojeltujen lajien sivusaaliit)22.

18

Euroopan komission toimittamat tiedot.

19

Marine environmental pressures, EEA, 2018; Ecosystem Effects of Fishing in the
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004; Marine messages II, EEA, 2019; Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021.

20

Asetus (EU) N:o 1380/2013, 2 artiklan 3 kohta.

21

Erityiskertomus 26/2020, kohta V.

22

Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Euroopan komissio, 2021; Bycatch
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4.26. Komissio oli vuoden 2020 loppuun mennessä kirjannut EMKR:n osalta

20,1 miljoonan euron sitoumukset, joilla rahoitetaan 1 364:ää tointa. Toimet liittyvät
toimenpiteisiin, joilla pyritään rajoittamaan kalastuksen vaikutusta meriympäristöön ja
ottamaan kalastuksessa huomioon lajien suojelu 23.

4.27. Komissio pitää poisheitettyjä saaliita syynä siihen, että YKP ei ole ympäristön

kannalta kestävää 24. MARE-pääosasto arvioi vuonna 2011, että vuosittain noin
23 prosenttia kokonaissaaliista heitetään pois EU:n vesillä. Jotta tämä käytäntö
saataisiin loppumaan ja kalastajia kannustettaisiin kalastamaan valikoivammin
tahattomien saaliiden välttämiseksi, nykyisessä YKP:ssa kielletään saaliiden pois
heittäminen (tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta). Tahattomat saaliit kieltävä
säännös, purkamisvelvoite 25, otettiin käyttöön vuonna 2015. Säännös on ollut
täysimääräisesti voimassa vuodesta 2019. EMKR:n rahoituksella voidaan edistää
purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa esimerkiksi siten, että kalastajia autetaan
ostamaan valikoivampia pyydyksiä.

4.28. EMKR-asetuksen26 erityistavoitteena on pienentää kalastuksen vaikutusta

meriympäristöön. Tämä pitää sisällään sen, että tahattomia saaliita pyritään
välttämään ja vähentämään mahdollisimman suuressa määrin. Tuoreissa julkaisuissa
todetaan, että tahattomien saaliiden pois heittäminen jatkuu yhä 27. Euroopan
kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) kertomuksissa 28 tuodaan esiin, että
purkamisvelvoitetta on jätetty laajalti noudattamatta tietyissä Pohjanmeren ja
luoteisten vesialueiden laivastonosissa. Sekä EMKR:n ohjelmaselvitys että EMKR:n
vuotuinen täytäntöönpanokertomus29 sisältävät poisheitettyjen saaliiden määrää
mittaavan indikaattorin. Tästä huolimatta komissio ei esitä ohjelmaselvityksessä tietoja

of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports
under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019.
23

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.

24

SEC(2011) 891 final.

25

Asetus (EU) N:o 1380/2013, 15 artikla.

26

Asetus (EU) N:o 508/2014, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

27

SWD(2021) 122 final; Euroopan parlamentin mietintö yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan
asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistamisesta; EP study
on EU fisheries policy – latest developments and future challenges.

28

Compliance Evaluation -raportit, EFCA, 2019.

29

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.
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tämän indikaattorin osalta. EMKR:n vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa
komissio mainitsee eräitä tietoja, joita se pitää epäluotettavina.

4.29.

EU on tehnyt kansainvälisen sitoumuksen, jonka mukaan se säilyttää meren
eliöstöä suojeltujen merialueiden avulla. Tämä voi merkitä erilaisia toimenpiteitä,
kuten kalastusrajoituksia. EEA raportoi vuonna 2018, että EU oli saavuttanut Aichin
biodiversiteettitavoitteen, jonka mukaan vähintään kymmenen prosenttia sen vesistä
on nimettävä suojelluiksi merialueiksi vuoteen 2020 mennessä 30. Asianomainen
komission laatimaan EMKR:n ohjelmaselvitykseen sisältyvä indikaattori vahvistaa
tämän. Tilintarkastustuomioistuin totesi erityiskertomuksessaan meriympäristön
suojelusta, että suojeltujen merialueiden avulla kyetään vain vähäisessä määrin
suojelemaan merten biologista monimuotoisuutta31.

YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

4.30.

Kaaviossa 4.7 esitetään yhteenveto tähän tavoitteeseen liittyvistä
ohjelmaselvityksen indikaattoreista.

30

EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe’s seas, EEA, 2018.

31

Erityiskertomus 26/2020, kohdat 31–39.
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Kaavio 4.7 – Yhteenveto YKP:n täytäntöönpanon edistämiseen liittyvistä
indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Tulos

Vaikutus

1

1

Ei

2

Epäselvää

1
1

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

5

3
1

2

3

6

Yksityiskohtaiset tiedot tietyistä indikaattoreista
Edistyminen kohti tavoitearvoa

Indikaattori
Jäsenvaltiot, joilla on
toimintasuunnitelmat
valvontajärjestelmien parantamiseksi

0 % (2019)
Välitavoite
17 % (2017)

Tulos
2013

2020

Kestävän enimmäistuoton tasolla
kalastettujen kantojen osuus tai Vaikutus
lukumäärä: ICES-alue

kuvailevat tiedot

Kestävän enimmäistuoton tasolla
kalastettujen kantojen osuus tai Vaikutus
lukumäärä: Välimeri

kuvailevat tiedot

Kestävän enimmäistuoton tasolla
kalastettujen kantojen osuus tai Vaikutus
lukumäärä: Mustameri

kuvailevat tiedot
0 % (2019)

Riittävät vastaukset tietopyyntöihin

Välitavoite
50 % (2017)

Tulos
2010

2020

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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YKP:n suojelutavoitetta ei todennäköisesti saavuteta

4.31.

SEUT-sopimuksen 3 artiklassa EU:lle annetaan yksinomainen toimivalta
meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen osalta. Komissio raportoi 32
vuonna 2011, että 78,5:ttä prosenttia niistä yhteisön kannoista, joista oli saatavilla
tieteellisiä tietoja, kalastettiin kestämättömällä tavalla. YKP:n keskeisenä tavoitteena
on tehdä kalastuksesta kestävää, mihin sisältyy kalakantojen ennallistaminen ja
säilyttäminen. Vuoden 2020 loppuun mennessä jäsenvaltiot olivat valinneet lähes
6 180 toimea, joihin osoitettiin EMKR:sta kaikkiaan 695 miljoonaa euroa, ja käyttäneet
tähän tarkoitukseen 374 miljoonaa euroa33.

4.32.

Pyrkiessään
suojelutavoitteeseen komissio raportoi
edistyksestä kestävän hyödyntämisen
tasolla tai sitä alemmalla tasolla
toteutuvan kestävän enimmäistuoton
(MSY) saavuttamisessa (kestävän
enimmäistuoton mukainen
kalastuskuolevuus, Fmsy). Nämä
tieteellisiin lausuntoihin perustuvat
turvalliset kalastustasot oli
©Getty Images / Monty Rakusen.
saavutettava mahdollisuuksien mukaan
vuoteen 2015 mennessä ja kaikkien kalakantojen osalta viimeistään vuoteen 2020
mennessä34. Komissio käyttää EMKR:n ohjelmaselvityksessä indikaattoria ”kestävän
enimmäistuoton tasolla kalastettujen kantojen osuus tai lukumäärä”, joka ilmoitetaan
erikseen Koillis-Atlantin (ICES), Välimeren ja Mustanmeren osalta. Perustaso
59 prosenttia, jota komissio virheellisesti sovelsi kaikkiin meriin, koskee itse asiassa
vain Koillis-Atlanttia.

4.33.

Vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvässä EMKR:n ohjelmaselvityksessä
ei esitetä YKP:n säilyttämistavoitteen saavuttamista koskevia tosiasiallisia määrällisiä
tuloksia, vaikka tiedot ovat saatavilla. Kuvailevassa osiossa komissio tuo esiin, että
suuri osa odotettavissa olevista puretuista saaliista on peräisin kalastuskiintiöistä, jotka
on vahvistettu Fmsy-arvon mukaisesti. Komissio ei kuitenkaan mainitse sitä, että
kalastus ei suuressa osassa kalakannoista ole vielä saavuttanut turvallista tasoa.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että keskittyminen purettuihin saaliisiin eikä
32

SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final.

33

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.

34

Asetus (EU) N:o 1380/2013, 2 artiklan 2 kohta.
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kalakantoihin antaa liian myönteisen kuvan mahdollisuuksista saavuttaa kestävää
enimmäistuottoa koskeva tavoite.

4.34.

Komissio raportoi EMKR:n ohjelmaselvityksessä myös, että Koillis-Atlantilla
pyyntipaine on vakiintunut kestävälle tasolle, kun taas Välimerellä ja Mustallamerellä
se oli yli kaksinkertainen Fmsy-tavoitteeseen nähden.

4.35.

Komissio katsoo vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvässä EMKR:n
ohjelmaselvityksessä edistyneensä yleisesti ottaen kohtuullisesti suojelutavoitteen
saavuttamisessa. Viimeisimpien virallisten arvioiden mukaan on epätodennäköistä,
että EU olisi saavuttanut tavoitteen vuoteen 2020 mennessä35. Viimeaikaiset
tieteelliset tiedot36 osoittavat, että liikakalastettujen kantojen osuus Koillis-Atlantilla
on lähes 40 prosenttia siitä huolimatta, että luku on pienentynyt merkittävästi viime
vuosikymmenen aikana. Lisäksi Välimerellä ja Mustallamerellä 83 prosenttia
arvioiduista kalakannoista oli liikakalastettuja (laskelma perustuu puutteellisiin
tietoihin).

4.36.

Tilintarkastustuomioistuin tutki äskettäisessä meriympäristön suojelusta
antamassaan erityiskertomuksessa 37 tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin epätyydyttäviin
suojelutuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n toimet olivat tuottaneet
mitattavissa olevaa edistystä Atlantilla, jossa kalastuksenhoitoon liittyy sallittujen
saaliiden rajoituksia, mutta Välimerellä kalastettiin edelleen merkittävästi liikaa eikä
edistymisestä ollut vakuuttavia merkkejä.

4.37.

Komissio katsoo 38, että kalastuslaivaston ylikapasiteetti on keskeinen
liikakalastuksen aiheuttaja. Kalastuskapasiteetti ylittää kalastusmahdollisuudet liian
monen laivastonosan kohdalla. Kalastuskapasiteetin vähentämistä koskeva tavoite on
näin ollen yksi olennainen osa EU:n kestävää kalastuksenhoitoa. Vuoden 2020 loppuun
mennessä jäsenvaltiot olivat valinneet 24 958 toimea, joihin osoitettiin EMKR:sta
kaikkiaan 260 miljoonaa euroa, ja käyttäneet 199 miljoonaa euroa toimenpiteisiin,
joilla tuetaan kalastuslaivaston kapasiteetin mukauttamista vastaamaan
kalastusmahdollisuuksia 39.

35

Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2021.

36

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

37

Erityiskertomus 26/2020, kohta 84.

38

SEC(2011) 891 final.

39

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.
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4.38. Viimeaikaiset tiedot40 osoittavat, että EU:n laivaston kapasiteetti on hitaasti
vähenemässä (ks. kaavio 4.8). Kestävää pyyntiä koskeva indikaattori osoittaa
kuitenkin, että useimmissa jäsenvaltioissa merkittävällä määrällä laivastonosia
kapasiteetti on edelleen epätasapainossa kalastusmahdollisuuksiin nähden
(vuonna 2018 arvioitiin 145 laivastonosaa 182:sta)41.

Kaavio 4.8 – Yhteenveto EU:n kalastuslaivaston kapasiteetista

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission EU:n kalastuslaivastorekisterin tietojen
perusteella, joulukuu 2020.

40

EU:n kalastuslaivastorekisterin joulukuun 2020 tietojen perusteella.

41

SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final.
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4.39.

Kalastusaluksen kapasiteetti mitataan sen tilavuuden (bruttovetoisuus, GT) ja
konetehon (kW) perusteella. Tilintarkastustuomioistuin totesi EU:n
kalastuksenvalvonnasta vuonna 2017 antamassaan kertomuksessa, että jotkin
jäsenvaltiot eivät todentaneet asianmukaisesti laivastonsa kapasiteettia näiden kahden
kriteerin osalta42.

4.40.

EMKR-asetuksessa säädetään, että EMKR:n tuki ei saa johtaa EU:n laivaston
kalastuskapasiteetin lisääntymiseen 43. Haitallisten kalataloustukien ongelmaa
korostetaan kestävän kehityksen tavoitteissa (tavoite 14.6), joissa kehotetaan
lopettamaan tällaiset käytännöt vuoteen 2020 mennessä. Aiheesta käydään tiiviitä
neuvotteluja WTO:ssa.

Tieteelliset lausunnot ja tiedonkeruu ovat kalastuksenhoidon keskeisiä
näkökohtia

4.41.

YKP:n tärkeimmissä päätöksissä, jotka koskevat esimerkiksi saaliskiintiöitä,
olisi otettava huomioon tieteelliset lausunnot. Tieteellisten tietojen saatavuus on näin
ollen olennaisen tärkeää. EMKR tukee jäsenvaltioissa toteutettua tietojen keruuta ja
hallinnointia. Jäsenvaltiot olivat vuoden 2020 loppuun mennessä sitoneet tähän
tarkoitukseen 482 miljoonaa euroa ja käyttäneet määrästä 379 miljoonaa euroa44.

4.42.

Tilintarkastustuomioistuin totesi meriympäristön suojelua koskevassa
erityiskertomuksessaan 45, että vuonna 2017 ICES ei tietojen puutteellisuuden vuoksi
kyennyt antamaan tieteellistä lausuntoa yli puolesta kannoista. Vuonna 2019 vastaava
luku oli 62 prosenttia (tiedot olivat puutteelliset 159 kannan osalta 256 kannasta 46).
Välimerellä ja Mustallamerellä arvioitiin 47 kalakantaa vuonna 2016, mutta
vuonna 2018 tietoja oli saatavilla vain 21 kannasta 47.

42

Erityiskertomus 8/2017.

43

Asetus (EU) 508/2014, 5 artikla.

44

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.

45

Erityiskertomus 26/2020.

46

Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021.

47

SWD(2020) 112 final.

144

Kalastuksenvalvontajärjestelmää parannetaan

4.43.

YKP:n onnistuminen on vahvasti sidoksissa kalastuksenvalvontajärjestelmän
vaikuttavuuteen. Tilintarkastustuomioistuin raportoi valvontajärjestelmään liittyvistä
ongelmista vuonna 201748. Komissio ehdotti tarkistettua kalastuksenvalvonta-asetusta
vuonna 201849. Lainsäädäntövallan käyttäjät eivät ole hyväksyneet
lainsäädäntöehdotusta, ja valvontajärjestelmässä on edelleen puutteita50.

4.44.

EMKR:sta myönnetyn rahoituksena tarkoituksena on parantaa sääntöjen
noudattamisen valvontaa varten tarvittavien kansallisten valvontajärjestelmien
vaikuttavuutta. Tähän prosessiin liittyviin EMKR:n toimenpiteisiin on toistaiseksi
sidottu enemmän varoja (440 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä51) kuin muihin
toimenpiteisiin. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole määritetty indikaattoreita, jotka
antaisivat tietoja siitä, miten EMKR edistää vaikuttavaa valvontajärjestelmää koskevan
tavoitteen saavuttamista.

48

Erityiskertomus 8/2017.

49

COM(2018) 368 final.

50

Kertomus valvonta-asetuksen soveltamisesta, Euroopan komissio, 2021.

51

EMFF Implementation Report, Euroopan komissio, 2021.
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Johtopäätökset
4.45.

YKP:n pitäisi ratkaista sellaisia haasteita kuin kestämätön kalastus,
meriympäristön tilan heikkeneminen ja muutokset EU:n kalastus- ja vesiviljelyalalla.
EMKR:n olisi tuettava näitä YKP:n tavoitteita. Komission tuottamien tai hankkimien
tuloksellisuustietojen olisi heijasteltava EMKR:n tukitoimien avulla saavutettuja
tuloksia, tuotava esiin epätyydyttävä edistyminen ja johdettava korjaavien toimien
käynnistämiseen.

4.46.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission tuloksellisuustiedot
keskittyvät suurimmaksi osaksi rahaston rahoitusosuuteen YKP:n tavoitteiden
saavuttamisessa eivätkä niinkään tuloksiin.

4.47.

Ohjelmaselvitys ja vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sisältävät
pääasiassa yleisiä makrotason indikaattoreita. Yleisindikaattorit auttavat
muodostamaan kokonaiskuvan kalastus- ja vesiviljelyalan tilasta. EMKR:n
rahoitusosuuden ja ilmoitettujen saavutusten välillä ei kuitenkaan ole selvää yhteyttä
(ks. kohta 4.16). Tämä yhteys tarvitaan, jotta voidaan arvioida EMKR:n vaikuttavuutta
YKP:n tavoitteiden saavuttamisessa ja perustella määrärahapyynnöt. EMKR:n
erityisindikaattorit ja tiedot, jotka on suunniteltu ohjelmaselvityksen ja vuotuisen
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen kehyksen ulkopuolella ja joista esitetään
yhteenveto EMKR:n vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa, mahdollistavat
kattavamman kokonaiskuvan saamisen EMKR:n täytäntöönpanosta, mutta myös niissä
keskitytään menoihin eikä tuloksiin (ks. kohta 4.17).

4.48.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio antaa EMKR:n
ohjelmaselvityksissä ja vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa vain vähän
tuloksellisuustietoja siitä, millaisia tuloksia EMKR saavuttaa YKP:n
ympäristötavoitteiden tukemisessa. On epätodennäköistä, että YKP:n tavoitteen
mukainen haluttu suojelun taso olisi saavutettu kaikkien kalakantojen kohdalla
vuoteen 2020 mennessä. Keskeinen indikaattori (kalastus kestävän enimmäistuoton
tasolla), jonka tarkoituksena on seurata alan edistymistä, ei sisällä riittävästi tietoja,
jotka osoittaisivat, missä määrin indikaattoriarvon saavuttamisessa on edistytty (ks.
kohdat 4.32–4.36). Tilintarkastustuomioistuin pani merkille myös, että
kalastustoiminnasta aiheutuu meriekosysteemille edelleen kielteisiä vaikutuksia, että
tahattomien saaliiden pois heittämistä koskeva haitallinen käytäntö jatkuu ja että
merialueiden suojelun tehokkuutta koskevissa mittareissa on merkittäviä puutteita (ks.
kohdat 4.25—4.29).
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4.49.

Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että EU:n kalastuslaivasto on yleisesti
ottaen kannattava ja että kestävä kalastus hyödyttää kalastajia. EU:n
vesiviljelytuotannon tehostaminen ei ole edistynyt samassa määrin vaan on viime
aikoina polkenut paikoillaan (ks. kohdat 4.20—4.24).

4.50.

EMKR:sta rahoitetaan tietojen keruuta ja hallinnointia, jotta tarvittavat
tieteelliset lausunnot olisivat saatavilla. Tietojen puutteellisuuden vuoksi monista
kalakannoista, etenkään Välimerellä ja Mustallamerellä, ei kuitenkaan ole saatavilla
tieteellisiä lausuntoja (ks. kohdat 4.41 ja 4.42).

4.51.

Kalastuksenvalvontajärjestelmä on YKP:n tavoitteiden toteuttamisen
kannalta keskeinen osatekijä. Komissio on ryhtynyt korjaaviin toimiin, mikä saattaa
johtaa parannuksiin kansallisissa valvontajärjestelmissä. Ongelmia on kuitenkin yhä
olemassa (ks. kohta 4.43).
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Liitteet
Liite 4.1 – Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteet
Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Lyhytnimi
(ja lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kilpailukykyisen, ympäristön
kannalta kestävän,
taloudellisesti kannattavan
Erityistavoite 1
ja sosiaalisesti vastuullisen
kalastuksen ja vesiviljelyn
edistäminen

Kalastuksen ja
vesiviljelyn
edistäminen
(erityistavoite 1)

Kyllä

Unionin yhdennetyn
meripolitiikan kehittäminen
Erityistavoite 2 ja täytäntöönpano
koheesiopolitiikkaa ja
YKP:aa täydentävällä tavalla

Yhdennetyn
meripolitiikan
edistäminen
(erityistavoite 2)

Ei

Kalastus- ja
vesiviljelyalueiden
Erityistavoite 3
tasapainoisen ja osallistavan
aluekehityksen edistäminen

Aluekehityksen
edistäminen
(erityistavoite 3)

Ei

YKP:n täytäntöönpanon
Erityistavoite 4
edistäminen

YKP:n
edistäminen
(erityistavoite 4)

Kyllä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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5. luku
Turvallisuus ja kansalaisuus

149

Sisällys
Kohta

Johdanto

5.1.–5.9.

Turvallisuus ja kansalaisuus: lyhyt kuvaus

5.1.–5.2.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

5.3.–5.5.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoitus ja
toimintatavat

5.6.–5.9.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen
tuloksellisuuden arviointi

5.10.–5.31.

Yleiset huomiot

5.10.–5.17.

Kansallisten ohjelmien täytäntöönpanossa on huomattavia eroja

5.11.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevissa
tuloksellisuustiedoissa on joitakin aukkoja

5.12.–5.14.

Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa julkaistut
tuloksellisuusindikaattorit antavat optimistisen kuvan ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen tuloksellisuudesta

5.15.–5.16.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen yleistavoitetta
koskevan indikaattorin saavuttamisessa on edistytty, mutta siihen
vaikuttavat useat ulkoiset tekijät

5.17.

Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

5.18.–5.21.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on tehostanut
viisumihakemusten käsittelyä, mutta unionin säännöstön
johdonmukaista soveltamista ei ole onnistuttu edistämään
koulutuksen avulla

5.20.–5.21.

Yhdennetyn rajaturvallisuuden tukeminen

5.22.–5.31.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline edistää paremmin
tietoteknisten järjestelmien ja laitteiden kehittämistä kuin
rajavartijoiden kouluttamista niiden käyttöön

5.23.–5.26.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on mahdollistanut
yhdennetyn rajaturvallisuuden edellyttämien järjestelmien
kehittämisen

5.27.–5.30.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen merkitys
rajavalvonnan vaikuttavuuden edistäjänä riippuu jäsenvaltioiden
tietojärjestelmiin syöttämien tietojen luotettavuudesta,
merkityksellisyydestä ja ajantasaisuudesta

5.31.
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Johtopäätökset
Liitteet
Liite 5.1 – Sisäisen turvallisuuden rahastoon kuuluvan
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tavoitteet

5.32.–5.36.
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Johdanto
Turvallisuus ja kansalaisuus: lyhyt kuvaus

5.1. Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3 koskee sellaisten

toimintapolitiikkojen kuluja, joilla halutaan vahvistaa EU:n kansalaisuuden käsitettä
luomalla vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue vailla sisärajoja. Se kattaa
seuraavien osa-alueiden rahoituksen:
o

turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

o

sisäinen turvallisuus, mukaan lukien yhdenmukaistettu rajavalvonta, yhteisen
viisumipolitiikan kehittäminen, lainvalvontaviranomaisten yhteistyö sekä
turvallisuusriskien ja -kriisien hallintavalmiuksien parantaminen

o

maahanmuutto ja turvallisuus sekä oikeudellinen yhteistyö

o

ihmisten sekä eläinten ja kasvien terveys

o

kulttuuri ja audiovisuaaliala

o

oikeus, kuluttajansuoja, yhdenvertaisuus ja kansalaisuus.

5.2. Tästä otsakkeesta suunniteltiin käytettäväksi vuosien 2014–2020 monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä yhteensä 22,4 miljardia euroa, ja siitä 17,5 miljardia
euroa oli maksettu vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. kaavio 5.1). Merkittävin
menoala koskee kahta toisiinsa liittyvää toimintalohkoa, jotka ovat muuttoliike ja
turvallisuus.
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Kaavio 5.1 – Turvallisuus ja kansalaisuus: kauden 2014–2020
maksusitoumuksiin liittyvät maksut
i) osuutena kaikista MRK:n
otsakkeista

ii) jaoteltuna ohjelmittain
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF)
4,4 (25,3 %)




(miljardia euroa)

Sisäisen turvallisuuden rahasto –
ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusväline (ISF-BV)
1,4 (8,1 %)

766,9

miljardia
euroa

Elintarvikkeet ja rehut
1,4 (8,0 %)


Turvallisuus ja
kansalaisuus
17,5
2,3 %

Luova Eurooppa
1,2 (6,9 %)
Sisäisen turvallisuuden rahasto –
poliisiyhteistyö
0,7 (4,0 %)
Muut ohjelmat
8,3 (47,7 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

5.3. Tilintarkastustuomioistuin valitsi turvallisuutta ja kansalaisuutta koskevien

11 ohjelman joukosta tarkastuskohteeksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineen. Sen osuus kaikista tämän monivuotisen rahoituskehyksen
otsakkeessa vuoden 2020 loppuun mennessä suoritetuista maksuista oli 8,1 prosenttia.
Tarkoituksenamme oli selvittää, kuinka paljon relevantteja tuloksellisuustietoja oli
saatavilla, sekä arvioida näiden tietojen perusteella, miten tuloksellisia EU:n menoohjelmat ovat tosiasiassa olleet. Tarkastus on jatkoa tilintarkastustuomioistuimen
tarkastukselle, joka koski turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (ks.
vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta). Rahaston osuus kaikista
vuoden 2019 loppuun mennessä suoritetuista maksuista oli 23,9 prosenttia.

5.4. Tilintarkastustuomioistuin laati tämän luvun käyttäen komission

tuloksellisuustietoja, jotka koostuivat vuoden 2020 hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksesta, vuoden 2022 talousarvioesityksen ohjelmaselvityksistä
sekä keskeisistä arvioinneista ja muista kaaviossa 5.2 esitetyistä kertomuksista.
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Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tietojen uskottavuuden vertaamalla niitä omiin
havaintoihinsa, mutta ei tarkastanut tietojen luotettavuutta. Tilintarkastustuomioistuin
hyödynsi arvioinnissa myös tuloksia, jotka se on viime aikoina saanut omista
tarkastuksistaan ja katsauksistaan. Tämän luvun laatimiseen käytettyjä menetelmiä
kuvaillaan tarkemmin kertomuksen liitteessä.

Kaavio 5.2 – Tärkeimpien arviointien ja muiden kertomusten ajankohdat
ja kohdeajanjaksot
MRK
2014–2020

MRK
2007–2013
2008

2010

2012

2014

2016

MRK
2021–2027

2018

2020

2022

Ajanjakso
Sisäisen turvallisuuden rahasto, vuosia
2014–2017 koskeva väliarviointi

2024

2026

Julkaisu

Asetuksen vaikutustenarviointi (yhdennetyn
rajaturvallisuuden rahasto – rajat ja viisumit,
yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto –
tullitarkastuslaitteiden väline)
Euroopan unionin ulkorajarahasto, vuosia 2007–
2013 koskeva jälkiarviointi

Sisäisen turvallisuuden rahasto,
vuosia 2014–2020 koskeva
jälkiarviointi
Kertomus Schengenin arviointi- ja
valvontamekanismin toiminnasta

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) arviointi

Kertomus SIS-tietojärjestelmän käytöstä*

Vaikutustenarviointi VISA-päivitystä varten

Viisumitietojärjestelmän toimivuustarkastus*

Eurosurin arviointi*
Euroopan unionin perusoikeusvirasto* Eurosurin*
& perusoikeuksien osalta

* SIS: Schengenin tietojärjestelmä, VIS: Viisumitietojärjestelmä, FRA: Perusoikeusvirasto, Eurosur:
Euroopan rajavalvontajärjestelmä.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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5.5. Kutakin EU:n meno-ohjelmaa koskeva lainsäädäntö sisältää useita tavoitteita,

jotka on luokiteltu joko yleisiksi tai erityisiksi. Yleiset tavoitteet ovat yleensä
luonteeltaan laajempia ja strategisempia ja erityiset tavoitteet puolestaan suppeampia
ja operatiivisempia. Tässä luvussa käsitellään ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineen yleistavoitetta ja kahta erityistavoitetta. Ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevassa lainsäädännössä vahvistetaan myös
rahoituksen operatiiviset tavoitteet (ks. liite 5.1) 1.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoitus ja
toimintatavat

5.6. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä myönnetään unionin

noudattaman perusvapauksiin ja ihmisoikeuksiin sitoutumisen mukaisesti tukea
yhdenmukaistettuun rajavalvontaan, joka mahdollistaa yhtenäisen ja korkeatasoisen
rajavalvonnan, sekä yhteisen viisumipolitiikan 2 kehittämiseen. Tuen määrä oli
2,4 miljardia euroa 3 maksusitoumusmäärärahoina kaudella 2014–2020. Kaaviossa 5.3
esitetään käsitteellinen yhteenveto ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä
ja sen taustasta. Kaaviosta käyvät ilmi tarpeet, joihin välineellä on tarkoitus vastata,
tavoitteet, jotka sillä on tarkoitus saavuttaa sekä tuotokset ja tulokset, joita sen
odotetaan saavan aikaan.

1

Asetus (EU) N:o 515/2014 ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta,
3 artikla.

2

Asetus (EU) N:o 515/2014, 3 artikla.

3

Ainoastaan yhteistyössä toteutettava hallinnointi, johon ei lueta hätäapua (414 miljoonaa
euroa) eikä unionin toimia.
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Kaavio 5.3 – Yhteenveto ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineestä
•

Tarpeet
Luoda vapauden, oikeuden
ja turvallisuuden alue
vailla sisärajoja

•

EU:n kansalaisten ja
laillisten (lyhytaikaisten)
matkustajien vapaa
liikkuvuus unionin alueella

•

Ulkorajojen korkeatasoinen
ja yhdenmukainen valvonta

Tavoitteet
•

Yleistavoite 1: Korkean
turvallisuustason
edistäminen unionissa

Sisäisen turvallisuuden
rahasto – ulkorajojen
rahoitusväline:
•
•

Erityistavoite 1: yhteinen
viisumipolitiikka
Erityistavoite 2:
yhdennetty
rajaturvallisuus

(Ks. myös liite 5.1)

Panokset
•
•

2014–2020: 2,4 miljardia
euroa*
Maksettu: 50 %

•

Komission, Frontexin ja euLisan henkilöstö sekä
osallistujamaiden konsulija rajavalvontapalvelut

•

Rajavalvonnan
tietotekniikkajärjestelmät

* Ilman unionin toimia

Toimintaympäristö ja ulkoiset
tekijät
EU:n tasolla
• SEUT vapauden, oikeuden
ja turvallisuuden osalta
• EU:n turvallisuusunionia
koskeva strategia
• Schengenin säännöstö ja
rajasäännöstö
Jäsenvaltioiden tasolla
• Vaihtelevat valmiudet
viisumien ja
turvallisuusuhkien
käsittelyyn sekä
korkeatasoisten yhteisten
rajavalvontastandardien
soveltamiseen
• Rajojen väliaikaiset
sulkemiset
Ulkoiset tekijät
• Muuttopaine,
geopoliittinen tilanne
• Sisäisen turvallisuuden
rahasto – poliisiyhteistyö
• EU:n ja kolmansien maiden
kansalaisten aiheuttamat
turvallisuusuhat
• Covid-19

Odotetut tulokset
Vaikutukset
• Sujuvat rajanylitykset
• EU:n kansalaisten ja laillisten
vierailijoiden vapaa
liikkuvuus unionin alueella
• Vahvemmat valmiudet
vastata ulkorajoilla esiintyviin
paineisiin
• Laittoman maahanmuuton
väheneminen
• Ihmisoikeudellisten
velvoitteiden mukainen tuki
muuttajille
Tulokset
• Asianmukainen,
yhdenmukainen ja tehokas
rajavalvonta
• Kolmansista maista tulevien
laillisten (lyhytaikaisten)
vierailijoiden
yhdenmukainen kohtelu
• Parempi viestintä ja
konsuliyhteistyö maiden
välillä
• Konsulaattien ja
rajatarkastusasemien
uudistus ja kunnostus

Prosessit
Hallinnointitapa
Jäsenvaltioiden ja Schengenin
säännöstöön osallistuvien
maiden kanssa yhteistyössä
tapahtuvan hallinnoinnin
osuus 81 prosenttia
Toimijat
Komissio, Frontex, eu-LISA,
jäsenvaltioiden ja Schengenin
säännöstöön osallistuvien
maiden viranomaiset, mukaan
lukien konsulaattien
henkilöstö, rajavartijat ja
tullivirkailijat
Toiminta
Koulutus, uusien,
kehittyneempien ja korvaavien
laitteiden hankinnat, tilojen
kunnostus, investoinnit
tietotekniikkajärjestelmien/yh
teentoimivuuden
päivittämiseen, laajentamiseen
ja ylläpitoon

•

•

•

•

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin asetuksen 515/2014 perusteella.

Odotetut tuotokset
Viisumijärjestelmää,
Schengenin säännöstöä ja
rajasäännöstöä koskeva
koulutus
Infrastruktuuri, kiinteistöt,
laitehankinnat
konsulaatteihin ja
rajavalvontapisteisiin
Yhdennetyn
rajaturvallisuuden
varmistamiseen tarkoitetut
yhteentoimivat
tietotekniikkajärjestelmät,
jotka sisältävät luotettavaa,
merkityksellistä ja
ajantasaista tietoa
Rajavalvontaan (myös
Eurosurin ja Frontexin
yhteisiin operaatioihin)
tarkoitetut laitteet ja
valvontakeskukset
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5.7. Suurinta osaa ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä maksettavasta
rahoituksesta (81 prosenttia) hallinnoidaan siihen osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden
(kaikki paitsi Irlanti) ja neljän Schengenin säännöstöön osallistuvan maan (Islanti,
Liechtenstein, Sveitsi ja Norja) kansallisista ohjelmista yhdessä komission muuttoliikeja sisäasioiden pääosaston kanssa. Mainittu pääosasto hallinnoi myös muita EU:n
toimia ja hätäapua suoraan tai välillisesti. Kaaviossa 5.4 esitetään yhteenveto kauden
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2014–2020 tosiasiallisista menoista, jotka maat ovat raportoineet kansallisten
ohjelmiensa osalta.

Kaavio 5.4 – Yhteenveto kansallisten ohjelmien menoista
Jäsenvaltioiden ilmoittamat kansallisiin ohjelmiin käytetyt varat (2014–2020): 1 320 miljoonaa euroa
maksut menotyypeittäin (%)

Kansalliset tavoitteet: sisäisen turvallisuuden rahasto – ulkorajojen rahoitusväline

Erityistavoite 1 – Yhteistä viisumipolitiikkaa koskeva operatiivinen tuki: parannetaan
jäsenvaltioiden valmiuksia yhteisen viisumipolitiikan soveltamiseen, jotta kyetään
helpottamaan laillista matkustamista (Schengen-viisumit) siten, että samalla varmistetaan
kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja laittoman maahanmuuton
tErityistavoite
j t
1 – Kansallinen tavoite 1 – Kansalliset valmiudet: kehitetään VIS-järjestelmän

kansallisia osia sekä muita viisumien myöntämiseen käytettäviä IT-välineitä, uudistetaan ja
kehitetään viisumipalveluita, avataan uusia viisumipalveluita kolmansissa maissa
Erityistavoite 1 – Kansallinen tavoite 2 – Unionin säännöstö: järjestetään yhteistä
viisumipolitiikkaa koskevaa koulutusta, pannaan täytäntöön Schengenin arviointimekanismiin
perustuvia erityissuosituksia
Erityistavoite 1 – Kansallinen tavoite 3 – Konsuliyhteistyön lisääminen: perustetaan yhteisiä
viisumikeskuksia ja edustusjärjestelyjä, kehitetään ja kunnostetaan konsulaatteja, tarjotaan
laitteita ja tukea kolmansissa maissa toimiville erityisasiantuntijoille, kuten
maahanmuuttoalan yhteyshenkilöille
Erityistoimi 1 – Konsuliyhteistyö: erityistoimien alaisuudessa
Erityistavoite 2 – Kansallinen tavoite 1 – Eurosur: otetaan käyttöön jäsenvaltioiden vastuulle
kuuluvat Eurosurin osat (kuten kansallisten koordinointikeskusten kiinteistöt, laitteet ja tietoja viestintätekniikka, kansallinen tilannekehitys, tiedonvaihto), investoidaan
rajavalvontalaitteisiin ja -järjestelmiin, Frontexin kanssa toteutettavissa yhteisissä
operaatioissa yhdessä käytettävät laitteet mukaan luettuna
Erityistavoite 2 – Kansallinen tavoite 2 – Tiedonvaihto: viestintäjärjestelmät, kurssit, eri
viranomaisten välisen yhteistyön parantamiseen tähtäävät asiantuntijakokoukset ja seminaarit
Erityistavoite 2 – Kansallinen tavoite 3 – Unionin yhteiset standardit: perustetaan turvallisia ja
yhteentoimivia rajaturvallisuutta koskevia tietotekniikkajärjestelmiä, kuten SIS, VIS, ETIAS ja
Eurosur, ja kehitetään sekä päivitetään rajavalvontainfrastruktuuria (esim.
rajatarkastusautomaatteja)
Erityistavoite 1 – Kansallinen tavoite 4 – Unionin säännöstö: järjestetään raja-asioita
koskevaa koulutusta (Schengenin rajasäännöstö), pannaan täytäntöön Schengenin
arviointimekanismiin perustuvia erityissuosituksia
Erityistavoite 2 – Kansallinen tavoite 5 – Tulevat haasteet: viranomaisten johtamat rajaanalyysitoimet
Erityistavoite 2 – Kansallinen tavoite 6 – Kansalliset valmiudet: Investoidaan
rajanylityspaikkojen infrastruktuurien kehittämiseen ja ylläpitoon
Erityistavoite 2 – Erityistoimi 2 – Frontexin kalusto: Jäsenvaltioiden erityistoimet, joiden
tarkoituksena on hankkia kalustoa, joka annetaan Frontexin käyttöön yhteisiä operaatioita
varten
Erityistavoite 2 – Rajoilla annettava tekninen apu: tarjotaan jäsenvaltioille teknistä apua
Erityistavoite 2 – Rajoilla annettava operatiivinen tuki: kiinteän ja liikkuvan
rajavalvontakaluston ylläpitokustannukset
Erityinen kauttakulkujärjestely Liettuan ja Venäjän välillä sovellettava erityinen
kauttakulkujärjestely

Erityistavoite 1
Yhteisen
viisumipolitiikan
tukeminen

Erityistavoite 2
Yhdennetty
rajaturvallisuus

Erityinen
kauttakulkujärjestely

8%

82 %

10 %

2,5 %

4,6 %

0,2 %

0,7 %
0,3 %

8%

2%

2%

1%
1%
30 %
11 %
2%
25 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin jäsenvaltioiden vuodelta 2020 toimittamien
täytäntöönpanokertomusten perusteella.

10 %
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5.8. Toimintapolitiikan täytäntöönpano ja ulkorajojen ja viisumipolitiikan

rahoitusvälineen varojen käyttö edellyttävät tiivistä koordinointia ja yhteistyötä
komission, EU:n virastojen (erityisesti Frontexin) ja tullista (rajaturvallisuuteen
liittyvien tehtävien yhteydessä), viisumeista, maahanmuutosta sekä rajavalvonnasta
vastaavien kansallisten viranomaisten välillä. Frontexia on kuultava erityisesti
kansallisista ohjelmista, yhdennetyn rajavalvonnan menoista sekä ajoneuvojen ja
laitteiden hankinnasta yhteisiä operaatioita varten 4.

5.9. Rajavalvontaan sekä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen toimien
täytäntöönpanoon saattavat vaikuttaa sellaiset tapahtumat, joihin kansalliset
hallitukset eivät voi vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi covid-19-pandemian
terveysvaikutukset, terroriuhkiin liittyvät turvallisuusongelmat ja EU:n ulkopuolelta
tulevien muuttajien ennakoimattomat liikkeet.

4

Asetus (EU) N:o 514/2014, 9 artiklan 2 kohdan f alakohta sekä liitteessä II oleva 2 kohta.
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineen tuloksellisuuden
arviointi
Yleiset huomiot

5.10. Kaaviossa 5.5 esitetään tilintarkastustuomioistuimen yhteenveto kaikista

indikaattoreista, jotka sisältyvät ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä
koskevaan ohjelmaselvitykseen (kaaviossa yleistavoitteen lyhenne on ”YT” ja
erityistavoitteen ”ET”). Kaaviossa 5.6 esitetään puolestaan ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen yleistavoitetta koskeva indikaattori ja kaaviossa 5.8
sekä kaaviossa 5.9 esitetään tilintarkastustuomioistuimen yhteenvedot ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen kahden erityistavoitteen indikaattoreista.
Tilintarkastustuomioistuin käsitteli EU:n talousarvion tuloksellisuutta koskevassa
vuoden 2019 kertomuksessaan 5 joitakin yleisiä rajoitteita, jotka vaikuttavat näiden
indikaattorien tulkintaan. Erityisesti tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, onko
tietty indikaattori aikataulussa, on yhteydessä siihen, miten todennäköisesti
indikaattorin mittaama tavoitearvo saavutetaan. Arviossa ei oteta huomioon sitä, onko
tietty indikaattori yhteydessä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen toimiin
ja tavoitteisiin tai miten tiiviisti se on yhteydessä niihin taikka onko indikaattorille
asetettu tavoitearvo riittävän kunnianhimoinen. Siksi arvio on vasta ensiaskel ohjelman
tuloksellisuuden arvioinnissa. Tilintarkastustuomioistuin ei ole myöskään tarkastanut
arvion perustana olevien tietojen luotettavuutta (tätä kuitenkin käsiteltiin
vuoden 2019 tuloksellisuuskertomuksessa 6).

5

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohta 1.24.

6

Ks. edellä, kohdat 1.13–1.23.
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Kaavio 5.5 – Yhteenveto kaikista ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälinettä koskevaan ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
indikaattoreista
Tuotos

Tavoite (*) Yhteensä
YT 1
1
ET 1
5
ET 2
6
Yhteensä
12

Kaikki

Kaikki

3
4
7

Vaikutus

Tulos

1
2
3

2
1
3

1
1

2
1
3

Kaikki

2
2

1
1

1

1

1
2

1

1
1

(*) Kaikki tavoitteet luetellaan liitteessä 5.1
SELITYKSET:
Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.

Kansallisten ohjelmien täytäntöönpanossa on huomattavia eroja

5.11. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja ohjelmaselvityksissä

julkaistavissa taloudellisissa tiedoissa on koottu yhteen hyvin erilaiset määrärahojen ja
varojen käyttöasteet jäsenvaltioiden kansallisissa ohjelmissa:
o

välineen yhteistyössä hallinnoidusta rahoituksesta (2,4 miljardia euroa)
43 prosenttia (1 miljardi euroa) on osoitettu asetuksessa säädettyjen
myöntämisperusteiden mukaisesti neljälle jäsenvaltiolle (Kreikka, Italia, Espanja,
Liettua).

o

Vuoden 2020 loppuun mennessä kansallisten ohjelmien määrärahoista oli
maksettu vain 55 prosenttia 7. Maiden välillä esiintyi vaihtelua varojen käytössä.
Myönnetyistä määrärahoista käytetty osuus vaihteli 18 prosentista 79 prosenttiin.
Jäsenvaltiot raportoivat seuraavista ongelmista, jotka viivästyttivät varojen
käyttöä 8:

7

Vuoden 2022 talousarvioesitykseen liitetyt ohjelmaselvitykset, s. 1006.

8

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanokertomukset vuodelta 2020.
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o

Esimerkiksi hakijoiden vähäisestä määrästä, monimutkaisista
tarjouseritelmistä ja teknisistä vähimmäisstandardeista johtuvat
hankintaviiveet, joiden seurauksena on esimerkiksi jouduttu laatimaan uusia
teknisiä eritelmiä ja perumaan hankintoja.

o

Lainsäädännön jäykkyys, joka on vaikeuttanut kansallisten määrärahojen
suuntaamista uudelleen siten, että IT-järjestelmiin liittyvien hankkeiden
rahoitusta kyettäisiin lisäämään. Tämä on vähentänyt varojen käyttöastetta.

o

Jotkin jäsenvaltiot eivät ole koordinoineet toimia, joiden avulla olisi tarkoitus
perustaa konsulaatteja EU:n ulkopuolisiin maihin (esim. yhteisen Schengentoimiston perustaminen kolmansiin maihin).

o

Muut tekijät, joihin täytäntöönpanoviranomaiset eivät voi vaikuttaa. Tällaisia
ovat esimerkiksi covid-19, keskinäinen riippuvuus muiden viivästyneiden
hankkeiden kanssa, julkisiin hankintoihin liittyvien muutoksenhakujen
lisääntyminen sekä poliittiset ja hallinnolliset esteet EU:n ulkopuolisissa
maissa.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevissa
tuloksellisuustiedoissa on joitakin aukkoja

5.12. Tuloksellisuuskehys ei kata EU:n tason toimia (’unionin toimet’) eikä

hätäapua, joiden osuus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen määrärahoista
on 19 prosenttia. Koska lakisääteisiä vaatimuksia ei ole, komissio ei ole vielä kehittänyt
tuloksellisuuden seurantakehystä näitä toimia varten. Tuloksellisuustietoja on siten
koottu vain vähän yhteensä 553 miljoonan euron osalta.

5.13. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja ohjelmaselvityksissä

on niukalti tietoja rahaston täytäntöönpanon taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen toimien kustannustehokkuudesta.

5.14. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja ohjelmaselvityksissä

julkaistuista ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista
indikaattoreista yli puolet (seitsemän indikaattoria 12:sta) on tuotosindikaattoreita,
jotka siis mittaavat ohjelman operatiivista toteutusta, joka puolestaan liittyy läheisesti
talousarvion käyttöasteeseen. Vuonna 2018 tehdyssä sisäisen turvallisuuden rahaston
väliarvioinnissa (ks. kaavio 5.2) annettujen tietojen lisäksi operatiivisten tavoitteiden
saavuttamisesta ei ole raportoitu lainkaan (ks. liite 5.1). Väliarvioinnin suorittamisen
ajankohtana rahaston täytäntöönpano oli hidasta. Monivuotisen ohjelman
rahoittamisen ja ohjelmalla aikaansaatujen tulosten ilmenemisen välillä on väistämättä
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viive. Vuoden 2020 lopussa jäsenvaltioilta oli vielä maksamatta 45 prosenttia
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen määrärahoista, joten monet tulokset
todennäköisesti toteutuisivat vasta vuoden 2020 jälkeen. Jäsenvaltiot toimittavat
komissiolle jälkiarvioinnin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa julkaistut
tuloksellisuusindikaattorit antavat optimistisen kuvan ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen tuloksellisuudesta

5.15. Vuoden 2020 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa

julkaistavaksi valitut tuloksellisuusindikaattorit osoittavat, että ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusväline on edistynyt asetettujen tavoitearvojen
saavuttamisessa merkittävästi – yli sataprosenttisesti (ks. kohta 5.16, jossa kuvataan,
miten pienessä määrässä maita aikaansaadut poikkeukselliset tuotokset voivat
muuttaa yleistä arviota tuloksellisuudesta erityistavoitteiden 2.2 ja 1.4 osalta).
Mainitut indikaattorit sekä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä
rahoitettavien toimien kuvaus antavat optimistisen kuvan edistymisestä.
Kertomuksessa ei esitetä indikaattoreita, joiden antama kuva jäsenvaltioiden
konsulaattien ja rajavartijoiden koulutuksesta ja valmiuksien kehittämisestä on
vähemmän rohkaiseva.

5.16. Julkaistut tuloksellisuusindikaattorit kokoavat yhteen jäsenvaltioiden

raportoimat tulokset, joten joidenkin maiden poikkeuksellinen tuloksellisuus johtaa
positiiviseen kokonaiskuvaan:
o

Erityistavoitteen 1.4 yhteydessä raportoitiin kehitettyjen konsulaattien määräksi
2 680 (vuoden 2020 tavoitearvo oli 923). Tämä johtui pääasiassa siitä, että neljä
maata ilmoitti kukin määräksi yli 500 konsulaattia (Saksa, Espanja, Kreikka, Italia).
Ilman näitä maita kokonaistavoitearvo pienenee 641:een, ja tähän mennessä
saavutettua edistystä kuvaava luku laskee 290 prosentista 85 prosenttiin.

o

Ranska raportoi erityistavoitteen 2.2 osalta poikkeuksellisista tuloksista
rajavalvontainfrastruktuurin parantamisessa tai kehittämisessä (14 735 kohdetta,
kun tavoitearvo oli 4 000). Tämä vaikutti merkittävästi siihen, että parannettujen
tai kehitettyjen kohteiden määrä (33 516) ylitti kokonaistavoitearvon
(19 902) huomattavasti. Kun Ranskaa ei oteta huomioon, parannettujen tai
kehitettyjen kohteiden kokonaismäärä olisi ollut 18 781, kun tavoitearvo
oli 15 902.
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o

Jos huomioon ei oteta niitä kolmea maata (Ranska, Slovenia ja Norja), jotka
raportoivat poikkeuksellisesta konsuliyhteistyön kehittämisestä
erityistavoitteen 1.1 yhteydessä, tähän mennessä saavutettua edistystä kuvaava
luku (430; tavoitearvo 146) laskee 294 prosentista 121 prosenttiin.

o

Erityistavoitteen 1.3 osalta raportoitiin kaikkiaan 759:stä erityisasiantuntijan
toimesta kolmansissa maissa sijaitsevissa konsulaateissa (tavoitearvo 395). Neljän
maan (Alankomaat, Itävalta, Kreikka, Saksa) osuus raportoidusta
kokonaismäärästä oli jo yksinään 679. Kun näiden neljän maan ilmoittamia tietoja
ei oteta huomioon, tähän mennessä saavutettua edistystä kuvaava luku laskee
192 prosentista 28 prosenttiin.
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen yleistavoitetta
koskevan indikaattorin saavuttamisessa on edistytty, mutta siihen
vaikuttavat useat ulkoiset tekijät
Kaavio 5.6 – Yhteenveto yleistavoitteeseen liittyvästä indikaattorista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

Tulokset

Vaikutus YHTEENSÄ

1

1

1

Ei
Epäselvää

1

YHTEENSÄ

1
1

1

Tiedot valituista yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori
EU:n ulkorajoilla kiinni otetut Vaikutus
laittomat muuttajat

Edistyminen kohti tavoitearvoa
100 % (2020)

2012

Ei
välitavoitetta
2022

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen
liitteen kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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5.17. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoituksena on edistää

korkeaa turvallisuuden tasoa EU:ssa. Muuttoliikekriisi aiheutti valtavia paineita EU:n
ulkorajoilla. Se sai osan jäsenvaltioista palauttamaan sisärajatarkastukset ja
vauhdittamaan muita toimia. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline toimi tässä
yhteydessä jäsenvaltioiden tukena, kun rahoituksen määrää lisättiin. On kuitenkin
vaikea eritellä ja arvioida ohjelman vaikuttavuutta tämän tavoitteen saavuttamisessa,
sillä tilanteeseen vaikuttavat myös useat ulkoiset tekijät. Sama koskee yleistä
vaikutusindikaattoria, jonka avulla on tarkoitus arvioida yleistavoitteen saavuttamista
(ks. kaavio 5.6). Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen rahoitus ja toimet
voivat edistää laittomien muuttajien pysäyttämistä EU:n ulkorajoilla, mutta muuttajien
määrä riippuu voimakkaasti vaihtelevista ulkoisista tekijöistä, joihin EU ei voi vaikuttaa.

Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen

5.18. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tavoitteena on edistää

sellaisen yhteisen toimintapolitiikan kehittämistä, jonka avulla sekä EU:n kansalaiset
että kolmansien maiden kansalaiset, joilla on viisumi, voivat matkustaa Schengenalueella ilman valvontaa (kaavio 5.7). Yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista,
jotka liittyvät erityistavoitteeseen 1 (Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen) esitetään
kaaviossa 5.8.
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Kaavio 5.7 – Schengen-alueen kartta
Schengen-alueeseen kuuluvat EU:n jäsenmaat
EU:n ulkopuoliset Schengen-maat
Schengen-alueen ulkopuoliset EU-maat *

* Yhdistynyt kuningaskunta osallistui näihin ohjelmiin siihen saakka kunnes sen
EU-jäsenyys lakkasi (31.1.2020).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan parlamentin tietojen perusteella (Study PE
658.699 – The State of Play of Schengen Governance, marraskuu 2020, s. 16).
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Kaavio 5.8 – Yhteenveto yhteiseen viisumipolitiikkaan liittyvistä
indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Aikataulussa?

Tuotos

Kyllä

1

Ei

2

Epäselvää (*)

Tulokset
1

3

YHTEENSÄ
3

2

2

1

YHTEENSÄ

Vaikutus

1
2

5

Yksityiskohtaiset tiedot tietyistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistyminen kohti tavoitearvoa

Sisäisen turvallisuuden rahaston
tuella kehitetyt Tulokset
konsuliyhteistyötoimet
Yhteistä viisumipolitiikkaa koskevaa,
sisäisen turvallisuuden rahastosta
rahoitettua koulutusta saanut
henkilöstö

Tuotos

Sisäisen turvallisuuden rahastosta
rahoitetut yhteistä viisumipolitiikkaa
koskevat kurssit

Tuotos

Sisäisen turvallisuuden rahastosta
tuetut erityisasiantuntijat
kolmansissa maissa

Tuotos

100 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
38 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
7 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)

Sisäisen turvallisuuden rahaston
tuella kehitetyt tai kunnostetut Tulokset
konsulaatit

Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013

2022

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Tilanne epäselvä: tiedot ovat puutteellisia tai
Kyllä
Ei
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.
Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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5.19. Yhteinen viisumipolitiikka koskee vain lyhytaikaisia viisumeja. Pitkäaikaiset

viisumit ja oleskeluluvat kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä niillä ole
velvollisuutta jakaa näihin liittyviä tietoja muiden maiden kanssa (ks. kohta 5.31).
Schengen-mailla on esimerkiksi edelleen käytössä yli 200 erilaista kansallista viisumia
ja oleskelulupaa, joiden avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat tulla Schengenalueelle ja matkustaa siellä. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille EU:n rajavalvontaa
tukevia tietojärjestelmiä koskeneessa erityiskertomuksessaan, että yksinomaan
vuonna 2017 myönnettiin lähes 2,7 miljoonaa tällaista lupaa 9. Näin ollen ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusväline voi vain edistää joidenkin EU:hun saapumiseen
oikeuttavien lupien johdonmukaista ja tehokasta käsittelyä.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on tehostanut
viisumihakemusten käsittelyä, mutta unionin säännöstön
johdonmukaista soveltamista ei ole onnistuttu edistämään koulutuksen
avulla

5.20. Rahoittamalla 2 680 konsulaatin kunnostamista (290 prosenttia vuoden 2020

tavoitearvosta) ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on auttanut luomaan
entistä turvallisempia ja tehokkaampia viisumihakemusten käsittelykeskuksia.
Jäsenvaltiot olivat aluksi haluttomia perustamaan yhteisiä konsulitoimia ja
viisumikeskuksia, vaikka ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline tarjosi tähän
taloudellisia kannustimia 10. Yhteisiä konsulitoimia on kehitetty 430 (295 prosenttia
vuoden 2020 tavoitearvosta), mutta tämä on seurausta lähinnä kolmen jäsenvaltion
poikkeuksellisen tuloksellisesta toiminnasta (ks. kohta 5.16). Lisäksi ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusväline on ollut keskeisessä asemassa yhteisen
viisumipolitiikan tietojärjestelmien kehittämisessä 11 (ks. myös erityistavoitetta 2
koskeva osa jäljempänä).

9

Erityiskertomus 20/2019: Rajavalvontaa tukevat EU:n tietojärjestelmät ovat vahva väline,
mutta on kiinnitettävä enemmän huomiota oikea-aikaisiin ja täydellisiin tietoihin,
kohdat 59–62, 73.

10

SWD(2018) 340 final: “Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa
2014–2017”, osa 5.1.1, kohta 5.

11

SWD(2018) 340 final: “Interim Evaluation of the Internal Security Fund – Borders and Visa
2014–2017”, osa 5.1.1, kohta 1.
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5.21. Yhteisen viisumipolitiikan alalla on kuitenkin tähän mennessä koulutettu

4 322 työntekijää (38 prosenttia vuoden 2020 tavoitearvosta), ja koulutusta on
järjestetty 12 386 tuntia (seitsemän prosenttia vuoden 2020 tavoitearvosta).
Koulutuksen toteutusaste on vaihdellut huomattavasti eri maissa, mutta koulutuksen
keskimääräinen kesto on ollut vain kolme tuntia, kun sen suunnitelmien mukaan piti
olla 16 tuntia. Heikko toteutusaste lisäisi riskiä siitä, että Schengen-viisumihakemuksia
ei käsitellä yhdenmukaisesti (etenkään viisumien ja liiteasiakirjojen voimassaolon
määrittämisen yhteydessä), minkä vuoksi kolmansien maiden kansalaisia kohdellaan
eri tavoin 12.

Yhdennetyn rajaturvallisuuden tukeminen

5.22. Kaaviossa 5.9 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista,
jotka liittyvät erityistavoitteeseen 2 (Yhdennetyn rajaturvallisuuden tukeminen).

12

COM(2020) 779 final: Kertomus […] Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin
toiminnasta, s. 8 ja 9.
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Kaavio 5.9 – Yhteenveto yhdennettyyn rajaturvallisuuteen liittyvistä
indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

2

Ei

1

Epäselvää

1

Vaikutus YHTEENSÄ
2

1
1

1

4

YHTEENSÄ

Tulos

3

1

1

1
1

1

6

Yksityiskohtaiset tiedot tietyistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistyminen kohti tavoitearvoa
86 % (2020)

Rajaturvallisuutta koskevaa, sisäisen
turvallisuuden rahastosta rahoitettua
koulutusta saanut henkilöstö

Tuotos

Rajaturvallisuutta koskevat, sisäisen
turvallisuuden rahastosta rahoitetut
kurssit

Tuotos

Rajavalvonnan infrastruktuurin
kehittäminen tai parantaminen sisäisen
turvallisuuden rahaston tuella

Tuotos

Ulkorajaylitykset sisäisen turvallisuuden
rahastosta rahoitettujen
rajatarkastusautomaattien kautta

Tulos

kansallisen rajavalvontainfrastruktuurin
kehittäminen tai parantaminen Eurosurin
puitteissa

Tuotos

Jäsenvaltioiden Euroopan tilannekuvaa
varten raportoimat vaaratilanteet

Vaikutus

Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
39 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022
100 % (2020)
Välitavoite
53 % (2017)
2013
2022
30 % (2020)
Ei
välitavoitetta
2013
2022
100 % (2020)
Välitavoite
100 % (2017)
ei määritelty
2022
60 % (2020)
Välitavoite
50 % (2017)
2013
2022

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo
epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: Tiedot ovat puutteellisia tai
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen
liitteen kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline edistää paremmin
tietoteknisten järjestelmien ja laitteiden kehittämistä kuin
rajavartijoiden kouluttamista niiden käyttöön

5.23. Viisumi- ja rajatarkastuksiin käytettävien tietoteknisten järjestelmien,

laitteiden ja infrastruktuurin parantaminen tuo todellista EU:n tason lisäarvoa.
Parantamalla rajatarkastusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan helpottaa
laillisten matkustajien matkustamista. Saatavat hyödyt riippuvat siitä, onko rajavartijat
koulutettu kunnolla järjestelmien käyttöön 13. Koulutukseen liittyvät puutteet saattavat
näin ollen johtaa siihen, että järjestelmiin tehtyjä parannuksia ei voida hyödyntää
täysimääräisesti. Komission omassa SIS II -tietojärjestelmää koskevassa arvioinnissa 14
todettiin, että järjestelmän kapasiteettia ei erinomaisesta operatiivisesta ja teknisestä
onnistumisesta huolimatta hyödynnetty täysimääräisesti.

5.24. Vuoden 2020 loppuun mennessä ulkorajojen ja viisumipolitiikan

rahoitusvälineen tuella oli kehitetty tai parannettu 33 516 rajavalvontainfrastruktuuria
ja -laitetta, mikä ylittää selvästi vuoden 2020 tavoitearvon (19 902). Samaan
ajankohtaan mennessä 29 903 työntekijää (86 prosenttia vuoden 2020 tavoitearvosta)
oli saanut keskimäärin hieman yli neljä tuntia koulutusta rajaturvallisuuteen liittyvistä
näkökohdista, joskin annetun koulutuksen määrä vaihteli huomattavasti maittain.
Jotkin jäsenvaltiot ilmoittivat saman indikaattorin yhteydessä koulutustuntien,
koulutuspäivien ja järjestettyjen kurssien määrän. Kootut tiedot eivät näin ollen ole
vertailukelpoisia.

5.25. Rajatarkastusautomaatit, joita kutsutaan myös automaattiporteiksi, lisäävät

rajanylitysten tehokkuutta (yleensä lentoasemilla), sillä ne mahdollistavat suurten
matkustajamäärien tarkastamisen ilman ihmistyövoimaa. Rajavartijat voivat näin ollen
tarvittaessa tehdä tarkempia tarkastuksia. Automaattiporttien kautta tapahtuvia
rajanylityksiä koskevat vuosikohtaiset luvut paranivat vuosien 2015 ja 2020 välisenä
aikana tavoitearvoon nähden kahdesta prosentista 30 prosenttiin. On kuitenkin
epätodennäköistä, että asetettu tavoitearvo saavutetaan vuonna 2022.

13

Erityiskertomus 20/2019, kohta 23.

14

COM(2016) 880 final, komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle toisen
sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) arvioinnista, kohdat 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.7, 4.3.8 ja 4.3.9.

172

5.26. Selkeän osan rahaston tuomaa EU:n lisäarvoa muodostaa se, että maat

voivat käyttää ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen rahoitusta
rajavalvontalaitteiden hankintaan ja antaa niitä Frontexin käyttöön yhteisiä
operaatioita varten. Vuotta 2020 koskevan ohjelmaselvityksen mukaan tämän
otsakkeen maksusitoumukset olivat 337 miljoonaa euroa ja vuoteen 2020 mennessä
ilmoitetut maksut 141 miljoonaa euroa.

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on mahdollistanut
yhdennetyn rajaturvallisuuden edellyttämien järjestelmien kehittämisen

5.27. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä on osoitettu erittäin

tärkeää tukea rajaturvallisuuden alalla nykyisin käytössä olevien neljän 15
tietojärjestelmän (Eurosur, SIS II, VIS ja Eurodac) kehittämiseen, ylläpitoon ja
laajentamiseen sekä niiden yhteentoimivuuden edistämiseen. Tämän lisäksi välineen
avulla on tuettu edelleen kehitteillä olevia EES- ja ETIAS-järjestelmiä (ks. kaavio 5.10).
Nämä järjestelmät yhdistävä yhteentoimivuuspaketti hyväksyttiin toukokuussa 2019,
joskaan hankkeiden ei odoteta valmistuvan ennen vuoden 2023 loppua.

15

Lisäksi käytössä on matkustajarekisteri (PNR). Se on sisäisen turvallisuuden rahaston
poliisiyhteistyön rahoitusvälineestä rahoitettu tietotekniikkajärjestelmä, joka on yhteydessä
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tietojärjestelmään.
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Kaavio 5.10 – Rajaturvallisuutta koskevat EU:n tietojärjestelmät
Ennen rajaa
-

ulkorajojen valvonta
kehys tietojenvaihtoa,
tilannekuvia ja
valvontavälineitä varten
Frontex hallinnoi

-

Eurosur

Matkusta-jarekisteri*

lentomatkustajien tiedot
julkisia ja yksityisiä käyttäjiä
(lentoyhtiöitä)
hajautettu järjestelmä,
yksittäiset maat hallinnoivat

Rajalla
Nykyiset järjestelmät
turvapaikanhakijat ja laittomat
muuttajat kyetään rekisteröimään:
- sormenjälkitietokanta
- käytetään rajanylitys- ja
rikosoikeudellisissa
menettelyissä
- eu-LISA hallinnoi

Tulevat järjestelmät

Eurodac

henkilöistä voidaan hakea tietoa
rajalla:
- tietoja kadonneista tai etsittävistä
henkilöistä
- Schengen-alueen pääjärjestelmä
- käytetään rajanylitys- ja
rikosoikeudellisissa menettelyissä
- eu-LISA hallinnoi
mahdollistaa viisuminhaltijoiden
tarkastukset:
- tukee viisumihakemusmenettelyä
- käytetään Schengen-viisumien
tarkistamiseen
- eu-LISA hallinnoi

EES

lyhytaikaisesti Schengenalueella oleskelevien
kolmansien maiden
kansalaisten saapuminen
Schengen-alueelle ja sieltä
poistuminen

ETIAS

viisumivapaus:
kolmansien maiden
kansalaisten
lyhytaikainen oleskelu

SIS
kolmansien maiden
kansalaiset, joiden
VIS-järjes- oleskelu EU:n alueella on
pitkäaikaista tai jotka
telmän
ylittävät ulkorajat usein
VIS

päivitys

* Matkustajarekisteri rahoitetaan yksinomaan poliisiyhteistyön rahoitusvälineestä, jota ei käsitellä tässä
luvussa.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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5.28. Nämä järjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta rajatarkastuksissa kyetään

tunnistamaan turvallisuusuhan aiheuttavat henkilöt ja mahdollistetaan samalla
laillisille matkustajille sujuva rajanylitys. Tietokantoihin tehdään hakuja yhä useammin.
Esimerkiksi SIS II -tietojärjestelmään tehtiin vuonna 2019 kaikkiaan 6,7 miljardia hakua,
kun vastaava luku vuonna 2016 oli neljä miljardia 16. Laittomat rajanylitykset vähenivät
vuosien 2018 ja 2019 välillä 149 000:sta 142 000:een ja edelleen 125 000:een vuonna
2020. Vuosina 2015–2019 ulkorajoilla kuitenkin evättiin pääsy EU:n alueelle yhä
useammilta kolmansien maiden kansalaisilta. Määrä kasvoi mainittuna aikana
297 860:sta 689 065:een 17, mikä osoittaa, että rajavalvontajärjestelmät edistävät
vaikuttavaa rajavalvontaa.

5.29. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2019 rajavalvontaa tukevia EU:n

tietojärjestelmiä 18 ja pani merkille, että tarkastuksen kohteena olleet maat
kohdensivat 3–29 prosenttia sisäisen turvallisuuden rahaston määrärahoistaan viiteen
tarkastettuun järjestelmään.

5.30. Rajaturvallisuuden alalla käytettäviä tietotekniikkajärjestelmiä varten on

varattu merkittävä määrä taloudellisia ja muita resursseja. Niitä on rahoitettu useista
eri lähteistä: kansallisista talousarvioista, ulkorajojen ja viisumipolitiikan sekä
poliisiyhteistyön rahoitusvälineistä rahoitettavista kansallisista ohjelmista, erillisistä
EU:n budjettikohdista sekä tiettyjen EU:n virastojen avulla. Kattavaa yleiskuvaa siitä,
kuinka paljon järjestelmistä on tähän mennessä aiheutunut kustannuksia EU:n
talousarvioon, ei kuitenkaan ole, sillä ainoat saatavilla olevat tiedot ovat hajallaan
useissa eri ajanjaksoja koskevissa asiakirjoissa.

16

Vuoden 2020 talousarvioesitykseen liittyvät ohjelmaselvitykset, s. 344 ja EU-lisa SIS II –
2019 Statistics, s. 6.

17

Lähde: Eurostat.

18

Erityiskertomus 20/2019, kohta 46.
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen merkitys rajavalvonnan
vaikuttavuuden edistäjänä riippuu jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin
syöttämien tietojen luotettavuudesta, merkityksellisyydestä ja
ajantasaisuudesta

5.31. Tehokkaiden ja vaikuttavien viisumi- ja rajatarkastusten mahdollistamiseksi

on olennaisen tärkeää, että rajavalvonnassa käytettävät tietotekniikkajärjestelmät
toimivat moitteettomasti ja että niissä käytetään luotettavia, merkityksellisiä ja
ajantasaisia tietoja. Seuraavat seikat saattavat rajoittaa ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälineen merkitystä rajavalvonnan vaikuttavuuden edistäjänä:
o

SIS II -tietojärjestelmä on suurin ja laajimmin käytetty turvallisuus- ja
rajavalvontajärjestelmä. Sen avulla kansalliset viranomaiset voivat tehdä
henkilöistä ja esineistä ilmoituksia sekä hakuja. Vaikka järjestelmä lisää
rajatarkastusten vaikuttavuutta (ks. kohta 5.28), tietojen laatuun liittyvät
ongelmat 19 heikentävät tarkastusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta 20. Lisäksi
rajavartijat pystyivät käyttämään SIS II -tietojärjestelmää systemaattisemmin 21:
tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuoden 2019 kyselytutkimuksessa, että
aikarajoitteet pakottavat henkilöstön tekemään rajanylitystä koskevia päätöksiä
tietokantaa käyttämättä.

o

VIS-järjestelmä yhdistää EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat konsulaatit kaikkiin
Schengen-maiden ulkorajojen valvontapisteisiin, minkä ansiosta maat voivat
vaihtaa viisumitietoja. Rajavartijat pystyvät varmistamaan, että viisumin esittävä
henkilö on sen laillinen haltija, että viisumi on aito ja että viisumin haltija täyttää
viisumivaatimukset. Järjestelmään kirjataan kuitenkin vain lyhytaikaiset Schengenviisumit (ks. kohta 5.19), eikä kaikista myönnetyistä ja tarkastetuista viisumeista
ole olemassa konsolidoitua rekisteriä 22.

o

Eurosuria koskevasta vuoden 2020 ohjelmaselvityksestä käy ilmi, että kaikki
järjestelmän säännöissä edellytetyt kansalliset ja alueelliset koordinointikeskukset
olivat toiminnassa joulukuuhun 2014 mennessä. Komission neljä vuotta
myöhemmin tekemässä arvioinnissa havaittiin kuitenkin, että useat jäsenvaltiot
eivät edelleenkään täyttäneet vaatimuksia kaikilta osin. Tilintarkastustuomioistuin
havaitsi lisäksi, että maat eivät olleet panneet kaikkia vaatimuksia täytäntöön

19

Ks. edellä, kohdat 68–72.

20

COM(2016) 880 final, 4.3.6 kohta.

21

Erityiskertomus 20/2019, kohdat 49–54, 91.

22

Ks. edellä, kohta 91.
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täysimääräisesti ja johdonmukaisesti 23. Eurosurin vaikuttavuutta heikentävät
maat, jotka eivät ilmoita kaikista vaaratilanteista (tietojen lukumäärän ja tyypin
mukaan), saata tietoja nopeasti ajan tasalle ja/tai eivät jaa kaikkia tietoja. Näin
ollen indikaattori, joka osoittaa maiden ilmoittamien vaaratilanteiden määrän, on
todennäköisesti aliarvioitu. Komissio on pyrkinyt puuttumaan näihin ongelmiin
antamalla jäsenvaltioille raportointivelvoitetta koskevat sitovat säännöt 24.

23

Erityiskertomus 8/2021: Frontexin tuki ulkorajojen valvontaan ei ole vielä riittävän
vaikuttavaa, kohta 29 ja liite III.

24

Asetus (EU) 2021/581, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan
rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) tilannekuvista, EUVL L 124, 12.4.2021, s. 3.
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Johtopäätökset
5.32. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä on osoitettu huomattava

määrä tukea (tähän mennessä 1,4 miljardia euroa) jäsenvaltioiden tukemiseen, kun
nämä ovat pyrkineet selviytymään yhdennetyn rajaturvallisuuden kehyksen ja yhteisen
viisumipolitiikan perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja
haasteista tilanteessa, jossa muuttoliikekriisi on aiheuttanut valtavia paineita EU:n
ulkorajoilla. On epäselvää, missä määrin ohjelman yleistavoite eli korkean
turvallisuustason edistäminen EU:ssa on saavutettu, sillä useat ulkoiset tekijät
vaikuttavat indikaattoriin, jolla mitataan edistymistä tämän tavoitteen saavuttamisessa
(ks. kohta 5.17).

5.33. Vuoden 2020 loppuun mennessä kansallisten ohjelmien määrärahoista oli

maksettu eteenpäin ohjelmatoimiin 55 prosenttia. Jäsenvaltioiden välillä oli
huomattavia eroja ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen perustuvan
rahoituksen käyttöasteissa. Ne vaihtelivat 18 prosentista 79 prosenttiin. Näin ollen
monet tulokset ovat todennäköisesti nähtävissä vasta vuoden 2020 jälkeen.
Tuloksellisuuskehys ei kata unionin toimia eikä hätäapua, joiden osuus ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen määrärahoista on 19 prosenttia (ks. kohdat 5.11
ja 5.12).

5.34. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen osalta on määritetty

12 indikaattoria, jotka on julkaistu hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja
ohjelmaselvityksissä. Indikaattoreista kaiken kaikkiaan kuusi on saavuttamassa
vuoden 2020 tavoitearvonsa. Indikaattoreista yli puolet (seitsemän) on
tuotosindikaattoreita, joten ne mittaavat ohjelman operatiivista täytäntöönpanoa.
Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan indikaattorit,
jotka osoittavat, että ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tavoitearvojen
saavuttamisessa on edistytty merkittävästi. Kertomuksessa ei kuitenkaan esitetä
vähemmän rohkaisevia indikaattoreita, jotka liittyvät konsulaatteja ja rajavartijoita
koskevien koulutustoimien ja valmiuksien kehittämiseen. Lisäksi julkaistut
tuloksellisuusindikaattorit kokoavat yhteen jäsenvaltioiden raportoimat tulokset, joten
muutamassa maassa saavutetut poikkeukselliset tulokset luovat positiivisen
kokonaiskuvan ja antavat optimistisen kuvan tähän mennessä saavutetusta
edistyksestä (ks. kohdat 5.10, 5.14—5.16).

178

5.35. Yhteisen viisumipolitiikan tukemista koskevan erityistavoitteen osalta

voidaan todeta, että ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline on auttanut
kunnostamaan yli 2 620 konsulaattia ja siten luomaan turvallisempia ja tehokkaampia
viisumienkäsittelykeskuksia. Se on myös edistänyt jäsenvaltioiden välistä
konsuliyhteistyötä, jonka yhteydessä on muun muassa perustettu yhteisiä
viisumikeskuksia. Viisumikoulutuksen kolmen tunnin keskiarvo tarkoittaa kuitenkin
sitä, että ohjelmalla ei ole edistetty riittävästi unionin säännöstön johdonmukaista
soveltamista koulutuksen avulla (ks. kohdat 5.20 ja 5.21).

5.36. Yhdennetyn rajaturvallisuuden tukemisen osalta ohjelma tarjoaa lisäarvoa

antamalla maille mahdollisuuden parantaa ja kehittää rajavalvontainfrastruktuuria
sekä rajavalvontaan käytettäviä keskeisiä tietotekniikkajärjestelmiä. Jotta
rajaturvallisuus toteutuisi vaikuttavalla tavalla, kyseisissä järjestelmissä olevien tietojen
on kuitenkin oltava luotettavia, merkityksellisiä ja ajantasaisia. Evidenssi osoittaa, että
tietojen laatu on ollut toistuvasti ongelmana ja että järjestelmiä voitaisiin käyttää
säännöllisemmin ja järjestelmällisellä tavalla. Rajavartijoiden asianmukainen koulutus
on myös olennaisen tärkeää pyrittäessä varmistamaan, että ohjelmasta rahoitettavia
uusia kehityskohteita ja välineitä hyödynnetään täysimääräisesti. Koulutusta koskevia
tavoitearvoja ei kuitenkaan ole saavutettu, eivätkä jäsenvaltioiden ilmoittamat kootut
luvut ole vertailukelpoisia (ks. kohdat 5.23—5.31).
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Liitteet
Liite 5.1 – Sisäisen turvallisuuden rahastoon kuuluvan
ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tavoitteet
Yleistavoite
Tavoite

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan

Lyhytnimi
(ja lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Yleistavoite 1

Yleistavoitteena on edistää
turvallisuuden korkean
tason varmistamista
unionissa samalla, kun
tehdään laillisesta
matkustamisesta
helpompaa yhdenmukaisen
ja korkeatasoisen
ulkorajavalvonnan ja
Schengen-viisumeiden
tehokkaan käsittelyn avulla
ja unionin perusvapauksiin
ja ihmisoikeuksiin
sitoutumisen mukaisesti.

Korkean
turvallisuustason
varmistaminen
unionissa
(yleistavoite 1)

Kyllä

Erityistavoitteet
Tavoite

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan

Tuetaan yhteistä
viisumipolitiikkaa, jotta
laillisesta matkustamisesta
voidaan tehdä helpompaa
ja pystytään tarjoamaan
korkealaatuisia palveluja
Erityistavoite 1
viisuminhakijoille,
varmistaa kolmansien
maiden kansalaisten
tasapuolinen kohtelu ja
torjua laitonta
maahanmuuttoa.

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Yhteisen
viisumipolitiikan
tukeminen
(erityistavoite 1)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kyllä
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Erityistavoitteet
Tavoite

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan

Tuetaan yhdennettyä
rajavalvontaa (…) jotta
voidaan varmistaa yhtäältä
ulkorajojen yhdenmukainen
ja korkeatasoinen valvonta
ja suojelu (…) ja toisaalta
sujuva rajaliikenne
ulkorajoilla Schengenin
Erityistavoite 2
säännöstön mukaisesti, ja
samalla taata kansainvälinen
suojelu sitä tarvitseville
noudattaen jäsenvaltioiden
antamia
ihmisoikeussitoumuksia,
palauttamiskiellon periaate
mukaan lukien.

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Yhdennetyn
rajaturvallisuuden
tukeminen
(erityistavoite 2)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kyllä

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen operatiiviset tavoitteet
Tavoite

a)

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan
edistetään sellaisten
politiikkojen kehittämistä,
täytäntöönpanoa ja
täytäntöönpanon valvontaa,
joilla varmistetaan, että
ketään ei kansalaisuudesta
riippumatta tarkasteta
sisärajojen ylittämisen
yhteydessä ja että ulkorajoilla
suoritetaan
henkilötarkastuksia ja
valvotaan tehokkaasti
ulkorajojen ylittämistä

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kyllä
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen operatiiviset tavoitteet
Tavoite

b)

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan
otetaan asteittain käyttöön
yhteisvastuullisuuteen ja
vastuunjakoon perustuva
ulkorajojen yhdennetty
valvontajärjestelmä, johon
kuuluu erityisesti
i) ulkorajatarkastusten ja
valvontajärjestelmien sekä
jäsenvaltioiden
rajavartijoiden, tulli-,
maahanmuutto-, turvapaikkaja lainvalvontaviranomaisten
välisen yhteistyön
vahvistaminen ulkorajoilla,
meriraja-alueet mukaan
luettuina
ii) ulkorajavalvontaan liittyvät
toimenpiteet alueella sekä
asiakirjojen turvallisuuteen,
identiteetin hallintaan ja
tarvittavien teknisten
välineiden
yhteentoimivuuteen liittyvät
tarvittavat
liitännäistoimenpiteet
iii) mahdolliset toimenpiteet,
joilla edistetään myös
henkilöiden liikkuvuuteen
liittyvän rajatylittävän
rikollisuuden ehkäisyä ja
torjuntaa ulkorajoilla, mukaan
luettuina ihmiskauppa ja
ihmisten salakuljetus

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kyllä
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen operatiiviset tavoitteet
Tavoite

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

c)

edistetään viisumeja ja muita
lyhytaikaisia oleskelulupia
koskevan yhteisen politiikan
kehittämistä ja
täytäntöönpanoa sekä
konsuliyhteistyön eri muotoja,
jotta varmistetaan
konsulitoiminnan kattavuuden
parantaminen ja
yhdenmukaistetut käytännöt
viisumien myöntämisessä

Kyllä

d)

perustetaan ja ylläpidetään
tietotekniikkajärjestelmiä,
niiden
viestintäinfrastruktuuria ja
laitteistoja, joilla tuetaan
yhteistä viisumipolitiikkaa,
rajatarkastuksia ja
rajavalvontaa ulkorajoilla ja
joissa noudatetaan
täysimääräisesti
henkilötietojen suojaa
koskevaa lainsäädäntöä

Kyllä

e)

parannetaan ulkorajoja
koskevaa tilannetietoisuutta
ja jäsenvaltioiden
reagointivalmiuksia

Kyllä

f)

varmistetaan unionin raja- ja
viisumisäännöstön tehokas ja
yhtenäinen soveltaminen,
mukaan luettuna Schengenin
arviointi- ja
valvontamekanismin tehokas
toiminta

Kyllä
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Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen operatiiviset tavoitteet
Tavoite

g)

Tavoitteen kuvaus
kokonaisuudessaan
vahvistetaan jäsenvaltioiden
toimia, joilla pyritään
lisäämään kolmansissa maissa
toimivien jäsenvaltioiden
yhteistyötä jäsenvaltioiden
alueelle suuntautuvien
kolmansien maiden
kansalaisten muuttovirtojen
osalta, mukaan luettuna
laittoman maahanmuuton
ehkäisy ja torjunta, sekä tähän
liittyvää yhteistyötä
kolmansien maiden kanssa
niin, että varmistetaan täysi
johdonmukaisuus unionin
ulkoisten toimien ja
humanitaarisen politiikan
tavoitteiden ja periaatteiden
kanssa.

Lähde: Asetus (EU) N:o 515/2014.

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Kyllä
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6. luku
Globaali Eurooppa
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Liitteet
Liite 6.1 – IPA II -tavoitteet
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Johdanto
Globaali Eurooppa lyhyesti

6.1. Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsake 4 ”Globaali
Eurooppa” kattaa kaikki EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettaviin ulkoisiin toimiin
liittyvät menot. Näillä toimintapolitiikoilla
—

edistetään muualla maailmassa EU:n arvoja, kuten demokratiaa,
oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista

—

autetaan vastaamaan merkittäviin maailmanlaajuisiin haasteisiin, joihin kuuluvat
muun muassa ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen

—

lisätään EU:n kehitysyhteistyön vaikutusta, tavoitteena erityisesti köyhyyden
poistaminen, kestävän kehityksen tukeminen ja vaurauden edistäminen

—

edistetään vakautta ja turvallisuutta laajentumis- ja naapurimaissa

—

edistetään eurooppalaista solidaarisuutta luonnonkatastrofien tai ihmisen
aiheuttaman tuhon jälkeen

—

tehostetaan kriisien ehkäisyä ja konfliktien ratkaisemista, pidetään yllä rauhaa,
vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta ja edistetään kansainvälistä yhteistyötä

—

edistetään muualla maailmassa EU:n etuja ja muiden maiden kanssa jaettuja
yhteisiä etuja.

6.2. Tästä otsakkeesta on suunniteltu käytettäväksi vuosien 2014–2020

monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä yhteensä 66,3 miljardia euroa, ja siitä
44,2 miljardia euroa oli maksettu vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. kaavio 6.1).
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Kaavio 6.1 – Globaali Eurooppa: kauden 2014–2020 maksusitoumuksiin
liittyvät maksut
i) osuutena kaikista MRK:n
otsakkeista

ii) jaoteltuna ohjelmittain
(miljardia euroa)
Kehitysyhteistyön rahoitusväline
(DCI)
10,9 (24,7 prosenttia)




Humanitaarinen apu
10,3 (23,3 prosenttia)

766,9 mrd.
euroa




Globaali Eurooppa
44,2
5,8 %

Euroopan naapuruusväline (ENI)
9,8 (22,2 prosenttia)
Liittymistä valmisteleva tukiväline
(IPA)
5,6 (12,6 prosenttia)
Muut ohjelmat
7,6 (17,2 %)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission tietojen perusteella.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

6.3. Globaalin Euroopan yhteydessä toteutetaan 15:tä ohjelmaa, joista

tilintarkastustuomioistuin valitsi tarkastettavakseen yhden eli liittymistä valmistelevan
tukivälineen II (jäljempänä ’IPA II -väline’). Ohjelman osuus tämän monivuotisen
rahoituskehyksen otsakkeen kaikista maksuista vuoden 2020 loppuun mennessä oli
12,6 prosenttia (5,6 miljardia euroa). Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon
relevantteja tuloksellisuutta koskevia tietoja oli saatavilla, sekä arvioida näiden tietojen
perusteella, miten tuloksellisia EU:n meno-ohjelmat olivat tosiasiassa olleet. Tarkastus
on jatkoa tilintarkastustuomioistuimen tarkastukselle, joka koski kehitysyhteistyön
rahoitusvälinettä ja Euroopan naapuruusvälinettä (ks. vuoden 2019
tuloksellisuuskertomus). Näiden kahden välineen osuus kaikista vuoden 2019 loppuun
mennessä suoritetuista maksuista oli 44,8 prosenttia.
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6.4. Tilintarkastustuomioistuin on laatinut tämän luvun käyttäen Euroopan

komission tuloksellisuustietoja, kuten vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta
2020, vuoden 2022 talousarvioesityksen ohjelmaselvityksiä, naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosaston (NEAR) vuotuista toimintakertomusta 2020 sekä
kaaviossa 6.2 selostettuja keskeisiä arviointeja ja muita raportteja.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi myös Euroopan unionin ulkoisen
toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta annetun vuosikertomuksen.
Vuosikertomuksessa raportoidaan, kuinka EU on pannut täytäntöön maailmanlaajuisia
sitoumuksiaan. Raportointi perustuu muun muassa EU:n kansainvälisen
kehitysyhteistyön tuloskehysten ja IPA-välineen tuloksellisuuskehysten
indikaattoreihin. Tilintarkastustuomioistuin arvioi näiden tietojen uskottavuutta ja
vertasi niitä omiin havaintoihinsa, mutta se ei tarkastanut komission tietojen
luotettavuutta. Tässä luvussa ja koko tässä kertomuksessa termillä ”tulos” tarkoitetaan
välitöntä vaikutusta, joka vastaa termiä ”outcome” virallisen kehitysavun sanastossa
(OECD DAC Glossary1).

6.5. Tilintarkastustuomioistuin hyödynsi myös tuloksia, jotka se on viime aikoina

saanut omista tarkastuksistaan ja katsauksistaan. Tämän luvun laatimiseen käytettyjä
menetelmiä kuvaillaan tarkemmin liitteessä.

1

OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
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Kaavio 6.2 – Tärkeimpien arviointien ja muiden kertomusten ajankohdat
ja kohdeajanjaksot
MRK
2014–2020

MRK
2007–2013
2008

2010

2012

2014

Kohdeajanjakso

2016

2018

MRK
2021–2027
2020

2022

2024

2026

Julkaisuajankohta

IPA II -välineen väliarviointi
IPA II -välineen väliarviointia koskeva SWD
(komission yksiköiden valmisteluasiakirja)
Menojen uudelleenarviointia koskeva
SWD
IPA II -välineen seuranta
Talouden ohjaus ja hallinta
Pk-yritysten kilpailukyky
Pk-yritysten kilpailukykyä ja talouden
ohjausta ja hallintaa koskeva SWD
Twinning-toimet
Oikeusvaltioperiaate
(naapuruuspolitiikka ja laajentuminen)
Alakohtainen lähestymistapa
Kansalaisyhteiskunta
Sukupuolten tasa-arvo
Paikalliset viranomaiset
EU:n yhteistyö Serbian kanssa
IPA III -välineen vaikutustenarviointia koskeva SWD

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

6.6. Kullakin EU:n meno-ohjelmalla on tietty määrä yleis- tai erityistavoitteita, jotka

määritellään ohjelman perustamislainsäädännössä 2. IPA II -välineellä on viisi tavoitetta
(yksi yleistavoite ja neljä erityistavoitetta), joista tämä luku kattaa neljä (ks. liite 6.1).

2

Asetus (EU) N:o 231/2014 liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta.
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IPA II -välineen tarkoitus ja toimintatavat

6.7. Liittymisprosessi perustuu Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämiseen.

Kyseiset perusteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen: poliittiset perusteet,
taloudelliset perusteet sekä hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet panna EU:n
lainsäädäntö (jota kokonaisuutena kutsutaan EU:n säännöstöksi) vaikuttavalla tavalla
täytäntöön 3. Mainittujen arviointiperusteiden eräitä osatekijöitä pidetään ensisijaisina.
Tällaisia ovat oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet, demokraattisten instituutioiden
vahvistaminen, julkishallinnon uudistus ja talouden ohjausjärjestelmä. Tätä
lähestymistapaa, jossa tietyt perusteet ovat ensisijaisia, kutsutaan ”perusasiat
ensin” -periaatteeksi. IPA II -väline on tärkein EU:n rahoituksen lähde viidelle
ehdokasmaalle (Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki) ja kahdelle
mahdolliselle ehdokasmaalle (Bosnia ja Herzegovina sekä Kosovo* 4). Näistä maista
käytetään yhdessä jäljempänä nimitystä IPA II -edunsaajamaat. IPA II -väline, jota
hallinnoivat NEAR-pääosasto sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto
(AGRI), tukee EU:n laajentumispolitiikan täytäntöönpanoa. Kaaviossa 6.3 esitetään
tilintarkastustuomioistuimen käsitteellinen yhteenveto IPA II -välineestä ja sen
taustasta. Kaaviosta käyvät ilmi tarpeet, joihin välineellä on tarkoitus vastata,
tavoitteet, jotka sillä on tarkoitus saavuttaa, sekä tuotokset ja tulokset, joita sen
odotetaan saavan aikaan (kaaviossa yleistavoitteen lyhenne on ”YT” ja
erityistavoitteen ”ET”).

3

Puheenjohtajan päätelmät, Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto, 21. ja 22. kesäkuuta 1993.

4

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon
itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
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Kaavio 6.3 – IPA II -välinettä koskeva yhteenveto
Tarpeet
• Rauha, demokratia ja vakaus
Euroopassa
• Laajentumismaiden
valmistelu EU-jäsenyyteen

Tavoitteet
• YT 1: EU:n sääntöihin ja
arvoihin mukautumisen
edellyttämien uudistusten
tukeminen EU-jäsenyyttä
silmällä pitäen
• ET 1: Poliittiset uudistukset
• ET 2: Taloudellinen,
sosiaalinen ja alueellinen
kehitys
• ET 2: Lainsäädännön
mukauttaminen unionin
säännöstöön ja EU:n varojen
hallinnointi
• ET 2: Alueellinen integraatio
(ks. myös liite 6.1)

Panokset
• 2014–2020: 12,9 miljardia
euroa
• Vuodet 2014–2020:
99 prosenttia sidottu ja
44 prosenttia käytetty
• Komission, Euroopan
ulkosuhdehallinnon ja EU:n
edustustojen henkilöstö

Toimintaympäristö ja
ulkoiset tekijät
EU toimintaympäristönä
• Laajentumisstrategia
• Muut EU:n menoohjelmat – vakautta ja
rauhaa edistävä väline
sekä demokratiaa ja
ihmisoikeuksia koskeva
eurooppalainen
rahoitusväline
• Rahoitukseen
liittymättömät EU:n
välineet:
toimintapoliittinen
vuoropuhelu
Ulkoiset tekijät
• Poliittinen epävakaus
• Poliittisen tahdon aste,
instituutioiden
uudistusvastarinta
• Muiden toimijoiden
painopisteet ja toimet
• Covid-19-pandemia ja
muut kriisit
(muuttoliike, tulvat jne.)
Prosessit
Hallinnointitapa
Enimmäkseen suora ja
välillinen
Toimijat
EU:n edustustot, useat
komission pääosastot,
Euroopan ulkosuhdehallinto,
Euroopan parlamentti,
jäsenvaltioiden
viranomaiset,
laajentumismaiden
viranomaiset ja
kansalaisyhteiskunta
Toiminta
• Monivuotisen
suunnittelun valmistelu –
strategia-asiakirjat ja
maakohtaiset ohjelmat
• Toimien toteuttaminen
erilaisin
toteutusmenetelmin
• Kehitystä koskeva
seuranta ja raportointi

Odotetut
tulokset Vaikutukset
• Laajentumismaat
noudattavat EU:n arvoja ja
ovat toteuttaneet
mukautukset EU:n
sääntöihin, normeihin,
toimintapolitiikkoihin ja
käytäntöihin
•

Laajentumismaat ovat
valmistautuneita
täyttämään poliittiset ja
taloudelliset
liittymisperusteet

•

Laajentumismaat ovat
valmistautuneita
valvomaan EU:n
säännöstön noudattamista

Tulokset
• Poliittisia uudistuksia on
toteutettu
•

Taloudellista, sosiaalista
ja alueellista kehitystä
on tapahtunut

•

EU:n säännöstö on
pantu täytäntöön ja sen
noudattamista valvotaan

•

Alueellinen
yhdentyminen ja
yhteistyö ovat
vahvistuneet

Odotetut tuotokset
• Poliittisten uudistusten
alalla on toteutettu
hankkeita
• Taloudelliseen, sosiaaliseen
ja alueelliseen kehitykseen
liittyvien uudistusten alalla
on toteutettu hankkeita
• Hyväksytyt tai muutetut lait
ovat EU:n säännöstön
mukaisia
• Rajat ylittävän yhteistyön
ohjelmia on käynnissä
• Rahoituksen käyttöaste (%)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: IPA II -asetus (EU)
N:o 231/2014, komission ohjelmaselvitykset, vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sekä
IPA II -arviointi (SWD(2017)°463 final).
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6.8. IPA perustettiin ensimmäistä kertaa ohjelmakaudelle 2007–2013. Välineellä

autetaan edunsaajamaita (ks. kartta kaaviossa 6.4) tiellä kohti Euroopan unionia. IPA
korvasi joukon ohjelmia ja rahoitusvälineitä, joita käytettiin tähän tarkoitukseen ennen
vuotta 2007. IPA II kattaa vuodet 2014–2020.

Kaavio 6.4 – IPA II -välineen edunsaajamaat
Ehdokasmaat, jotka
käyvät
jäsenyysneuvotteluja

Ehdokasmaat, joilla
eivät tällä hetkellä käy
liittymisneuvotteluja

Bosnia ja
Hertsegovina

Mahdolliset
ehdokasmaat

Serbia

Kosovo

ehdokasmaa
vuodesta 2012

vakautus- ja
assosiaatiosopimus
Kosovon kanssa tuli
voimaan
huhtikuussa 2016

Albania

Pohjois-Makedonia

Turkki

ehdokasmaa
vuodesta 2014

ehdokasmaa
vuodesta 2005

ehdokasmaa
vuodesta 1999

haki EU:n
jäsenyyttä
helmikuussa 2016

Montenegro
ehdokasmaa
vuodesta 2010

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.
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6.9. IPA II -väline auttaa edunsaajamaita hyväksymään ja panemaan täytäntöön

sellaiset tarpeelliset uudistukset, joiden avulla kyseiset maat voivat mukautua EU:n
normeihin ja toimintapolitiikkoihin sekä EU:n säännöstöön. Väline valmistelee
edunsaajamaita EU:n liittymisneuvotteluihin, joissa läpikäytävät 35 neuvottelulukua
kattavat unionin säännöstön eri alat. Neuvoston maaliskuussa 2020 hyväksymän
tarkistetun laajentumismenetelmän mukaisesti neuvotteluluvut ryhmitellään nyt
kuudeksi teemaryhmäksi 5.

6.10. IPA II -välineessä tehdyt sopimukset kattoivat vuoden 2020 loppuun

mennessä 97 prosenttia välineen määrärahoista vuosille 2014–2020. Varainkäytön
hallinnointi oli pääasiassa suoraa tai välillistä. Yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia,
jossa täytäntöönpanotehtäviä siirretään EU:n jäsenvaltioille, käytetään vain EU-maiden
kanssa toteutettavissa rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa (enintään neljä prosenttia
IPA II -välineen määrärahoista).

5

COM(2020) 57 final.
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IPA II -välineen tuloksellisuuden
arviointi julkaistujen
tuloksellisuustietojen perusteella
Yleistä

6.11. Kaaviossa 6.5 esitetään tilintarkastustuomioistuimen laatima yhteenveto

kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä IPA II -välineen indikaattoreista. Tarkempia
yhteenvetoja yksittäisistä indikaattoreista esitetään kaaviossa 6.6, kaaviossa 6.7 ja
kaaviossa 6.8. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2019
tuloksellisuuskertomuksessa 6 joitakin yleisiä rajoitteita, jotka vaikuttavat näiden
indikaattorien tulkintaan. Erityisesti on todettava, että tilintarkastustuomioistuimen
arvio siitä, onko tietty indikaattori ns. aikataulussa, liittyy siihen, miten todennäköisesti
indikaattorin mittaama tavoitearvo saavutetaan. Tässä nimenomaisessa arviossa ei
oteta huomioon sitä, onko tietty indikaattori yhteydessä IPA II -välineen toimiin ja
tavoitteisiin tai miten tiiviisti se on yhteydessä niihin taikka onko indikaattorille
asetettu tavoitearvo riittävän kunnianhimoinen. Näin ollen aikatauluarvio on vasta
ensimmäinen vaihe välineen tuloksellisuuden analysoinnissa.
Tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut arvion perustana olevien tietojen
luotettavuutta (tätä asiaa kuitenkin käsiteltiin vuoden 2019
tuloksellisuuskertomuksessa 7).

6

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohta 1.24.

7

Vuoden 2019 kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohdat 1.13–1.23.
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Kaavio 6.5 – Yhteenveto kaikista ohjelmaselvitykseen sisältyvistä
IPA II -välineen indikaattoreista
Tuotos
Tavoite
Yhteensä
(*)
ET1
3
ET2
11
ET3
3
ET4
2
Yhteensä
19

Kaikki

4
2
2
8

Kaikki

1
1
2

Vaikutus

Tulos

2
2

Kaikki

3
1

3
7
1

3

3
4

4

11

3

7

1
1

(*) Kaikki tavoitteet luetellaan liitteessä 6.1.
SELITYKSET:
Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Tilanne epäselvä: tiedot puuttuvat tai ovat
Ei
Kyllä
vanhentuneita tai ne eivät ole vakuuttavia.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.

Useimmat indikaattorit eivät ole aikataulussa tai niiden edistyminen on
epäselvää

6.12. Vaikka IPA II -välineelle on asetettu yleistavoite (ks. liite 6.1),

ohjelmaselvityksessä ei esitetä tavoitteeseen liittyviä indikaattoreita.
IPA II -ohjelmaselvityksessä on 19 indikaattoria, jotka liittyvät ohjelman
erityistavoitteisiin. Näistä suurin osa (11 indikaattoria) koskee erityistavoitetta 2, jonka
osuus IPA II -välineen talousarvion sitoumuksista on 40 prosenttia. Kaiken kaikkiaan
58 prosenttia IPA II -välineen indikaattoreista on vaikutusindikaattoreita
(11 indikaattoria) ja 42 prosenttia tuotosindikaattoreita (kahdeksan indikaattoria).

6.13. Ohjelmaselvitykseen sisältyvien tietojen perusteella

tilintarkastustuomioistuin katsoo, että neljännes indikaattoreista (viisi indikaattoria)
etenee aikataulussa ja puolet (yhdeksän indikaattoria) ei. Jäljellä olevan neljänneksen
(viisi indikaattoria) osalta ohjelmaselvityksessä ei esitetä riittävästi tietoja, jotta
indikaattoreiden edistymistä voitaisiin arvioida selkeästi 8. Tämä johtuu joko siitä, että
välitavoitteiden tuloksista ei raportoida (kolme indikaattoria), tai siitä, että
välitavoitteita ei ylipäätään ole (kaksi indikaattoria).

8

Tämä koskee indikaattoria 5 (Länsi-Balkanin osalta) ja indikaattoria 6 erityistavoitteessa 2
sekä indikaattoreita 1 ja 2 (viimeksi mainittu Länsi-Balkanin osalta) erityistavoitteessa 3.
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6.14. Tarkastettavaksi on valittu kolme erityistavoitetta (erityistavoitteet 1, 2 ja 3),

joiden osuus IPA II -välineen määrärahoista on kaksi kolmasosaa. Erityistavoitteilla on
17 indikaattoria, jotka koostuvat 11 vaikutusindikaattorista ja kuudesta
tuotosindikaattorista. Ohjelmaselvityksessä mainitaan kunkin indikaattorin osalta
tietolähde: joidenkin osalta viitataan selkeästi raportteihin tai verkkosivustoihin, joissa
tiedot on julkaistu (seitsemän indikaattoria), mutta useimmissa viitataan vain tiedot
toimittaneisiin laitoksiin (kymmenen indikaattoria). Sen vuoksi ei ole aina selvää, miten
esitetyt luvut on laskettu 9. Ei ole esimerkiksi selvää, miten Länsi-Balkanin
keskimääräiset viennit ja tuonnit on laskettu.

6.15. Tänä vuonna komissio sisällytti ensimmäistä kertaa ohjelmaselvitykseen

oman arvionsa edistymisestä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo tämän olevan
parannusta aiempiin ohjelmaselvityksiin verrattuna. Toisinaan komission analyysi
kuitenkin poikkeaa tilintarkastustuomioistuimen analyysistä. Komissio katsoo
esimerkiksi, että kaikki kolme indikaattoria erityistavoitteessa 1 osoittavat kohtuullista
edistymistä, vaikka raportoidut määrälliset tiedot osoittavat kaikkien kolmen
indikaattorin osalta, että edistystä ei ole tapahtunut (ks. myös kohdat 6.33–6.35).

6.16. Ohjelmaselvityksen 19 indikaattorista kuusi esitetään vuotuisessa hallinto- ja

tuloksellisuuskertomuksessa keskeisinä tuloksellisuusindikaattoreina.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että kertomuksen indikaattorivalikoima ei
ole edustava IPA II -välineen tuloksellisuuden mittaamisen näkökulmasta. Neljä
valituista indikaattoreista on vaikutusindikaattoreita, jotka kuvaavat enemmänkin
IPA II -välineen toimintaympäristöä kuin sen tuloksellisuutta. Kaksi muuta indikaattoria
ovat tuotosindikaattoreita, mutta ne liittyvät rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin, jotka
eivät ole edustavia IPA II -menojen näkökulmasta (ks. kohta 6.10). Lisäksi kaikki valitut
indikaattorit osoittavat edistymistä, ja ne kaksi indikaattoria, jotka ovat saavuttaneet
tavoitearvonsa, ovat molemmat vaikutusindikaattoreita. Yksikään keskeisistä
tuloksellisuusindikaattoreista ei myöskään liity erityistavoitteeseen 1, joka koskee
poliittisia uudistuksia, vaikka tällaiset uudistukset ovat keskeinen kysymys
laajentumisessa (ks. kohta 6.7).

9

Tämä koskee indikaattoreita 2, 3 ja 4 (Länsi-Balkanin osalta) erityistavoitteessa 2 sekä
indikaattoria 2 (sekä Länsi-Balkanin että Turkin osalta) erityistavoitteessa 3.
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Alakohtainen lähestymistapa oli strateginen valinta, jolla pyrittiin
parantamaan IPA II -välineen tuloksellisuutta, mutta lähestymistapaa ei
kyetty soveltamaan johdonmukaisesti

6.17.

EU-jäsenyyden valmistelu on pitkän aikavälin prosessi, ja IPA on ainut väline,
jonka avulla jäsenyyttä valmistellaan. Alakohtaisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä,
että tietyllä osa-alueella tai alalla määritetään johdonmukainen
toimenpidekokonaisuus, jonka avulla pyritään toteuttamaan uudistuksia. Toimenpiteet
voivat koskea esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta, oikeuslaitosta tai julkishallintoa.
Tavoitteena on saattaa kyseinen ala EU:n normien mukaiseksi. Lähestymistavassa
analysoidaan asianomaisen alan olosuhteita ja alalla vaadittavia toimia. Lisäksi
tarkastellaan kyseisten toimien toteuttamisjärjestystä ja niiden toteuttamiseen
tarvittavia toimijoita ja välineitä. IPA II -välineen osalta komissio on tehnyt strategisen
valinnan, jonka mukaan se soveltaa tätä lähestymistapaa. Pyrkimyksenä on varmistaa
pidemmän aikavälin johdonmukaisempi ja kestävämpi lähestymistapa, lisätä
sitoutuneisuutta, edistää avunantajien välistä yhteistyötä, poistaa toimien
päällekkäisyyttä sekä lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta 10.

6.18. Alakohtaisen lähestymistavan ensimmäisinä vuosina joissakin

IPA II -edunsaajamaissa ilmeni aiheeseen liittyviä ongelmia, joista tärkeimmät olivat
seuraavia:
o

kyseisissä maissa ei ollut kansallisia alakohtaisia strategioita eikä tuloksellisuuden
seuraamiseen tarvittavia arviointikehyksiä 11

o

poliittinen sitoutuminen oli heikkoa, hallinnon taholta esiintyi vastustusta, ja
hallinnolliset valmiudet olivat heikot 12.

10

Revised indicative strategy paper for Turkey (2014–2020), s. 5.

11

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), s. iii ja iv sekä s. 38 ja 39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and
Herzegovina (2014–2020), s. 10, and Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014–
2020), s. 12.

12

Evaluation of sector approach under IPA II, s. 44.
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6.19. IPA II -ohjelmasuunnittelun osalta alakohtainen lähestymistapa kuitenkin

lisäsi EU:n ja IPA II -edunsaajamaiden välistä vuoropuhelua ja IPA II -välineen sisäistä
johdonmukaisuutta 13 aloilla, joihin 14
o

sovellettiin ”perusasiat ensin” -lähestymistapaa (esim. oikeuslaitoksen osalta),
jolloin varmistettiin tuen jatkuvuus

o

kohdistettiin alakohtaista budjettitukea tai monivuotisia ohjelmia 15 siten, että
niiden yhteydessä hyödynnettiin asianmukaisesti valmiuksien kehittämiseen
tähtääviä erityistoimenpiteitä tai -välineitä 16.

6.20. Alakohtaisen lähestymistavan soveltamisen myötä ja varsinkin budjettituen

avulla IPA II -välineen strateginen kohdentaminen on parantunut ja väline on
keskittynyt aiempaa enemmän uudistuksiin. Väliarvioinnista käy kuitenkin ilmi, että
alakohtaista lähestymistapaa sovellettiin epätasaisesti eri aloilla ja eri IPA II -välineen
edunsaajamaissa 17.

Edunsaajamaiden toteuttama välillinen hallinnointi oli toisinaan syy
siihen, että operatiivinen tehokkuus heikentyi

6.21. Kuten kohdassa 6.10 todetaan, IPA II -välineen talousarviota toteutetaan

pääasiassa suoraan ja välillisesti. Suorassa hallinnoinnissa komissio toteuttaa
talousarviota suoraan, kunnes IPA II -edunsaajamaiden asianomaiset viranomaiset
akkreditoidaan talousarvion toteuttajiksi. Välillisessä hallinnoinnissa komissio siirtää
talousarvion toteuttamistehtäviä
o

IPA II -edunsaajamaille tai niiden nimetyille elimille (välillinen hallinnointi yhdessä
edunsaajamaan kanssa)

o

EU:n tai jäsenvaltioiden virastoille tai

o

kansainvälisille järjestöille.

13

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 45.

14

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. viii.

15

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. viii.

16

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 45; SWD(2017) 463 final, s. 11.

17

SWD(2017) 463 final, s. 3.
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6.22. Välillistä hallinnointia yhdessä edunsaajamaan kanssa hyödynnetään

ensisijaisesti siten, että sen avulla valmennetaan edunsaajamaiden viranomaisia
tulevaa rakenne-/koheesiorahastojen hallinnointia varten. IPA II -välineen
väliarvioinnissa, joka koski välineen ensimmäisiä täytäntöönpanovuosia, todettiin, että
vaikka tämän tyyppinen hallinnointi oli lisännyt edunsaajamaiden omistajuutta
ohjelmasta, se oli ollut vähemmän tehokasta kuin suora hallinnointi 18. Vakavat
tehokkuusongelmat, jotka liittyivät systeemisiin puutteisiin ja heikkoihin hallinnollisiin
valmiuksiin, saivat aikaan sen, että komissio otti joillakin aloilla uudelleen käyttöön
suoran hallinnoinnin. Turkissa, jossa IPA I- ja IPA II -välineiden rahoitusta hallinnoitiin
pääosin välillisesti yhdessä edunsaajamaan kanssa, jatkuvat viivästykset johtivat siihen,
että yli 600 miljoonan euron menojen käsittely ruuhkautui. Albaniassa IPA II -välineen
hankintamenettelyt, joiden hallinnointi oli välillistä yhdessä edunsaajamaan kanssa,
keskeytettiin, mikä viivästytti tarjouskilpailumenettelyjä 19. Tällainen tehottomuus
vaikuttaa hankkeiden merkityksellisyyteen ja vaikuttavuuteen 20.

6.23. Myös Serbia ja Montenegro ovat täyttäneet edellytykset, jotka oikeuttavat

välilliseen hallinnointiin yhdessä edunsaajamaan kanssa, kun taas Kosovo ja Bosnia ja
Hertsegovina eivät 21. IPA II -edunsaajamaat eivät kuitenkaan aina ole kiinnostuneita
välillisestä hallinnoinnista. Esimerkiksi Serbian viranomaiset pitivät suoraa hallinnointia
parempana oikeusvaltioperiaatteen alalla. Tämä johtui niiden mukaan pääasiassa siitä,
että EU:n tiukat vaatimukset, jotka koskivat välillistä hallinnointia yhdessä
edunsaajamaan kanssa, eivät sopineet yhteen vastuuvirastojen heikkojen
hallinnollisten valmiuksien kanssa. 22 Henkilöstön suuri vaihtuvuus oli vielä entisestään
heikentänyt kyseisiä valmiuksia 23.

18

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), s. iii, 36 ja 39.

19

SWD(2018) 151 final, s. 83.

20

External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid
2017), s. ii, iii, iv ja 36.

21

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 13.

22

IPA II monitoring, reporting and performance framework, s. 14; Thematic evaluation of EU
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates
of enlargement (2010–2017), s. 29 ja 30.

23

Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the
period 2012–2018, s. 61 ja 62.
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IPA II -väline on reagoinut joustavasti pyrkiessään lievittämään kriisejä

6.24. IPA II -väline pyrkii osaltaan lieventämään kriisejä, jotka voivat vaikuttaa sen

yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin, toisin sanoen IPA II -edunsaajamaiden taloudelliseen ja
sosiaaliseen kehitykseen. Esimerkiksi Länsi-Balkanin vuoden 2014 tulvien jälkeen
NEAR-pääosasto kohdensi uudelleen 127 miljoonaa euroa IPA II -varoja
erityistoimenpiteeseen, joka koski tulvatuhojen korjaamista ja tulvariskien hallintaa 24.

6.25. Vastauksena covid-19-pandemiaan ohjelmoitiin lähes 900 miljoonan euron

IPA II -varat uudelleen Länsi-Balkanin tueksi 25. Tämä oli osa niistä 3,3 miljardista
eurosta, jotka alue sai EU:n välineistä, mukaan lukien makrotaloudellisesta
rahoitusavusta ja Euroopan investointipankin etuuskohteluun perustuvista lainoista.

IPA II -välineen tuloksellisuustiedoissa on joitakin aukkoja

6.26. NEAR-pääosasto julkaisee yksityiskohtaiset vuosikertomukset kunkin

ehdokasmaan ja mahdollisen ehdokasmaan tilanteesta ja siitä, miten eri
neuvotteluluvuissa on päästy eteenpäin ja miten kukin maa on edistynyt poliittisten ja
taloudellisten perusteiden täyttämisessä (ks. kohta 6.7). Vaikka nämä kertomukset,
joiden laatimiseen Euroopan unionin neuvosto on antanut valtuudet, täyttävät
tehtävänsä sikäli, että niissä annetaan tietoja laajentumisprosessista, kertomukset
voisivat olla vieläkin informatiivisempia, jos niissä kerrottaisiin tarkemmin, missä
määrin edistyminen (tai sen puute) johtuu IPA II -välineestä ja missä määrin muista
toimijoista tai tekijöistä.

6.27. Useissa ulkoisissa arvioinneissa ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen

tarkastuksissa on tullut esiin puutteita, jotka ovat liittyneet yksittäisten hankkeiden
seurantaan. Seurannassa on paikoin keskitytty panoksiin, toimintoihin ja prosesseihin
tulosten ja vaikutusten sijasta 26. Joillekin indikaattoreille, joita analysoitiin

24

C(2014) 9797 final.

25

NEAR-pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2019, s. 17.

26

Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions
(2010–2018), s. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and
women’s and girls’ empowerment (2010–2018), s. 14; Thematic evaluation of EU support
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of
enlargement (2010–2017), s. ix ja 32.
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tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa, ei ollut asetettu perustasoja, tai
indikaattorit oli määritelty huonosti 27.

6.28. Komissio palkkaa ulkopuolisia toimeksisaajia arvioimaan ohjelmien

vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta sekä ohjelmiin
liittyvää EU:n lisäarvoa. Näiden arviointien keskeinen tuotos on komission yksiköiden
valmisteluasiakirja (Staff Working Document, SWD), jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Tilintarkastustuomioistuimen läpikäymistä 11 arvioinnista seitsemässä ei
kuitenkaan ollut laadittu komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, mikä tarkoittaa,
että NEAR-pääosaston arviota ulkoisten arvioijien päätelmistä ei julkaistu. Lisäksi
tilintarkastustuomioistuin totesi, että valmisteluasiakirjassa, joka koski talouden
ohjausjärjestelmän ja pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn alalla tehtyä
arviointia, hyväksyttiin arvioinnin päätelmät kiinnittämättä huomiota arviointiprosessin
merkittäviin heikkouksiin. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2019
tuloksellisuuskertomuksessaan samankaltaisista puutteista muilla painpistealoilla.

6.29. IPA II -välineen ohjelmaselvityksessä esitetään vaikutus- ja

tuotosindikaattoreita, mutta ei tulosindikaattoreita, jotka kytkisivät kaksi ensiksi
mainittua toisiinsa. Tulosindikaattorit ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää,
miten ohjelma on edistynyt tavoitteidensa saavuttamisessa. Muissa komission
kertomuksissa, kuten vuotuisissa toimintakertomuksissa tai EU:n ulkoisen toiminnan
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa koskevissa vuosikertomuksissa, on
lisäindikaattoreita – mukaan lukien tulosindikaattoreita – jotka voivat antaa
täydellisemmän kuvan. Vaikka näissä indikaattoreissa esitetään arvoja, jotka koskevat
koko NEAR-pääosastoa taikka kaikkia ulkoisen toiminnan rahoitusvälineitä yhdessä,
joidenkin kyseisten indikaattorien tiedot voidaan eritellä välineittäin. Tämä tarkoittaa
sitä, että komissio voisi käyttää kyseisiä tietoja laatiakseen erillisiä arvioita ja raportteja
IPA II -välineen tuloksellisuudesta. NEAR-pääosasto on laatimassa seuraavan IPAn eli
ohjelmakaudella 2021–2027 toteutettavan IPA III -välineen ohjelmasuunnittelua varten
matriisin, jossa kootaan yhteen kaikki saatavilla olevat ohjelmaindikaattorit.

6.30. Monivuotisen ohjelman menojen ja ohjelmalla aikaansaatujen tulosten

ilmenemisen välillä on väistämättä viive. Kokonaismäärärahoista, jotka IPA II -välineelle
oli osoitettu vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä, 56:ta prosenttia
ei ollut vielä maksettu 31. joulukuuta 2020 mennessä, mikä tarkoittaa, että monet
tulokset toteutuvat todennäköisesti vasta vuoden 2020 jälkeen. Komission on
laadittava kaikkia ulkoisen toiminnan välineitä koskeva kauden 2014–2020 lopullinen

27

Erityiskertomus 7/2018, kohdat VIII ja 39; erityiskertomus 27/2018, kohdat IX ja 54.

203

arviointikertomus osana seuraavan rahoituskauden väliarviointia, joka tehdään
31. joulukuuta 2024 mennessä.

Poliittiset uudistukset

6.31. Kaaviossa 6.6 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista

erityistavoitteessa 1, joka koskee poliittisia uudistuksia.

Kaavio 6.6 – Yhteenveto poliittisiin uudistuksiin liittyvistä
indikaattoreista
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

0

Ei

0

Epäselvää

1

1

0

0

YHTEENSÄ

Tulos

Vaikutus

YHTEENSÄ

0

0

0

0

3

3

0

1

0

0

0
3

3

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori
Laajentumismaiden valmiudet Vaikutus
täyttää poliittiset liittymisperusteet
Painotettu pistemäärä kahdeksan
ulkoisen lähteen perusteella: Länsi- Vaikutus
Balkan

Edistyminen kohti tavoitearvoa
Tavoitearvo: useimmat
maat ovat valmistautuneet
kohtalaisesti
0 % (2019)
Välitavoite
14 % (2017)
2010

2020
0 % (2019)

Painotettu pistemäärä kahdeksan
Vaikutus
ulkoisen lähteen perusteella: Turkki
2010

2020

Välitavoite
38 % (2017)

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: tiedot puuttuvat tai ovat

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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Poliittisia uudistuksia toteutetaan yleisesti ottaen hitaasti

6.32. Poliittiset perusteet ovat yksi kolmesta Kööpenhaminan arviointiperusteiden
kokonaisuudesta (ks. kohta 6.7). Poliittisissa perusteissa keskitytään
oikeusvaltioperiaatteeseen, perusoikeuksiin sekä demokraattisten instituutioiden ja
julkishallinnon vahvistamiseen.

6.33. Vaikka jotkin edunsaajamaat ovat edistyneet poliittisten perusteiden

täyttämisessä 28, kaikki ohjelmaselvitykseen 29 sisältyvät indikaattorit, joissa
IPA II -edunsaajamaiden valmiutta liittyä EU:hun arvioidaan poliittisten uudistusten
perusteella, ovat heikentyneet perustasoihinsa nähden. Yksikään indikaattori ei etene
aikataulussa tavoitearvoaan kohti. Koska kaikki poliittisia uudistuksia koskevat
indikaattorit kuitenkin ovat vaikutusindikaattoreita, niiden edistyminen riippuu
IPA II -tuen lisäksi myös muista taustatekijöistä, kuten asianomaisen
IPA II -edunsaajamaan poliittisesta tahdosta. Komissio on todennut tämän tosiseikan
EU:n laajentumispolitiikasta vuonna 2020 antamassaan tiedonannossa 30.

6.34. Erityistavoitteen 1 ensimmäinen indikaattori liittyy niiden tapausten

lukumäärään, joissa IPA II -edunsaajamaat ovat poliittisten liittymisperusteiden
täyttämisen osalta valmistelujen alkuvaiheessa. Vuoden 2018 välitavoite oli, että
näiden tapausten lukumäärä pienenisi. Se kuitenkin kasvoi, mikä johtui pääasiassa
siitä, että Turkissa oikeuslaitoksen toiminta, julkishallinnon uudistukset ja sananvapaus
taantuivat. Tämä takaisku merkitsee sitä, että vaikka jotkin IPA II -edunsaajamaat ovat
edistyneet, tavoitearvo, jonka mukaan useimmat edunsaajamaat olisivat kohtuullisesti
valmistautuneita vuoteen 2020 mennessä, on jäänyt saavuttamatta.

6.35. Kaksi muuta indikaattoria perustuvat kahdeksaan ulkoiseen lähteeseen,

joissa mitataan lähinnä kansalaisten käsityksiä korruptiosta, lehdistönvapaudesta,
hallinnon tehokkuudesta, oikeusvaltioperiaatteesta, sääntelyn laadusta, oikeudesta
saada äänensä kuuluville ja vastuuvelvollisuudesta. Indikaattorit osoittivat yleistä
taantumista vuoteen 2019 saakka, ja vaikka tilanne parani vuonna 2020, ne ovat
edelleen perustason alapuolella, erityisesti Turkin osalta. Indikaattorit eivät
selvästikään ole saavuttamassa tavoitearvojaan aikataulunsa mukaisesti.

28

vuosikertomukset 2020.

29

COM(2021) 300, s. 1164 ja 1165.

30

COM(2020) 660 final.
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6.36. Lisäksi indikaattori, jonka avulla seurattiin kansalaisyhteiskunnan

osallistumista uudistusprosesseihin, poistettiin käytöstä. Kyseessä oli yksi
erityistavoitteelle 1 alun perin määritellyistä indikaattoreista. Se lakkautettiin, vaikka
IPA II -seurantaa koskevassa arvioinnissa todettiin, että indikaattori saattaisi tarjota
erittäin hyödyllistä tietoa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumisesta
IPA II -välineeseen.

EU:n tuki on ollut vaikuttavampaa perustavanlaatuisten uudistusten
alullepanossa kuin niiden toteuttamisen varmistamisessa

6.37. IPA-tuki on auttanut IPA II -edunsaajamaita sisällyttämään ihmisoikeus- ja

demokratiakysymykset kansallisiin toimintapolitiikkoihinsa. EU on edistänyt
oikeudellisia ja perustuslaillisia uudistuksia antamalla taloudellista tukea ja teknistä
apua sekä käymällä politiikkavuoropuhelua 31.

6.38. EU:n tuki ja politiikkavuoropuhelu ovat kannustaneet monia

IPA II -edunsaajamaita liittymään kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin 32. Turkin
vuonna 2011 isännöimien Istanbulin neuvotteluiden tuloksena tehtiin yleissopimus,
jolla edistetään yleiseurooppalaisen oikeudellisen kehyksen luomista naisten
suojelemiseksi kaikenlaiselta väkivallalta. Lisäksi sopimuksella pyritään estämään ja
poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja saattamaan väkivallantekijät syytteeseen.
Sittemmin kaikki IPA II -edunsaajamaat yhtä lukuun ottamatta ovat ratifioineet
yleissopimuksen. Kosovo ei ole erityisen asemansa vuoksi vielä virallisesti
allekirjoittanut yleissopimusta, mutta se on sitoutunut soveltamaan sen määräyksiä
tekemällä muutoksia perustuslakiin. Myöhemmästä kehityksestä on syytä mainita, että
Turkki vetäytyi Istanbulin yleissopimuksesta virallisesti heinäkuussa 2021.

31

Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017), s. 40.

32

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 59.
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6.39. Oikeusvaltioperiaatetta koskevan temaattisen arvioinnin mukaan se, että

oikeudelliset uudistukset, esimerkiksi perustuslakia koskevat uudistukset, voidaan
panna täytäntöön, kuitenkin edellyttää huomattavaa määrää
sekundaarilainsäädäntöä 33. Arvioinnissa todetaan, että vaikka EU on teknistä apua
antamalla edistänyt lainlaadintaa oikeuslaitoksen uudistamiseksi tai instituutioiden,
myös parlamenttien, valmiuksien kehittämiseksi, tuloksia syntyy usein hitaasti.
Arvioinnin päätelmien mukaan EU:n tuki on yleisesti ottaen ollut vaikuttavampaa
perustavanlaatuisten uudistusten alullepanossa kuin täytäntöönpanon yksityiskohtien
seurannassa. Lisäksi vaikka lainsäädäntöuudistusta olisi tuettu merkittävästi, EU:n
sidosryhmien mukaan parlamentaarisille instituutioille on annettu suhteellisen vähän
sellaista rinnakkaistukea, jonka avulla ne olisivat voineet edistää uudistusten
läpiviemistä 34.

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kehitys

6.40. Kaaviossa 6.7 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista
erityistavoitteessa 2, joka koskee taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä.

33

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 38.

34

Ks. edellisen alaviitteen asiakirja, s. 38.
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Kaavio 6.7 – Yhteenveto taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen
kehitykseen liittyvistä indikaattoreista

Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Ei
Epäselvää

1

YHTEENSÄ

Tulos

Vaikutus

YHTEENSÄ

0

3

4

0

0

4

4

3

0

0

3

4

1

0

1
7

11

Yksityiskohtaiset tiedot tietyistä indikaattoreista
Edistyminen kohti tavoitearvoa

Indikaattori
Laajentumismaiden valmiudet täyttää
taloudelliset perusteet

Vaikutus

Maatalouselintarvikealan taloudelliset
toimijat, jotka toteuttavat
nykyaikaistamishankkeita: Länsi-Balkan

Tuotos

Maatalouselintarvikealan taloudelliset
toimijat, jotka toteuttavat
nykyaikaistamishankkeita: Turkki

Tuotos

Fyysisen pääoman investoinnit, jotka IPA II
-edunsaajamaat ovat kohdistaneet
maatalouselintarvikealaan ja maaseudun
kehittämiseen: Länsi-Balkan
Fyysisen pääoman investoinnit, jotka IPA II edunsaajamaat ovat kohdistaneet
maatalouselintarvikealaan ja maaseudun
kehittämiseen: Turkki

Tuotos

Tuotos

Tavoitearvo: useimpien
maiden
valmistautuminen on
edistynyt hyvin
52 % (2020)
Välitavoite
10 % (2017)
2013
2023
100 % (2020)
Välitavoite
10 % (2017)
2013
2023
34 % (2020)
Välitavoite
7 % (2017)
2013
2023
66 % (2020)
Välitavoite
13 % (2017)
2013
2023

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: tiedot puuttuvat tai ovat

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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IPA II -väline on edistänyt maatalouselintarvikealaa ja maaseudun
kehittämistä, mutta odotettua vähemmän

6.41. Taloudellista, sosiaalista ja alueellista kehitystä koskevista 11 indikaattorista

kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat edenneet perustasoistaan. Kuitenkin alle puolet
(neljä indikaattoria) etenee selvästi aikataulussa kohti tavoitearvoaan. Tämän
tavoitteen indikaattorit antavat tietoa lähinnä IPA II -välineen taloudellisesta
toimintaympäristöstä sekä siitä, miten väline edistää maatalouselintarvikealaa ja
maaseudun kehittämistä. Indikaattoreita, joilla mitattaisiin erityisesti sitä, kuinka
IPA II -väline edistää sosiaalista ja alueellista kehitystä, ei ole.

6.42. Suurin osa eli seitsemän indikaattoria 11:stä raportoi IPA II -välineen

vaikutuksesta. Kolme etenee aikataulussa kohti tavoitearvoaan, mutta muut eivät,
mikä johtuu heikkenevästä taloustilanteesta. Ensimmäisellä indikaattorilla seurataan
taloudellisiin perusteisiin liittyvää valmiutta, joka kuuluu myös ns. perusasioihin (ks.
kohta 6.7). Indikaattori on pysynyt vakaana, sillä Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon
valmistautuminen on toimivan markkinatalouden ja kilpailukyvyn osalta vielä
alkuvaiheessa.

6.43. Muilla neljällä indikaattorilla seurataan IPA II -välineen tuotoksia.

Indikaattorit liittyvät maatalouselintarvikealaan ja maaseudun kehittämiseen, jotka
molemmat ovat IPA II -edunsaajamaiden kehityksen kannalta tärkeitä osa-alueita
erityisesti Länsi-Balkanilla. Kaikki indikaattorit ovat edistyneet, mutta vain yksi niistä on
tähän mennessä saavuttanut tavoitearvonsa.

Mukautuminen unionin säännöstöön ja EU:n varojen
hallinnointi

6.44. Kaaviossa 6.8 esitetään yhteenveto ohjelmaselvityksen indikaattoreista

erityistavoitteessa 3, joka koskee mukautumista unionin säännöstöön ja EU:n varojen
hallinnointia.
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Kaavio 6.8 – Yhteenveto indikaattoreista, jotka koskevat mukautumista
unionin säännöstöön ja EU:n varojen hallinnointia.
Yhteenveto kaikista indikaattoreista
Tuotos

Aikataulussa?
Kyllä

1

Ei
Epäselvää

1

Vaikutus

YHTEENSÄ

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

2

YHTEENSÄ

Tulos
1

1

0

1

3

Tiedot yksittäisistä indikaattoreista
Indikaattori

Edistyminen kohti tavoitearvoa

Laajentumismaiden valmiudet
mukauttaa lainsäädäntönsä unionin Vaikutus
säännöstöön
Maatalouselintarvikealan
taloudelliset toimijat, jotka pyrkivät
saattamaan toimintansa EU:n
normien mukaiseksi: Länsi-Balkan
Maatalouselintarvikealan
taloudelliset toimijat, jotka pyrkivät
saattamaan toimintansa EU:n
normien mukaiseksi: Turkki

Ei perustasoa, ei
tavoitearvoa
68 % (2020)

Tuotos

Ei välitavoitetta
2013

2023

100 % (2020)

Tuotos
2013

Ei välitavoitetta
2023

SELITYKSET:
Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen

Ei tavoitearvoa tai tavoitearvo epäselvä

Onko indikaattori saavuttamassa tavoitearvon aikataulussa (välitavoitteet ja toistaiseksi havaittu edistys
huomioon ottaen)?
Kyllä

Ei

Tilanne epäselvä: tiedot puuttuvat tai ovat

Vastaako komission arvio suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

Ei

Tätä yhteenvetoa ja tilintarkastustuomioistuimen menetelmiä kuvataan tarkemmin kertomuksen liitteen
kohdissa 15–23.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä esitettyjen
ohjelmaselvitysten perusteella.
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IPA II -edunsaajamaat ovat edistyneet jonkin verran mukautumisessa,
mutta kyseisten maiden valmiudesta hallinnoida EU:n varoja on
saatavilla vain vähän tietoa

6.45. Yksi tämän erityistavoitteen kolmesta indikaattorista on saavuttanut

tavoitearvonsa. Kahden muun osalta ei ole mahdollista päätellä, etenevätkö ne
aikataulussaan kohti tavoitearvojaan, sillä indikaattoreilta puuttuvat perustasot ja/tai
tavoitearvot.

6.46. Ensimmäinen indikaattori, joka koskee IPA II -edunsaajamaiden valmiutta

mukautua yhteisön säännöstöön, liittyy siihen, kuinka monen luvun osalta edunsaajien
valmistelu on alkuvaiheessaan. Ohjelmaselvityksessä tällä indikaattorilla ei ole
välitavoitetta eikä tavoitearvoa. Vuoden 2015 perustaso oli 50 lukua, ja vaikka
lukumäärä oli laskenut lähes puoleen vuoteen 2017 mennessä, se on sen jälkeen
noussut 30:een vuonna 2019. Tämä johtuu pääasiassa Bosnia ja Hertsegovinasta, jonka
valmistelu on alkuvaiheessa 14 luvun osalta, sekä Kosovosta, jolla tällaisia lukuja on
seitsemän.

6.47. Kaaviossa 6.9 esitetään komission arvio siitä, missä vaiheessa kunkin

IPA II -edunsaajamaan valmistelut ovat eri neuvotteluluvuissa. Tosin vain Montenegro,
Serbia ja Turkki ovat aloittaneet viralliset liittymisneuvottelut. Valmistautumisen taso
riippuu IPA II -tuen lisäksi useista ulkoisista tekijöistä, erityisesti edunsaajamaiden
omasta poliittisesta tahdosta. Myös neuvosto voi keskeyttää jotakin lukua koskevat
neuvottelut, ja kukin jäsenvaltio voi yksipuolisesti tehdä saman.
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Kaavio 6.9 – Valmistautumisen taso EU:n säännöstön lukujen osalta
vuonna 2020
Montenegro
Kosovo

Yhteisön säännöstöä
koskevat luvut:

Bosnia ja Hertsegovina
Albania

Turkki*
Serbia
PohjoisMakedonia

1: Tavaroiden vapaa liikkuvuus
2: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus
3: Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus
4: Pääomien vapaa liikkuvuus
5: Julkiset hankinnat
6: Yhtiöoikeus
7: Immateriaalioikeus
8: Kilpailupolitiikka
9: Rahoituspalvelut
10: Tietoyhteiskunta ja viestimet
11: Maatalous ja maaseudun kehittäminen
12: Elintarvikkeiden turvallisuus, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikka
13: Kalastus
14: Liikennepolitiikka
15: Energia
16: Verotus
17: Talous- ja rahapolitiikka
18: Tilastot
19: Sosiaalipolitiikka ja työllisyys
20: Yritys- ja teollisuuspolitiikka
21: Euroopan laajuiset verkot
22: Aluepolitiikka ja rakennepolitiikan välineiden yhteensovittaminen
23: Oikeuslaitos ja perusoikeudet
24: Oikeus, vapaus ja turvallisuus
25: Tiede ja tutkimus
26: Koulutus ja kulttuuri
27: Ympäristö
28: Kuluttajansuoja ja terveyden suojelu
29: Tulliliitto
30: Ulkosuhteet
31: Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
32: Varainhoidon valvonta
33: Varainhoitoa ja talousarviota koskevat määräykset
34: Toimielimet
35: Muut asiat

Valmistelun arvioitu tilanne:
Ei arvioitu
Alkuvaiheessa
Alkuvaiheessa / jonkin verran edistynyt
Jonkin verran edistynyt

Jonkin verran edistynyt / kohtalaisesti edistynyt
Kohtalaisesti edistynyt
Kohtalaisesti edistynyt / edistynyt hyvin
Edistynyt hyvin
Edistynyt pitkälle

* Kuten neuvosto totesi kesäkuussa
2018 antamissaan päätelmissä
laajentumisesta ja vakautus- ja
assosiaatioprosessista, yhtään lukua ei
tällä hetkellä voida harkita avattavaksi
tai suljettavaksi.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission laajentumispaketissa vuodelta 2020 annettujen
kertomusten perusteella.
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6.48. Kaksi muuta indikaattoria koskevat niiden maatalouselintarvikealan

taloudellisten toimijoiden lukumäärää, jotka pyrkivät saattamaan toimintansa EU:n
normien mukaiseksi. Sekä Länsi-Balkanilla että Turkilla on oma indikaattorinsa.
Indikaattoreiden tavoitevuosi on 2023. Vuoden 2020 tulosten perusteella Turkin
indikaattori on jo saavuttanut tavoitearvonsa. Länsi-Balkanin indikaattorille ei ole
asetettu sellaista perustason osoittavaa vuotta, jonka mukaisesti edistymistä
arvioitaisiin, joten on epäselvää, voiko indikaattori saavuttaa tavoitearvonsa.

6.49. Erityistavoitteessa 3 IPA II -edunsaajamaita lisäksi valmistellaan

hallinnoimaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa, Euroopan
rakenne- ja investointirahastoja ja koheesiorahastoa. Ohjelmaselvitykseen ja
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen ei kuitenkaan sisälly indikaattoreita,
joilla raportoitaisiin kyseisten maiden valmiudesta hallinnoida näitä rahastoja.
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Johtopäätökset
6.50. Kaudella 2014–2020 IPA II -edunsaajamaille maksettiin 5,6 miljardin euron

tuet. Näin pyrittiin auttamaan kyseisiä maita niiden tiellä kohti Euroopan unionia.
Komission ohjelmaselvityksessä raportoidut indikaattorit osoittavat, että
IPA II -välineen tuloksellisuus on ollut vaatimatonta: tilintarkastustuomioistuin katsoo,
että neljännes indikaattoreista (viisi indikaattoria) etenee aikataulussa kohti
tavoitearvojaan ja puolet (yhdeksän indikaattoria) ei. Jäljellä olevan neljänneksen (viisi
indikaattoria) osalta ei ole riittävästi tietoja, jotta edistymistä voitaisiin arvioida
selkeästi. IPA II -välineen oikeusperustan mukaisesti useimmilla indikaattoreilla (11:llä)
mitataan vaikutusta, joten ulkoisilla tekijöillä, jotka eivät liity ohjelman
tuloksellisuuteen, voi olla merkitystä indikaattoreiden kehityksen kannalta.
Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa selostetaan tiettyjä valikoituja
indikaattoreita, mutta tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kyseinen valikoima ei ole
täysin edustava IPA II -välineen toimintojen tai tuloksellisuuden kannalta (ks.
kohdat 6.11–6.16).

6.51. Komissio teki strategisen valinnan, jonka mukaan IPA II -välineen

täytäntöönpanossa hyödynnetään alakohtaista lähestymistapaa. Näin komissio pystyi
luomaan johdonmukaisemman toimenpidekokonaisuuden uudistusten edistämiseksi ja
vuoropuhelun lisäämiseksi EU:n ja IPA II -edunsaajamaiden välillä. Kaikki
IPA II -edunsaajamaat eivät kuitenkaan soveltaneet tätä lähestymistapaa
johdonmukaisesti. Tämä johtui siitä, että kansalliset alakohtaiset strategiat puuttuivat,
poliittinen sitoutuminen oli heikkoa, hallinnon taholta esiintyi vastustusta ja
hallinnolliset valmiudet olivat heikot. Näin ollen alakohtaisesta lähestymistavasta ei ole
vielä saatu täyttä hyötyä (ks. kohdat 6.17–6.20).

6.52. IPA II -väline on reagoinut joustavasti ja nopeasti lieventääkseen

odottamattomien kriisien kielteisiä vaikutuksia, ja tätä varten se on tehnyt
huomattavia määrärahojen uudelleenkohdennuksia, joilla on rahoitettu
erityistoimenpiteitä ja uusia hankkeita. Edunsaajamaiden kanssa toteutettu välillinen
hallinnointi on kuitenkin joissakin tapauksissa aiheuttanut viivästyksiä ja synnyttänyt
ruuhkia menojen käsittelyssä, minkä vuoksi ohjelman varainkäyttö on ollut
tehottomampaa kuin se olisi ollut suorassa hallinnoinnissa. Lisäksi IPA II -välineen
tuloksellisuustiedoissa oli joitakin aukkoja, joten käytettävissä ei ollut riittävästi ajan
tasalla olevia asianmukaisia tietoja (ks. kohdat 6.21–6.30).

6.53. Vaikka joissakin IPA II -edunsaajamaissa on nähtävissä edistystä, kaikki

ohjelmaselvityksen indikaattorit, jotka koskevat poliittisia uudistuksia, ovat

214

heikentyneet perustasoihinsa nähden eikä yksikään niistä etene aikataulussa
tavoitearvoaan kohti. Hidas edistyminen johtuu tietyissä tapauksissa lähinnä
riittämättömästä poliittisesta tahdosta, mutta on havaittu evidenssiä myös siitä, että
EU:n tuki on ollut vaikuttavampaa näiden uudistusten alullepanossa kuin niiden
täytäntöönpanon varmistamisessa (ks. kohdat 6.31–6.39).

6.54. IPA II -välineen avulla on nykyaikaistettu maatalouselintarvikealaa ja

maaseudun kehittämistä. IPA II -edunsaajamaiden taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen kehitys on kuitenkin kaiken kaikkiaan odotettua hitaampaa. Seitsemän
niistä 11 indikaattorista, joilla mitataan edistymistä tällä alalla, ei etene aikataulussa
kohti tavoitearvoaan, tai niiden osalta on epäselvää, saavuttavatko ne tavoitearvonsa
(ks. kohdat 6.40–6.43).

6.55. Toinen IPA II -välineen tavoite on auttaa edunsaajamaita mukautumaan EU:n

säännöstöön. Kaiken kaikkiaan kyseiset maat ovat edenneet tältä osin. Koska
viimeisimpään ohjelmaselvitykseen ei kuitenkaan sisälly tavoitearvoa indikaattorille,
jolla mitataan edistymistä tällä alalla, on vaikea arvioida, onko mukautustahti riittävä.
Sama ongelma koskee sitä IPA II -tavoitetta, jossa edunsaajamaita valmistellaan
EU-varojen hallinnointia varten, sillä tavoitetta ei ole kytketty mihinkään vastaavaan
indikaattoriin (ks. kohdat 6.44–6.49).
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Liitteet
Liite 6.1 – IPA II -tavoitteet
Yleistavoite
Tavoite

Koko nimi

Liittymistä
valmistelevalla
IPA II -tukivälineellä
pyritään tukemaan
ehdokasmaita ja
mahdollisia
ehdokasmaita näiden
hyväksyessä ja
pannessa täytäntöön
poliittisia,
institutionaalisia,
oikeudellisia,
hallinnollisia,
sosiaalisia ja
taloudellisia
uudistuksia, jotka ovat
tarpeen, jotta
Yleistavoite 1 IPA II -asetuksen
liitteessä I luetellut
edunsaajamaat
voisivat noudattaa
unionin arvoja ja
mukautua vähitellen
unionin sääntöihin,
normeihin,
toimintapolitiikkoihin
ja toimintatapoihin ja
valmistautua siten
EU-jäsenyyteen.
Tällaisen tuen avulla
IPA II -väline edistää
edunsaajamaiden
vakautta,
turvallisuutta ja
vaurautta.

Lyhytnimi
(ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Unionin
jäsenyys
(YT1)

Kyllä
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Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Poliittiset
uudistukset
(ET1)

Kyllä

Taloudellisen,
sosiaalisen ja
alueellisen
Erityistavoite 2 kehityksen tuki,
jonka tavoitteena
on älykäs, kestävä
ja osallistava kasvu

Taloudellinen,
sosiaalinen ja
alueellinen
kehitys (ET2)

Kyllä

Erityistavoitteella
vahvistetaan
IPA II -asetuksen
liitteessä I
lueteltujen
edunsaajamaiden
valmiuksia täyttää
unionin
jäsenyysvelvoitteet
tukemalla
asteittaista
mukautusta
unionin
säännöstöön sekä
Erityistavoite 3 tämän säännöstön
hyväksymistä,
täytäntöönpanoa
ja noudattamisen
valvontaa, mukaan
lukien
valmistautumista
unionin
rakennerahastojen,
koheesiorahaston
sekä Euroopan
maaseudun
kehittämisen
maatalousrahaston
hallinnointiin.

Mukautuminen
unionin
säännöstöön ja
Kyllä
EU:n varojen
hallinnointi
(ET3)

Erityistavoite 1

Poliittisten
uudistusten tuki

217

Erityistavoitteet
Tavoite

Koko nimi

Sellaisen
alueellisen
yhdentymisen ja
yhteistyön
tehostaminen,
jossa on mukana
IPA II -asetuksen
liitteessä I
lueteltuja
edunsaajamaita,
Erityistavoite 4
jäsenvaltioita sekä
soveltuvin osin
Euroopan
parlamentin ja
neuvoston
asetuksen (EU)
N:o 232/2014
soveltamisalaan
kuuluvia kolmansia
maita

Lyhytnimi (ja
lyhenne)

Alueellinen
yhdentyminen
(ET4)

Sisältyykö
tilintarkastustuomioistuimen
otokseen?

Ei

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvien
ohjelmaselvitysten perusteella.
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7. luku
Suositusten täytäntöönpanon seuranta
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Sisällys
Kohta

Johdanto

7.1.–7.5.

Huomautukset

7.6.–7.21.

Miten komissio on ottanut tilintarkastustuomioistuimen
suositukset huomioon?

7.7.–7.13.

Miten muut tarkastuskohteet ovat ottaneet
tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon?

7.14.–7.15.

Miten tarkastuskohteet ovat reagoineet
tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin edelliseen vuoteen
verrattuna?

7.16.–7.17.

Kuinka oikea-aikaisesti tarkastuskohteet ovat reagoineet
tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin?

7.18.–7.20.

Mikä on keskeinen tekijä asianmukaisten ja oikea-aikaisten
jatkotoimien kannalta?

7.21.

Johtopäätös

7.22.

Liitteet
Liite 7.1 – Vuonna 2017 annettujen suositusten tarkempi
täytäntöönpanotilanne kertomuksittain – Euroopan komissio
Liite 7.2 – Vuoden 2017 suositusten yksityiskohtainen tilanne
kertomuksittain – muut tarkastuskohteet
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Johdanto
7.1.

Tilintarkastustuomioistuin tarkistaa joka vuosi, missä määrin tarkastuskohteet
ovat ryhtyneet toimenpiteisiin sen suositusten perusteella. Suositusten
täytäntöönpanon seuranta on tarkastussyklin tärkeä osa. Seurannan avulla saadaan
palautetta siitä, ovatko tarkastuskohteet toteuttaneet tilintarkastustuomioistuimen
suosittelemat toimet ja onko sen esiin tuomat ongelmat ratkaistu. Seuranta myös
kannustaa tarkastuskohteita panemaan tilintarkastustuomioistuimen suositukset
täytäntöön. Seuranta on tärkeää myös siksi, että sen avulla tilintarkastustuomioistuin
pystyy suunnittelemaan tulevaa tarkastustyötään ja pysyy selvillä riskeistä.

7.2.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisi 23 erityiskertomusta vuonna 2017. Tänä
vuonna se analysoi niistä 20:ssä annettuja suosituksia. Seuraavien erityiskertomusten
suositukset eivät kuulu tämän seurantakierroksen piiriin, sillä niitä on seurattu tai
aiotaan seurata erillisissä tarkastuksissa: erityiskertomus 6/2017, EU-tason ratkaisu
pakolaiskriisiin: hotspot-lähestymistapa, erityiskertomus 17/2017, Komission
puuttuminen Kreikan rahoituskriisiin, ja erityiskertomus 23/2017, Yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto: Pankkiunionia koskeva haastava työ on aloitettu, mutta
edessä on vielä pitkä tie.

7.3.

Tilintarkastustuomioistuin kohdisti seurantaa kaikkiaan 161:een suositukseen.
Näistä 149 oli osoitettu komissiolle. Loput 12 suositusta oli osoitettu Euroopan
ulkosuhdehallinnolle. Kuten aiemminkin, jäsenvaltioille osoitetut suositukset eivät
kuuluneet seurannan piiriin. Vuonna 2017 jäsenvaltioille annettiin 20 suositusta.

7.4.

Tilintarkastustuomioistuin suoritti seurantatyönsä tekemällä
asiakirjatarkastuksia ja haastattelemalla tarkastuskohteita. Arvioinnin
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus varmistettiin lähettämällä
tilintarkastustuomioistuimen havainnot tarkastuskohteille ja ottamalla näiden
vastaukset huomioon lopullisessa analyysissä. Kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi
suositukset luetellaan sen tarkastuskohteen yhteydessä, johon suositus pääasiassa
kohdistui.

7.5.

Tilintarkastustuomioistuimen seurantatyön tulokset kuvastavat tilannetta
huhtikuun 2021 lopussa.
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Huomautukset
7.6.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskohteet hyväksyivät kokonaan tai
osittain 150 suositusta (93 prosenttia) tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2017
julkaisemissa erityiskertomuksissa esitetyistä suosituksista. Ne eivät hyväksyneet
yhtätoista suositusta (seitsemän prosenttia) (ks. kaavio 7.1).

Kaavio 7.1 – Tarkastuskohteiden hyväksymien ja hylkäämien suositusten
osuus vuoden 2017 erityiskertomuksissa annetuista suosituksista
Osittain Ei
hyväksytty hyväksytty

Hyväksytty
77 %
0%

25 %

16 %
50 %

75 %

7%
100 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Miten komissio on ottanut tilintarkastustuomioistuimen
suositukset huomioon?

7.7.

Komissiolle osoitettujen suositusten kokonaismäärä oli 165. Näistä 16 liittyi
erityiskertomuksiin 6/2017 ja 17/2017, jotka eivät kuuluneet tämän seurantatehtävän
piiriin.

7.8.

Komissio on pannut kokonaisuudessaan täytäntöön 100 suositusta
(67 prosenttia) tilintarkastustuomioistuimen 149:stä seurannan piiriin kuuluvasta
suosituksesta. Lisäksi se on pannut suurimmaksi osaksi täytäntöön 17 suositusta
(12 prosenttia). Jäljellä olevista suosituksista komissio on pannut 14 suositusta
(9 prosenttia) täytäntöön joiltakin osin. Se ei ole pannut lainkaan täytäntöön
16:ta suositusta (11 prosenttia) (ks. kaavio 7.2). Silloin kun
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskohteet eivät olleet panneet
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia täytäntöön, syynä oli useimmiten se, että ne
eivät olleet hyväksyneet niitä (ks. kohta 7.21). Kahdessa tapauksessa (yksi prosentti),
täytäntöönpanotilannetta ei ollut tarpeen arvioida, koska tilintarkastustuomioistuin
katsoi, ettei suositus ollut enää aiheellinen.
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Kaavio 7.2 – Vuoden 2017 erityiskertomuksissa komissiolle annettujen
suositusten täytäntöönpano
Pantu täytäntöön kokonaan

67 %

Pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi

12 %

Pantu täytäntöön joiltakin osin

9%

Ei ole pantu täytäntöön
Ei enää aiheellinen

11 %
1%
0%

25 %

50 %

75 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

7.9.

Liitteessä 7.1 esitetään suositusten täytäntöönpanon tilanne
yksityiskohtaisemmin. Siinä esitetään myös lyhyt kuvaus parannuksista ja jäljellä
olevista puutteista, jotka vaikuttavat joiltakin osin täytäntöönpantuihin suosituksiin.

7.10.

Komissiolle osoitettiin suosituksia 18 erityiskertomuksessa, ja kuuden
kertomuksen osalta komissio pani kaikki suositukset täytäntöön kokonaisuudessaan tai
suurimmaksi osaksi (ks. laatikko 7.1).
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Laatikko 7.1
Erityiskertomukset, joiden kaikki komissiolle osoitetut suositukset on
pantu täytäntöön joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi
o

Erityiskertomus 8/2017 – Kalastuksenvalvonta EU:ssa: lisätoimia tarvitaan

o

Erityiskertomus 9/2017 – EU:n tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja
Kaakkois-Aasiassa

o

Erityiskertomus 10/2017 – Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi
kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla
sukupolvenvaihdoksia

o

Erityiskertomus 12/2017 – Juomavesidirektiivin täytäntöönpano: veden laatu
ja saatavuus ovat parantuneet Bulgariassa, Unkarissa ja Romaniassa, mutta
investointitarpeet ovat yhä huomattavat

o

Erityiskertomus 16/2017 – Maaseudun kehittämisohjelmat: selkiyttäminen ja
tulospainotteisuuden lisääminen tarpeen

o

Erityiskertomus 18/2017 – Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila:
toimintakulttuuri on muuttunut, mutta ilmatila ei ole yhtenäinen

Huomautus: Huomioon ei ole otettu kahta suositusta, joiden täytäntöönpanotilannetta ei ollut
tarpeen arvioida, koska suositus ei enää ollut aiheellinen.

7.11.

Komissio seuraa suositusten täytäntöönpanoastetta RAD-tietokannan
(Recommendations, Actions, Discharge) avulla. Tietokanta sisältää
tilintarkastustuomioituimen vuoden 2015 erityiskertomuksista 62 ja vuoden 2016
erityiskertomuksista 101 sellaista suositusta, joita ei ollut pantu täytäntöön vuosien
2018 ja 2019 seurantatoimien jälkeen 1. Tapauksissa, joissa komissio katsoo panneensa
suosituksen täytäntöön, se ei kuitenkaan aktiivisesti tarkkaile tai tallenna
tietokantaansa suositusta koskevia muutoksia – ei edes silloin, kun
tilintarkastustuomioimen näkemys on, että suositusta ei ole pantu täytäntöön
kokonaan.

1

Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 3.72–3.78, sekä vuoden 2019
kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta, kohdat 7.11 ja 7.12.
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7.12.

Tänä vuonna mainituista 163 suosituksesta 138 oli yhä panematta
täytäntöön, eikä komissio enää seurannut niiden tilannetta (ks. kaavio 7.3). Komissio
ei ollut hyväksynyt 39:ää näistä 138 suosituksesta asianomaisen erityiskertomuksen
yhteydessä. Se katsoi, että loput 99 suositusta oli pantu kokonaisuudessaan
täytäntöön kahden viime vuoden seurantakierrokseen mennessä.
Tilintarkastustuomioistuin oli tästä eri mieltä.

Kaavio 7.3 – Komission seurantatoimet, jotka koskevat vuosien 2015 ja
2016 erityiskertomusten suosituksia siltä osin kuin komissio ei ollut
pannut niitä kokonaisuudessaan täytäntöön
tilintarkastustuomioistuimen kahden edellisen vuoden seurantatoimiin
mennessä
Komissio seuraa

Komissio ei seuraa

99

Komissio katsoo kokonaan
täytäntöönpannuksi, mutta
Euroopan

13

Komissio katsoo osittain
täytäntöönpannuksi

12

Komissio katsoo kokonaan
täytäntöönpannuksi

39

Komissio ei ole hyväksynyt näitä
suosituksia

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

7.13.

Edellä mainittujen 163 suosituksen joukossa on lisäksi 25 suositusta, joita ei
ollut pantu kokonaan täytäntöön ja joiden seurantaa komissio on jatkanut. Komission
tietokannan mukaan komissio on sittemmin pannut kokonaan täytäntöön 12 näistä
25 suosituksesta. Tilintarkastustuomioistuin soveltaa omaa seurantaan liittyvää
lähestymistapaansa vuosien 2015 ja 2016 erityiskertomusten jäljellä olevien
suositusten osalta ja jatkaa näin ollen kyseisten tapausten seuraamista RADtietokannassa. Se ei ole kuitenkaan tutkinut niitä yksityiskohtaisesti.

225

Miten muut tarkastuskohteet ovat ottaneet
tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon?

7.14.

Muille tarkastuskohteille kuin komissiolle osoitettujen suositusten
kokonaismäärä 2 oli 18. Niistä kuusi oli peräisin erityiskertomuksesta 23/2017, joka ei
kuulunut nyt suoritettavan seurannan piiriin.

7.15.

Kaikki muille tarkastuskohteille kuin komissiolle osoitetut 12 suositusta on
pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Liitteessä 7.2 esitetään yksityiskohtaisesti
näiden Euroopan ulkosuhdehallinnolle osoitettujen suositusten
täytäntöönpanotilanne.

Miten tarkastuskohteet ovat reagoineet
tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin edelliseen vuoteen
verrattuna?

7.16.

Tilintarkastustuomioistuin kohdisti seurantaa 20:een vuonna 2017
julkaisemaansa erityiskertomukseen. Tarkastuskohteet ovat panneet
kokonaisuudessaan täytäntöön 112 (70 prosenttia) 161 suosituksesta. Lisäksi ne ovat
panneet täytäntöön 17 suositusta (10 prosenttia) suurimmaksi osaksi (ks. kaavio 7.4).

7.17.

Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaan täytäntöönpantujen suositusten
osuus kasvoi 65 prosentista 70 prosenttiin. Kokonaan tai suurimmaksi osaksi
täytäntöönpantujen suositusten yhteenlaskettu osuus sekä niiden suositusten
yhteisosuus, joita ei ole pantu täytäntöön tai jotka on pantu täytäntöön vain osittain,
pysyivät puolestaan suhteellisen vakaina. Liitteessä 7.1 ja liitteessä 7.2 esitetään
yksityiskohtaisemmin suositusten täytäntöönpanotilanne.

2

Erityiskertomus 14/2017 Euroopan unionin tuomioistuimen asianhallintajärjestelmää
koskeva yleisluonteinen tuloksellisuuden tarkastus sisältää suositusten sijaan ”mahdollisia
lisäparannuksia”, joten sitä ei käsitellä tässä luvussa.
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Kaavio 7.4 – Tarkastuskohteille vuosien 2016 ja 2017
erityiskertomuksissa esitettyjen suositusten täytäntöönpano
Pantu täytäntöön
kokonaan

Pantu täytäntöön
joiltakin osin

Ei enää aiheellinen

Pantu täytäntöön
suurimmaksi osaksi

2017

2016

70 %

65 %

Ei ole pantu
täytäntöön

10 %

14 %

9%

10 %

1%

14 %

7%

0%

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Kuinka oikea-aikaisesti tarkastuskohteet ovat reagoineet
tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin?

7.18.

Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina johdonmukaisesti ilmoittanut
erityiskertomuksissaan tavoiteajankohdan suositusten täytäntöönpanolle.
Tavoiteajankohdista keskustellaan tarkastettavien kanssa, ja ne mainitaan myös
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa, jotta asia olisi selvä
kaikille osapuolille.

7.19.

Tämän vuoden seurannan aikana tilintarkastustuomioistuin analysoi
ensimmäistä kertaa, olivatko tarkastuskohteet toteuttaneet korjaavia toimia
tavoiteajankohtaan mennessä. Kaiken kaikkiaan 68 prosenttia
tilintarkastustuomioistuimen suosituksista pantiin täytäntöön tavoiteajankohtaan
mennessä (ks. kaavio 7.5).
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Kaavio 7.5 – Tarkastuskohteiden toteuttamien korjaavien toimien oikeaaikaisuus
Toimet
viivästyneet

Jatkotoimet toteutettu
tavoiteajankohtaan mennessä

68 %
0%

25 %

Ei toimia

23 %
50 %

9%

75 %

100 %

Huomautus: Laskelmassa ei ole otettu huomioon suosituksia, joille ei ole asetettu tavoiteajankohtaa
(17 tapausta) tai joiden kohdalla täytäntöönpanon tavoiteajankohta ei ole vielä ohi (viisi tapausta).
Laskelman ulkopuolelle on jätetty myös suositukset, jotka eivät ole enää aiheellisia (kaksi tapausta).
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

7.20.

Kaaviossa 7.6 käsitellään aikataulun noudattamisen ja
täytäntöönpanoasteen välistä suhdetta. Kaavio osoittaa, että mitä korkeampi
täytäntöönpanoaste, sitä paremmin suositukset pannaan täytäntöön
tavoiteajankohtaan mennessä.

Kaavio 7.6 – Tarkastuskohteiden toteuttamien korjaavien toimien oikeaaikaisuus suhteessa täytäntöönpanoasteeseen
Jatkotoimet

Täytäntöönpanoaste

Toteutettu
tavoiteajankohtaan mennessä

Viivästyneet

15 %

85 %

Kokonaan

47 %

53 %

Suurimmaksi osaksi
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Huomautus: Tavoiteajankohdan noudattamista koskevat prosenttiosuudet liittyvät vastaavaan
täytäntöönpanoasteeseen. Täytäntöönpanoasteen prosenttiosuuden laskennassa ei ole otettu
huomioon suosituksia, joita ei ole pantu täytäntöön tai joiden täytäntöönpanotilannetta ei ollut tarpeen
arvioida, koska suositus ei ollut enää aiheellinen.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

228

Mikä on keskeinen tekijä asianmukaisten ja oikea-aikaisten
jatkotoimien kannalta?

7.21.

Suositukset kehottavat jatkotoimiin tarkastuksen aikana kerätyn ja
analysoidun evidenssin perusteella. Tarkastajien ja tarkastettavan välinen sujuva
viestintä ja hyvä keskinäinen ymmärrys tarkastuksen johtopäätöksistä ja suosituksista
auttavat varmistamaan, että raportoitujen puutteiden korjaamiseksi toteutetaan
asianmukaisia toimenpiteitä. Tästä on osoituksena se, että 86 prosenttia vuoden 2017
erityiskertomuksissa esitetyistä suosituksista, jotka tarkastuskohteet olivat kokonaan
tai osittain hyväksyneet, pantiin täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi. Sitä
vastoin vain yksi niistä vuoden 2017 erityiskertomuksissa esitetyistä yhdestätoista
suosituksesta, joita tarkastuskohteet eivät hyväksyneet, pantiin täytäntöön kokonaan
tai suurimmaksi osaksi. Kaaviossa 7.7 esitetään täytäntöönpanoaste jaoteltuna eri
hyväksymistasojen mukaan.

Kaavio 7.7 – Täytäntöönpanoaste korreloi siihen nähden, miten
tarkastuskohteet ovat hyväksyneet tarkastussuositukset
Suosituksen hyväksyminen
Täytäntöönpanoaste

Hyväksytty

Osittain hyväksytty

Ei hyväksytty

Pantu täytäntöön
kokonaan

74 %

84 %

0%

Pantu täytäntöön
suurimmaksi osaksi

12 %

4%

9%

Pantu täytäntöön
joiltakin osin

10 %

0%

18 %

Ei ole pantu täytäntöön

4%

12 %

73 %

Huomautus: Täytäntöönpanoasteen prosenttiosuudet liittyvät vastaavaan hyväksymistasoon.
Laskelmassa ei ole otettu huomioon suosituksia, jotka eivät ole enää aiheellisia (kaksi tapausta).
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

229

Johtopäätös
7.22.

Suurin osa erityiskertomusten suosituksista on pantu täytäntöön
tavoiteajankohtaan mennessä (68 prosenttia). Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaan
tai suurimmaksi osaksi täytäntöönpantujen suositusten osuus pysyi suhteellisen
vakaana (80 prosenttia). Parantamisen varaa on vielä sellaisten suositusten osalta,
joita ei ole pantu täytäntöön lainkaan tai jotka on pantu täytäntöön joiltakin osin tai
suurimmaksi osaksi. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että raportoitujen
puutteiden korjaamiseksi toteutetaan toimenpiteitä varmemmin silloin, kun
tarkastuskohde hyväksyy tarkastussuositukset.
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Liitteet
Liite 7.1 – Vuonna 2017 annettujen suositusten tarkempi täytäntöönpanotilanne kertomuksittain –
Euroopan komissio
Oikea-aikaisuus:
enää aiheellinen.

Erityiskertomus

Erityiskertomus
1/2017

tavoiteajankohtaan mennessä;

Kertomuksen
nimi

Natura 2000
-verkoston
mahdollisuuksien
täysimääräinen
täytäntöönpano
edellyttää
lisätoimia

viivästynyt;

Nro

Kertomuksen
kohta

1 c)

82

2 d)

83

3 b)

84

määräaika ei vielä umpeutunut;

ei jatkotoimia;

ei määräaikaa täytäntöönpanolle;

suositus ei

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

X
X
Komissio ei ole vahvistanut
uusia monialaisia
Natura 2000 -indikaattoreita
kaikkia EU:n rahastoja varten.
Monialaiset lisäindikaattorit
olisivat hyödyllisiä, jotta
EU-varoilla
Natura 2000 -alueilla saatuja
tuloksia voitaisiin seurata
tarkemmin ja luotettavammin.

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
2/2017

Kertomuksen
nimi

Koheesioalan
kauden 2014–
2020
kumppanuussopimuksia ja
ohjelmia
koskevat
komission
neuvottelut:
varat
kohdennetaan
paremmin
Eurooppa 2020
strategian
painopisteisiin,
mutta
tuloksellisuuden
mittausjärjestelyt
ovat entistä
monimutkaisempia

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

1

142

2 b)

144

3

151

X

4
(ensimmäinen
kohta)

151

X

5
(ensimmäinen
luetelmakohta)

152

X

5
(toinen
luetelmakohta)

152

X

6
(ensimmäinen
luetelmakohta)

154

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

X
X

Komissio hyödyntää tietoja
vuotuisten
tuloksellisuuskatsausten ja
strategisten kertomusten
laatimiseen. Ne ovat korkean
tason asiakirjoja ja

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

luonteeltaan liian
yleisluontoisia, jotta niiden
avulla voitaisiin keskittyä
nimenomaisesti
vertailuanalyysien
hyödyntämiseen
toimintapoliittisissa
oppimisprosesseissa kaudella
2014–2020. Suositeltu kattava
tuloksellisuutta koskeva
vertailuanalyysi ja
vertailuarvojen käyttöönotto
ovat vielä kesken. Komissio
jatkaa työtään asian parissa
kauden 2014–2020 päätyttyä,
samaan aikaan jälkiarvioinnin
kanssa.

Erityiskertomus
3/2017

EU:n tuki
Tunisialle

6
(toinen
luetelmakohta)

154

1 a)

65

X

1 b)

65

X

1 c)

65

X

X

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus

233

Erityiskertomus

Erityiskertomus
4/2017

Kertomuksen
nimi

EU:n
talousarvion
suojaaminen
sääntöjenvastaiselta
varainkäytöltä:
Komissio lisäsi
ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden
ja rahoitusoikaisujen

Nro

Kertomuksen
kohta

2 a)

70

2 b)

70

3

71

4

73

1

146

2

147

3

148

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

X
X
Makrotaloudellisen
rahoitusavun
hyväksymismenettelyt eivät ole
muuttuneet, eikä komissio ole
ehdottanut niiden muuttamista
suosituksen mukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuimen
esiin tuomat puutteet ovat
edelleen olemassa.
X
X
X
Komissio toimitti
tilintarkastustuomioistuimelle
kolme taulukkoa, joissa oli
erilaisia tietoja
ennaltaehkäisevien ja
korjaavien toimenpiteiden
seurannasta, ja selitti, että
seurantaa toteutetaan eri
tasoilla ja eri

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

käyttöä
koheesioalalla
kaudella 2007–
2013

Erityiskertomus
5/2017

Nuorisotyöttömyys –
ovatko EU:n
toimintapolitiikat
tuottaneet
tulosta?

Joiltakin osin
vastuuhenkilöiden toimesta.
Seuranta tehostuisi, jos sitä
varten suunniteltaisiin ja
kehitettäisiin yhdennetty
järjestelmä, joka kattaisi sekä
ennaltaehkäisevät
toimenpiteet että
rahoitusoikaisut.

4

150

X

1
(ensimm
äinen
luetelmakohta)

164

X

1
(toinen
luetelmakohta)

167

X

2

167

X

4
(ensimmäinen
kohta)

172

X

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
7/2017

Kertomuksen
nimi

Todentamisviranomaisten
uusi rooli
yhteisen
maatalouspolitiikan
menojen
yhteydessä:
siirryttäessä

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

5
(ensimmäinen
kohta)

173

6

175

X

7
(ensimmäinen
luetelmakohta)

178

X

7
(toinen
luetelmakohta)

178

X

1

92

X

2

94

X

3
(ensimmäinen
luetelmakohta)

96

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

X

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus

236

Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi
yhtenäiseen
tarkastusmalliin
on tapahtunut
myönteistä
kehitystä mutta
jäljellä on
huomattavia
puutteita

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

3
(toinen
luetelmakohta)

96

X

3
(kolmas
luetelma
kohta)

96

X

4

97

X

5
(ensimmäinen
luetelmakohta)

99

5
(toinen
luetelmakohta)

99

X

6

101

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

X

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
8/2017

Kertomuksen
nimi

Kalastuksenvalvonta EU:ssa:
lisätoimia
tarvitaan

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

7
(ensimmäinen
luetelmakohta)

103

X

7
(toinen
luetelmakohta)

103

X

1 b)

96

X

2 a)

98

X

2 b)

98

X

3 d)

99

3 e)

99

3 f)

99

3 g)

99

X

3 h)

99

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

X
X
X

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
9/2017

Kertomuksen
nimi

EU:n tuki
ihmiskaupan
torjuntaan Eteläja KaakkoisAasiassa

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

4 b)

101

X

4 e)

101

X

1
(ensimmäinen
luetelmakohta)

70

X

1
(toinen
luetelmakohta)

70

X

1
(kolmas
luetelmakohta)

70

X

2
(ensimmäinen
luetelmakohta)

72

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
10/2017

Kertomuksen
nimi

Nuorille
viljelijöille
tarkoitettu EU:n
tuki olisi
kohdennettava
paremmin, jotta
se edistäisi
vaikuttavalla
tavalla
sukupolvenvaihdoksia

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

2
(toinen
luetelmakohta)

72

X

2
(kolmas
luetelmakohta)

72

X

2 (neljäs
luetelmakohta)

72

X

1
(ensimmäinen
luetelmakohta)

88

X

1
(toinen
luetelmakohta)

88

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

1
(kolmas
luetelmakohta)

88

X

3
(ensimmäinen
luetelmakohta)

90

X

3
(kolmas
luetelmakohta)

90

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
11/2017

Kertomuksen
nimi

EU:n Bêkouerityisrahasto
Keski-Afrikan
tasavallassa:
tietyistä
puutteista
huolimatta
lupaava alku

Nro

Kertomuksen
kohta

1
(ensimmäinen
luetelmakohta)

72

1
(toinen
luetelmakohta)

72

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

X

Komissio on asettanut
jäsennellyn tarvearvioinnin
erityisrahaston perustamisen
ennakkoehdoksi. Se kuitenkin
myöntää, että itse menetelmää
ei ole kehitetty. Menetelmän
kehittäminen oli
tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksessa
suositettu ehto sen
varmistamiseksi, että
myöhempien analyysien avulla
pystytään asianmukaisesti
osoittamaan erityisrahaston
mukanaan tuoma lisäarvo ja
etu muihin välineisiin
verrattuna.

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
12/2017

Kertomuksen
nimi

Juomavesidirektiivin
täytäntöönpano:
veden laatu ja
saatavuus ovat

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

2
(ensimmäinen
luetelmakohta)

76

X

2
(toinen
luetelmakohta)

76

X

2
(kolmas
luetelmakohta)

76

2 (neljäs
luetelmakohta)

76

X

1

111

X

2 a)

111

X

2 b)

111

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

X

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi
parantuneet
Bulgariassa,
Unkarissa ja
Romaniassa,
mutta
investointitarpeet ovat yhä
huomattavat

Erityiskertomus
13/2017

Yhtenäinen
Euroopan
rautatieliikenteen
hallintajärjestelmä:
toteutuuko
poliittinen päätös
koskaan
käytännössä?

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

2 c)

111

X

2 d)

111

X

4

113

X

1

90

X

2

90

X

3

91

X

4 a)

91

X

4 b)

91

X

4 c)

91

X

4 d)

91

X

5

91

X

6 a)

91

6 b) i)

91

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

X
X

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
15/2017

Kertomuksen
nimi

Ennakkoehdot ja
suoritusvaraus
koheesioalalla:
innovatiivisia
mutta eivät vielä
vaikuttavia
välineitä

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

6 b) ii)

91

7

92

X

8 a)

92

X

8 b)

92

X

1 a)

111

1 b)

111

1 c)

111

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön
X

Ei dokumentoitua arviointia
ennakkoehtojen
relevanttiudesta ja
hyödyllisyydestä eikä
päällekkäisyyksien
poistamisesta. Lisäksi kuten
lausunnossa 6/2018 todetaan,
joillakin ehdotetuista
perusteista ei ehkä ole
vaikutusta asiaan liittyvän
erityistavoitteen tehokkaaseen
ja vaikuttavaan
täytäntöönpanoon.
X
Lausunnossa 6/2018
korostetaan, että jotkin
perusteet ovat moniselitteisiä.
Erityisesti strategioiden ja
strategisten toimintakehysten

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin
laatimiseen liittyvissä
ehdotetuissa aihekohtaisissa
edellytyksissä ei ole
yksityiskohtia siitä, miten
strategiat pitäisi määritellä,
minkä tahojen olisi vastattava
niiden täytäntöönpanosta,
mitä valmiuksia niiden
täyttäminen ja soveltaminen
edellyttää ja, useimmissa
tapauksissa, miten niitä pitäisi
seurata.

1 d)

2 a)

111

111

X
Yhteisiä säännöksiä koskevan
komission asetusehdotuksen
(2021–2027) mukaan
väliarviointi tarjoaa
jäsenvaltioille tilaisuuden
arvioida maakohtaisia
suosituksia, sosioekonomista
tilannetta ja saavutettuja
välitavoitteita sekä arvioida
toimenpideohjelmiaan
uudelleen.
Toimenpideohjelmille
väliarvioinnin jälkeen
osoitettava rahoitus on

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

suoritusvarauksen yhteydessä
yli kuusi prosenttia. Kuten
lausunnossa 6/2018 todetaan,
väliarviointiin liittyy kuitenkin
joitakin puutteita, koska on
epäselvää, miten
tuloksellisuutta arvioidaan ja
mitä seurauksia tällä
arvioinnilla on.

2 b)

111

X
Lausunnossa
6/2018
todetaan,
että
ehdotettu
väliarviointi
rajoittuu
pääosin
ilmoitettuihin
arvoihin
tuotosindikaattoreista eikä
missään
muodossa
tulosindikaattoreista, koska

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön
suoritusperusteisessa
kehyksessä ei
ole
välitavoitteita
tulosindikaattoreille.

2 c)

111

X
Ei ole
olemassa
säännöksiä
sellaisia
keskeyttämisiä ja
rahoitusoikaisuja
varten, joiden
syynä on
asetettujen
välitavoitteiden/tavoitearvojen
saavuttamatta
jääminen.

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus

248

Erityiskertomus

Erityiskertomus
16/2017

Kertomuksen
nimi

Maaseudun
kehittämisohjelmat:
selkiyttäminen ja
tulospainotteisuuden
lisääminen
tarpeen

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

1 a)

100

2

102

X

3

104

X

4
(ensimmäinen
kohta)

104

X

4
(toinen
kohta)

104

X

5

104

X

6
(ensimmäinen
kohta)

109

X

6
(toinen
kohta)

109

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen
X

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
18/2017

Kertomuksen
nimi

Yhtenäinen
eurooppalainen
ilmatila:
toimintakulttuuri
on muuttunut,
mutta ilmatila ei
ole yhtenäinen

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

1

78

X

2 a)

80

X

2 b)

80

X

3

81

X

4

81

X

5

82

X

6 a)

83

X

6 b)

83

X

7 a)

87

X

7 b)

87

X

8

87

X

9 a)

88

X

9 b)

88

X

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
19/2017

Kertomuksen
nimi

Tuontimenettelyt:
oikeuskehyksen
puutteet ja
täytäntöönpanon
tehottomuus
vaikuttavat EU:n
taloudellisiin
etuihin

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

1

143

2

145

X

3

145

X

4 a)

146

X

4 b)

146

X

5

146

6 a)

147

Tarkastukset, joiden avulla
valvotaan järjestelmien
päivittämistä jäsenvaltioissa,
eivät ole vielä kattaneet kaikkia
maita.

6 b)

147

Työ, jota on tähän mennessä
tehty EU:n laajuisten
tullausarvopäätösten
antamisen mahdollistamiseksi,
on vielä alustavassa vaiheessa.
Tuloksia, joita tarvitaan
päätettäessä tulevan
lainsäädännön tarpeesta, ei ole
vielä saatu.

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin
Vaikka tullitulojen vajeen
laskentamenetelmän
käyttöönotossa on edistytty,
vajetta ei ole laskettu.

X

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro
7

148

8 a)

149

8 b)

149

X

8 c)

149

X

1 a)

109

X

Erityiskertomus
20/2017

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

X
X

109

Hallinnointikustannuksia
koskevia tietoja on pyritty
keräämään. Tiedonkeruu on
kuitenkin puutteellista.

2 a)

112

Uudessa hyväksytyssä
asetuksessa otetaan huomioon
suosituksen asiayhteys.
Tukikelpoisuusperusteiden
määrittelystä ja
hyväksymisestä käydään
parhaillaan neuvotteluja.

2 b)

112

X

2 c)

112

X

3 a)

114

X

3 b)

114

X

1 b)
EU:n rahoittamat
lainatakausvälineet: tulokset
ovat myönteisiä,
mutta
kohdentamista
edunsaajiin ja
koordinointia
kansallisten
järjestelmien
kanssa on
parannettava.

Pantu täytäntöön

Kertomuksen
kohta

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Erityiskertomus
21/2017

Kertomuksen
nimi

Viherryttäminen:
monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole
vielä ympäristön
kannalta
vaikuttava.

Nro

Kertomuksen
kohta

4 a)

115

4 b)

115

4 c)

115

4 d)

115

1 a)

83

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

X
X
X
X
Uutta YMP-asetusta
koskevassa ehdotuksessa
kaikkia jäsenvaltioita
pyydetään laatimaan
strategiasuunnitelmissaan
interventiologiikka, joka
perustuu tarvearviointiin ja
painopisteiden analysointiin.
Kuten
tilintarkastustuomioistuimen
lausunnossa 7/2018 todetaan,
tilintarkastustuomioistuin
katsoo kuitenkin, että ehdotus
ei sisällä vaikuttavan
tuloksellisuusjärjestelmän
edellyttämiä osatekijöitä.
Ehdotuksessa siirretään vastuu
tukitoimityyppien
priorisoinnista jäsenvaltioille, ja
tällä hetkellä on epäselvää,
miten komissio arvioisi

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus

253

Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Nro

Kertomuksen
kohta

Pantu täytäntöön
Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

jäsenvaltioiden
strategiasuunnitelmat
varmistaakseen ympäristö- ja
ilmastotavoitteiden
kunnianhimoisuuden.
1 b)

83

1 c)

83

2 a)
(ensimmäinen
luetelmakohta)

83

2 a)
(toinen
luetelmakohta)

83

2a
(kolmas
luetelmakohta)

83

X
X

X

X

X

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Pantu täytäntöön

Nro

Kertomuksen
kohta

2 b)
(ensimmäinen
luetelmakohta)

83

X

2 b)
(toinen
luetelmakohta)

83

X

2 c)

83

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Suurimmaksi
Kokonaan
osaksi

X

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Liite 7.2 – Vuoden 2017 suositusten yksityiskohtainen tilanne kertomuksittain – muut tarkastuskohteet
Oikea-aikaisuus:

tavoiteajankohtaan mennessä;

viivästynyt;

määräaika ei ole vielä umpeutunut;

ei jatkotoimia;

ei määräaikaa täytäntöönpanolle;

suositus ei ole enää

aiheellinen.

Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Erityiskertomus
9/2017

EU:n tuki
ihmiskaupan
torjuntaan
Etelä- ja
KaakkoisAasiassa

Erityiskertomus
22/2017

Euroopan
unionin
vaalitarkkailu
– annettujen
suositusten
toteuttamista
pyritty
tukemaan,
mutta

Nro

Kertomuksen
kohta

Täytäntöönpanotilanne
Kokonaan

Suurimmaksi
osaksi

Joiltakin osin
Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

1 (neljäs
luetelmakohta)

70

X

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)
1 (ensimmäinen
luetelmakohta)

128

X

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi
valvontaa
parannettava

Täytäntöönpanotilanne

Kertomuksen
kohta

Kokonaan

1 (toinen
luetelmakohta)

128

X

2 (ensimmäinen
luetelmakohta)

128

X

2 (toinen
luetelmakohta)

128

X

3 (ensimmäi-

128

X

Nro

Suurimmaksi
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Täytäntöönpanotilanne

Kertomuksen
kohta

Kokonaan

3 (toinen
luetelmakohta)

128

X

4 (ensimmäinen
luetelmakohta)

128

X

4 (toinen
luetel-

128

X

Nro

nen
luetelmakohta)

Suurimmaksi
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Erityiskertomus

Kertomuksen
nimi

Täytäntöönpanotilanne

Kertomuksen
kohta

Kokonaan

5 (ensimmäinen
luetelmakohta)

128

X

5 (toinen
luetelmakohta)

128

X

5 (kolmas
luetelmakohta)

128

X

Nro

makohta)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Suurimmaksi
osaksi

Joiltakin osin

Ei ole pantu
täytäntöön

Ei enää
aiheellinen

Oikeaaikaisuus
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Liite
Tarkastustapa ja tarkastusmenetelmät
1)

Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastuksissaan käyttämät
tarkastusmenetelmät esitetään AWARE-alustalla. Tilintarkastustuomioistuin
noudattaa tarkastuksissaan tuloksellisuuden tarkastusta koskevia ylimpien
tarkastuselinten kansainvälisiä standardeja (ISSAI).

OSA 1–1. luku: Tuloksellisuuskehys
2)

Tilintarkastustuomioistuin valitsee tarkastettavaksi joka vuosi erilaisen
tuloksellisuuskehykseen liittyvän näkökohdan. Tärkein tarkastuskysymys
tilintarkastustuomioistuimen tämänvuotisessa kertomuksessa oli se, miten
komissio ja lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyödyntäneet edellisistä
monivuotisista rahoituskehyksistä (MRK) saatuja kokemuksia ja parantaneet
niiden pohjalta kauden 2021–2027 meno-ohjelmien suunnittelua ja
tuloksellisuutta.

3)

Kysymykseen vastatessaan tilintarkastustuomioistuin keskittyi niihin saatuihin
kokemuksiin, joilla on merkitystä ohjelmien tuloksellisuuden kannalta. Se arvioi,

4)

o

onko käytössä prosessi, jonka avulla komissio voi sisällyttää kokemuksista
opitut asiat lainsäädäntöehdotuksiinsa

o

otetaanko komission lainsäädäntöehdotuksissa huomioon saadut
kokemukset, joita selostetaan arvioinneissa, tarkastuksissa ja
vaikutustenarvioinneissa

o

voidaanko todeta, että on olemassa yhteys Euroopan parlamentin ja
neuvoston hyväksymien, meno-ohjelmaehdotusten tuloksellisuuteen
mahdollisesti vaikuttavien merkittävien muutosten ja vaikutustenarviointien
(myös lainsäädäntövallan käyttäjien laatimien) tai muiden kokemustiedon
lähteiden välillä.

Tilintarkastustuomioistuin poimi analyysiään varten otoksen
lainsäädäntömenettelyistä, jotka liittyvät seuraaviin viiteen meno-ohjelmaan
kaikkiaan 48:sta kaudelle 2021–2027 vahvistetusta ohjelmasta: Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR), koheesiorahasto, Euroopan maatalouden tukirahasto
(maataloustukirahasto), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
(maaseuturahasto) sekä Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline
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(NDICI). Näiden viiden ohjelman osuus kauden suunnitelluista menoista on
yhteensä noin 60 prosenttia. Ohjelmaotoksen poiminnassa oli pääasiallisena
kriteerinä taloudellinen olennaisuus sekä se, että tilintarkastustuomioistuin on
antanut lausuntoja näihin ohjelmiin liittyvistä komission
lainsäädäntöehdotuksista.
5)

Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi tarkastuksessaan
a)

tarkastukseen valittuihin viiteen vuosien 2021–2027 meno-ohjelmaan
liittyvät vaikutustenarvioinnit

b)

kauden 2014–2020 asiaankuuluvien meno-ohjelmien väliarvioinnit

c)

kauden 2007–2013 asiaankuuluvien meno-ohjelmien jälkiarvioinnit

d)

omat tarkastuskertomuksensa ja katsauksensa, kun se oli
tarkoituksenmukaista

e)

komission ehdotukset ja niihin perustuvat taulukossa 1 luetelluissa
lainsäädäntömenettelyissä tehdyt muutokset.

Taulukko 1 – Tarkastuksen kattamat lainsäädäntömenettelyt
Lainsäädäntömenettely

Asetus

2018/0197/COD

EAKR- ja koheesiorahastoasetus

2018/0196/COD

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

2018/0216/COD

YMP:n strategiasuunnitelmia koskeva asetus*

2018/0218/COD

yhteinen markkinajärjestely*

2018/0217/COD

YMP:n horisontaalinen asetus*

2018/0243/COD

NDICI-asetus

2018/0132/APP

MRK-asetus

* Säädös on ehdotusvaiheessa – asetusta ei ollut vielä hyväksytty, kun tilintarkastustuomioistuin sai
tarkastustyönsä valmiiksi.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

6)

Tilintarkastustuomioistuin järjesti tarkastuksen yhteydessä etäkokouksia ja oli
sähköpostitse yhteydessä komissioon (komission pääsihteeristö,
budjettipääosasto, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, alue- ja
kaupunkipolitiikan pääosasto, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto sekä sääntelyntarkastelulautakunta).
Yhteydenpidon pääasiallisena aiheena oli komission paremman sääntelyn
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lähestymistavan mukaisesti kehitettyjen menettelyjen ja järjestelyjen suunnittelu
ja toimivuus. Tarkoituksena oli kartoittaa ja hyödyntää arvioinneissa saatuja
kokemuksia sekä varmistaa arviointien ja vaikutustenarviointien riittävä laatu.
7)

Tilintarkastustuomioistuin järjesti etäkokouksia ja keskusteli sähköpostitse myös
Euroopan parlamentin ja neuvoston pääsihteeristöjen edustajien kanssa. Tämän
yhteydenpidon päätarkoituksena oli ymmärtää, miten nämä kaksi toimielintä
(lainsäädäntövallan käyttäjinä) ovat panneet täytäntöön paremmasta
lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen määräykset, jotka
koskevat vaikutustenarviointien suorittamista komission lainsäädäntöehdotuksiin
tehtävien merkittävien muutosten osalta.

Osa 2 – luvut 2–6: EU:n meno-ohjelmien tuloksellisuus
8)

Kertomuksen 2.–6. luvussa tilintarkastustuomioistuin arvioi, millaisia tuloksia EU:n
ohjelmat ovat tuottaneet monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020
otsakkeissa 1a, 1b, 2, 3 ja 4. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli
määrittää, kuinka paljon merkityksellistä tuloksellisuustietoa on saatavilla, ja
arvioida näiden tietojen perusteella, kuinka tuloksekkaita EU:n meno-ohjelmat
ovat tosiasiallisesti olleet.

Tilintarkastustuomioistuimen otos
9)

Kauden 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyy 58 meno-ohjelmaa.
Tilintarkastustuomioistuin poimi arviointiaan varten viiden ohjelman otoksen (ks.
taulukko 2), yhden kustakin mainitusta monivuotisen rahoituskehyksen
otsakkeesta. Ohjelmaotoksen poiminnassa oli pääasiallisena kriteerinä
taloudellinen olennaisuus: tilintarkastustuomioistuin valitsi kussakin otsakkeessa
(talousarvioltaan) suurimman tai toiseksi suurimman ohjelman jättäen ensin pois
ohjelmat, joita tilintarkastustuomioistuin oli käsitellyt vuoden 2019
tuloksellisuuskertomuksessa. Tilintarkastustuomioistuimen otokseen valitsemat
viisi meno-ohjelmaa muodostavat yhteensä 19 prosenttia kaikista niistä
vuoden 2020 loppuun mennessä suoritetuista maksuista, jotka perustuivat
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 sitoumuksiin.
Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 kertomuksessa käsitellyt yhdeksän
ohjelmaa muodostivat 74 prosentin osuuden kaikista vuoden 2019 loppuun
mennessä suoritetuista maksuista.
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Taulukko 2 – Tilintarkastustuomioistuimen otos, joka koskee
kertomuksen 2.–6. luvuissa käsiteltyjä meno-ohjelmia
Luku

MRK:n otsake

2

1a: Kasvua ja työllisyyttä edistävä
kilpailukyky

Erasmus+

3

1b: Taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen yhteenkuuluvuus

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

4

2: Kestävä kasvu: luonnonvarat

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(EMKR)

5

3: Turvallisuus ja kansalaisuus

Sisäisen turvallisuuden rahasto –
ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusväline (ISF-BV)

6

4: Globaali Eurooppa

Liittymistä valmisteleva tukiväline
(IPA II)

Valitut meno-ohjelmat:

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

10) Kullakin meno-ohjelmalla on 1–20 (yleistä ja/tai erityistä) tavoitetta, joihin
tilintarkastustuomioistuin viittaa samalla tavalla kuin komissio esittää ne
vuoden 2022 talousarvioesitystä koskevissa ohjelmaselvityksissään.
Tilintarkastustuomioistuin selvitti meno-ohjelmien tuloksellisuutta
tarkastelemalla osaa näistä tavoitteista (ks. liitteet 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ja 6.1).
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi kaikki yleistavoitteet sekä
erityistavoitteista muodostetun otoksen. Erityistavoitteet valittiin
olennaisuutensa perusteella ja sen yhteyden vuoksi, joka niillä oli johonkin
yleistavoitteeseen sekä EU:n korkeamman tason tavoitteisiin.
Tuloksellisuustietojen arviointi
11) Tilintarkastustuomioistuin perusti tekemänsä arviot komission antamiin
tuloksellisuustietoihin, jotka saatiin muun muassa seuraavista lähteistä:
a)

vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2020

b)

vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvät ohjelmaselvitykset

c)

asianomaisten pääosastojen toimintakertomukset vuodelta 2020

d)

ohjelmien tuloksellisuuden arvioinnit vuosien 2014–2020 ja 2007–2013
monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä

e)

erilaiset ohjelmakohtaiset tuloksellisuuskertomukset.
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12) Tilintarkastustuomioistuin täydensi näitä tietoja tarkastustensa ja katsaustensa
yhteydessä viime aikoina tekemillään havainnoilla. Tilintarkastustuomioistuimella
ei ollut käytettävissään kattavia omia tuloksia jokaisesta valitusta
ohjelmatavoitteesta.
13) Tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission tuloksellisuustietojen uskottavuutta
ja johdonmukaisuutta vertaamalla niitä omiin havaintoihinsa, mutta se ei
tarkastanut komission tietojen luotettavuutta.
14) Tilintarkastustuomioistuin keskittyi tuoreimpiin tietoihin, jotka koskivat EU:n
meno-ohjelmien uusimpia versioita monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Koska näiden ohjelmien jälkiarvioinnit tehdään vasta kauan nykyisen
monivuotisen rahoituskehyksen päättymisen jälkeen ja koska kaikista ohjelmista
ei ole saatavilla väliarviointia, tilintarkastustuomioistuin joutui usein käymään läpi
tuloksellisuustietoja edellisistä ohjelmista, jotka toteutettiin monivuotisen
rahoituskehyksen 2007–2013 aikana. Tässä yhteydessä tarkastajat ottivat
huomioon, missä määrin ohjelmien suunnittelu ja täytäntöönpano olivat
muuttuneet näiden kahden kauden välillä.
Indikaattorien analysointi
15) Osana tuloksellisuuden arviointiaan tilintarkastustuomioistuin analysoi
tulosindikaattoritietoja, jotka oli esitetty vuoden 2022 talousarvioesitykseen
liittyvissä ohjelmaselvityksissä. Lisäksi tarkastajat tekivät vertailuja aiempiin
ohjelmaselvityksiin.
16) Tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyvillä viidellä ohjelmalla on yhteensä
114 indikaattoria. Määrä on suurempi kuin itse ohjelmaselvityksissä esitetty
indikaattoreiden lukumäärä. Tämä johtuu siitä, että ohjelmaselvityksissä esitetyt
indikaattorit koostuvat usein kahdesta tai useammasta alaindikaattorista, joista
kullakin on erilliset perustasot, tavoitearvot ja tosiasiassa saavutetut arvot.
Tarkastajat laskivat kunkin tällaisen alaindikaattorin erilliseksi indikaattoriksi.
17) Tilintarkastustuomioistuin luokitteli kaikki indikaattorit tuotos-, tulos- tai
vaikutusindikaattoreiksi komission paremman sääntelyn suuntaviivoissa
esitettyjen kriteerien perusteella. Joissakin tapauksissa komissio luokittelee
kyseiset indikaattorit eri tavoin. Tilintarkastustuomioistuimen toteuttamaan
indikaattoreiden analyysiin sisältyi myös laskelma siitä, miten tavoitearvojen
saavuttamisessa oli tähän mennessä edistytty. Kussakin tapauksessa lähtökohtana
käytettiin indikaattorin perustasoa (ks. taulukko 3). Edistymistä koskevan
laskelman tekeminen oli mahdollista vain silloin, kun käytettävissä oli
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kvantitatiivisia tietoja perustasosta, tavoitearvosta ja viimeisimmistä
toteutuneista arvoista.

Taulukko 3 – Laskelma edistymisestä kohti tavoitearvoa (perustasosta
lähtien)
Perustaso

Viimeisin
toteutunut
arvo

Tavoitearvo

Laskelma

Tavoitearvosta
saavutettu

20

40

70

(40–20)/(70–20)

40 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

18) Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi kunkin indikaattorin osalta,
o

oliko sillä selkeä tavoitearvo (ja oliko tavoitearvona ilmaistu päämäärä
määrällinen vai laadullinen) – ks. kohta (20)

o

oliko se saavuttamassa tavoitearvonsa (kun otetaan huomioon mahdolliset
välitavoitteet ja tähän mennessä saavutettu edistys) – ks. kohta (21)

o

vastasiko komission arvio edistymisestä aikataulussa suurin piirtein
tilintarkastustuomioistuimen arviota – ks. kohta (22).

19) Kuten kaaviosta 1 ilmenee, tilintarkastustuomioistuin esittää analyysinsä tulokset
graafisesti ja yksityiskohtaisesti tiettyjen indikaattorien osalta. Kyseiset
indikaattorit valittiin pääasiassa sen vuoksi, että ne liittyvät ohjelman keskeisiin
toimintoihin ja tavoitteisiin.
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Kaavio 1 – Valittuja indikaattoreita koskevan analyysin graafinen esitys
sekä symboleiden tarkemmat selitteet
Edistyminen kohti tavoitearvoa
ja vuosi, jona se saatiin aikaan.

Välitavoite ja vuosi, jona se pitäisi
saavuttaa.

70 % (2020)
Välitavoite
90 % (2018)

Tavoitearvon tyyppi
Määrällinen

Laadullinen
Ei tavoitearvoa
tai tavoitearvo
epäselvä

2022

2012

Perustason vuosi ja tavoitearvon
vuosi.
Edistyminen on normalisoitu eli
perustaso = 0 % ja tavoitearvo = 100 %
Onko indikaattori
saavuttamassa tavoitearvon
aikataulussa (välitavoitteet
ja toistaiseksi havaittu
edistys huomioon ottaen)?
Kyllä

Vastaako komission arvio
suurin piirtein
tilintarkastustuomioistuim
en arviota?
Kyllä

Ei
Tilanne epäselvä: ei
tietoja tai tiedot ovat
puutteellisia tai ne
eivät ole vakuuttavia.

Ei

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

20) Taulukossa 4 esitetään esimerkkejä määrällisistä, laadullisista ja epäselvistä
tavoitearvoista. Silloin kun tavoitearvoa ei ole ilmoitettu määrällisesti, sen
saavuttamista ei voida laskea prosenttiosuuksina. Silloin kun indikaattorilla ei ole
tavoitearvoa tai tavoitearvo on epäselvä, on mahdotonta määrittää, ollaanko
tavoitearvoa saavuttamassa aikataulussa.
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Taulukko 4 – Esimerkkejä eri tyyppisistä tavoitearvoista
Tavoitearvon tyyppi

Esimerkki

määrällinen

Yhteensä 20 000 osallistujan kouluttaminen.

laadullinen

Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen.

epäselvä

Tavoitearvo ilmaistaan eri yksikköinä tai erilaisin ehdoin kuin
lähtötilanne ja tosiasialliset tulokset, joten niitä ei ole helppo
vertailla.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

21) Taulukossa 5 annetaan esimerkkejä siitä, miten tilintarkastustuomioistuin arvioi,
oliko indikaattori edennyt kohti tavoitearvoaan aikataulussa. Lisäksi taulukossa
selostetaan arviointikriteerit. Tilintarkastustuomioistuin ei soveltanut näitä
kriteerejä automaattisesti, vaan indikaattoreita tarkasteltiin yksitellen
käytettävissä olevien tietojen ja ammatillisen harkinnan perusteella.

Taulukko 5 – Esimerkkejä siitä, kuinka tilintarkastustuomioistuin arvioi,
ovatko indikaattorit edistyneet aikataulussa
Ohjelmaselvityksissä
annetut tiedot

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite (2018): 100
Viimeisin arvo (2018): 90
Edelliset arvot (2017) 80;
(2016): 70

Tilintarkastustuomioistuimen
arvio

ei ole edistynyt
aikataulussa

Kriteerit ja perustelut
Kriteeri: Jos vuodelle, jolta
tilintarkastustuomioistuimella on
tuoreimmat tiedot, on määritelty
välitavoite, indikaattori on
aikataulussa, jos välitavoite on
saavutettu.
Perustelut: Välitavoitetta ei ole
saavutettu.
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Ohjelmaselvityksissä
annetut tiedot

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite (2019): 100
Viimeisin arvo (2018): 90
Edelliset arvot (2017) 80;
(2016): 70

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 80
Edelliset arvot (2017) 75;
(2016): 70; (2015): 60;
(2014): 55

Tilintarkastustuomioistuimen
arvio

on edistynyt
aikataulussa

Kriteerit ja perustelut
Kriteeri: Jos vuodelle, jolta
tilintarkastustuomioistuimella on
tuoreimmat tiedot, ei ole määritelty
välitavoitetta mutta jollekin toiselle
vuodelle on määritelty välitavoite,
indikaattori on aikataulussa, jos
tähänastinen edistyminen on ollut
tuon toisen vuoden välitavoitteen
mukaista.
Perustelut: Koska tavoitearvoja on
lähestytty tasaisesti vuosina 2016–
2018, vuoden 2019 tavoitearvo
todennäköisesti saavutetaan.

ei ole edistynyt
aikataulussa

Kriteeri: Silloin kun välitavoitetta ei
ole, indikaattori on aikataulussa, jos
tähän mennessä saavutettu edistys
pitkälti vastaa lineaarista etenemistä
perustasosta tavoitearvoon tai jos
tämänhetkiset toteutuneet arvot
osoittavat, että edistys on
enemmänkin noudattanut
eksponentiaalista mallia, jossa
edistys on käynnistynyt hitaasti
mutta kiihtynyt seuraavina vuosina.
Perustelut: Tavoitearvosta on
saavutettu 30 prosenttia, joka on
huomattavasti vähemmän kuin
täytäntöönpanon puolivälissä
odotettavissa oleva lineaarinen arvo
50 prosenttia, eivätkä tämänhetkiset
toteutuneet arvot osoita edistyksen
kiihtymistä.
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Ohjelmaselvityksissä
annetut tiedot

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 80
Edelliset arvot (2017) 63;
(2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): kasvu
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 60
Edelliset arvot (2017) 56;
(2016): 55; (2015): 52;
(2014): 51

Tilintarkastustuomioistuimen
arvio

Kriteerit ja perustelut
Kriteeri: Silloin kun välitavoitetta ei
ole, indikaattori on aikataulussa, jos
tähän mennessä saavutettu edistys
pitkälti vastaa lineaarista etenemistä
perustasosta tavoitearvoon tai jos
tämänhetkiset toteutuneet arvot
osoittavat, että edistys on
enemmänkin noudattanut
eksponentiaalista mallia, jossa
edistys on käynnistynyt hitaasti
mutta kiihtynyt seuraavina vuosina.

on edistynyt
aikataulussa

Perustelut: Tavoitearvosta on
saavutettu 30 prosenttia, joka on
huomattavasti vähemmän kuin
täytäntöönpanon puolivälissä
odotettavissa oleva lineaarinen arvo
50 prosenttia. Tähän mennessä
kirjatut toteutuneet arvot osoittavat
kuitenkin edistyksen selvää
kiihtymistä, ja jos kiihtyminen pysyy
käynnissä, on todennäköistä, että
tavoitearvo saavutetaan.
Kriteeri: Jos tavoitearvoa ei
ilmoiteta määrällisesti, indikaattori
on aikataulussa, jos tavoitearvon
toteutumisen ehdot on tähän
mennessä täytetty tai ne
todennäköisesti täytetään.

on edistynyt
aikataulussa

Perustelut: Kvantitatiivisesti
määrittelemätön tavoitearvo on
”kasvu”, ja kaikki tähän mennessä
kirjatut arvot ovat perustason
yläpuolella, joten ne täyttävät
tavoitearvon toteutumisen ehdot.
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Ohjelmaselvityksissä
annetut tiedot

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023):
säilyttää perustaso
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 40
Edelliset arvot (2017) 46;
(2016): 49; (2015): 52;
(2014): 51

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 90

Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo: ei määritelty
Välitavoite: ei ole
Viimeisin arvo (2018): 90
Perustaso (2013): 50
Tavoitearvo (2023): 150
Välitavoite (2019): 100
Viimeisin arvo: ei tietoja

Tilintarkastustuomioistuimen
arvio

Kriteerit ja perustelut
Kriteeri: Jos tavoitearvoa ei
ilmoiteta määrällisesti, indikaattori
on aikataulussa, jos tavoitearvon
toteutumisen ehdot on täytetty tai
ne todennäköisesti täytetään.

ei ole edistynyt
aikataulussa

Perustelut: Tavoitearvona on
”säilyttää vähintään perustaso”,
mutta viimeisin toteutunut arvo on
20 prosenttia perustasoa
alhaisempi.
Kriteeri: Silloin kun välitavoitetta ei
ole, indikaattori on aikataulussa, jos
tähän mennessä saavutettu edistys
pitkälti vastaa lineaarista etenemistä
perustasosta tavoitearvoon tai jos
tämänhetkiset toteutuneet arvot
osoittavat, että edistys on
enemmänkin noudattanut
eksponentiaalista mallia, jossa
edistys on käynnistynyt hitaasti
mutta kiihtynyt seuraavina vuosina.

epäselvä

Perustelut: Tavoitearvosta on
saavutettu 40 prosenttia, joka on
10 prosenttiyksikköä vähemmän
kuin täytäntöönpanon puolivälissä
odotettavissa oleva lineaarinen arvo
50 prosenttia. Saatavilla ei ole muita
tietoja, jotka osoittaisivat, onko
tavoitearvon saavuttamisessa
edistytty lineaarisesti vai
ennemminkin eksponentiaalisesti.

epäselvä

Perustelut: Jos tavoitearvoa ei ole,
on mahdotonta arvioida, onko
indikaattori edistynyt aikataulussa.

epäselvä

Perustelut: Jos tietoa edistymisestä
kohti tavoitearvoa ei ole, on
mahdotonta arvioida, onko
indikaattori aikataulussa.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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22) Vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvissä ohjelmaselvityksissään komissio
arvioi ensimmäistä kertaa, kuinka indikaattorit edistyivät tavoitearvojen
saavuttamisessa. Se luokitteli kunkin indikaattorin joko ”edistyneen aikataulussa”,
”edistyneen kohtuullisesti” tai ”vaativan huomiota”. Lisäksi varattiin ”ei
tietoja” -luokitus sellaisille indikaattoreille, joiden osalta ei ollut ilmoitettu mitään
tuloksia. Komission luokitus poikkeaa tilintarkastustuomioistuimen käyttämästä
luokituksesta. Tilintarkastustuomioistuin luokittelee kaikki indikaattorit joko
”edistyneiksi aikataulussa” tai ”ei edistyneiksi aikataulussa”. Se käyttää luokitusta
”epäselvä” indikaattoreille, joiden osalta tiedot puuttuvat tai tiedot ovat vanhoja
tai ne eivät ole vakuuttavia, tai joilta puuttuvat selvät tavoitearvot. Taulukosta 6
ilmenee, milloin tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission oma
indikaattorien edistymistä koskeva arvio vastaa suurin piirtein
tilintarkastustuomioistuimen arviota.

Taulukko 6 – Edistymistä koskevan arvion vastaavuus komission ja
tilintarkastustuomioistuimen välillä
Tilintarkastustuomioistuimen
arvio

Komission arviointi
edistynyt aikataulussa

Vastaako komission arvio
suurin piirtein tilintarkastustuomioistuimen arviota?
Kyllä

edistynyt kohtuullisesti
edistynyt
aikataulussa

vaatii huomiota
ei tietoja
edistynyt aikataulussa
edistynyt kohtuullisesti

ei ole edistynyt
aikataulussa

vaatii huomiota

Ei

Kyllä

ei tietoja

Ei

edistynyt aikataulussa

Ei

edistynyt kohtuullisesti
epäselvä

Ei

vaatii huomiota
ei tietoja

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

joissakin tapauksissa saattavat
suurin piirtein vastata toisiaan,
mutta pääsääntöisesti eivät
Kyllä
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23) Tilintarkastustuomioistuimen indikaattorianalyysi perustuu komission tietoihin,
joita tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut. Tilintarkastustuomioistuin on
kuitenkin käynyt läpi komission ohjelmaselvitykset ja tehnyt tarpeelliseksi
katsomansa mukautukset. Kaksi yleisintä tilintarkastustuomioistuimen tekemää
mukautusta olivat seuraavat: 1) perustaso asetettiin nollaan sellaisten
tuotosindikaattoreiden kohdalla (esim. rahoitettujen hankkeiden lukumäärä),
joiden osalta ohjelmaselvityksissä esitettiin perustasona vertailuluku edelliseltä
kaudelta; 2) vuotuiset arvot muunnettiin kumulatiivisiksi arvoiksi sellaisten
indikaattorien osalta, jotka olivat kumuloituvia luonteeltaan.
Tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, ovatko indikaattorit edistyneet
aikataulussa, on yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen analyysiin siitä, miten
todennäköistä on, että tietty indikaattori saavuttaa tavoitearvonsa aikataulussa.
Analyysiin ei kuitenkaan kuulu indikaattorin merkityksellisyyden arviointi
suhteessa ohjelman tavoitteisiin ja toimiin eikä tavoitearvon kunnianhimoisuuden
arviointi. On esimerkiksi mahdollista, että ohjelmassa toteutetut toimet eivät
vaikuta indikaattoriin tai indikaattorilla ei ole merkitystä ohjelman tavoitteen
kannalta. Lisäksi voi olla, että indikaattorin tavoitearvo ei ole riittävän
kunnianhimoinen tai se on liian kunnianhimoinen. Näin ollen indikaattorit
itsessään eivät välttämättä kuvaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Ohjelman
tuloksellisuuden täysimääräinen analyysi edellyttää, että indikaattoritietojen
lisäksi analysoidaan myös muita määrällisiä ja laadullisia tietoja.

Osa 3–7. luku – Suositusten seuranta
24) Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa annettujen suositusten
seuranta on säännöllisesti toistuva tehtävä. Kertomuksen 7. luvussa analysoidaan,
missä määrin vuonna 2017 julkaistuissa erityiskertomuksissa annetut suositukset
on pantu täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuimen luokittelun mukaan
suositukset on pantu täytäntöön kokonaan, suurimmaksi osaksi, joiltakin osin tai
ei ollenkaan.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
1. LUKU – TULOKSELLISUUSKEHYS

JOHDANTO
1.2 Komissio suhtautuu myönteisesti EU:n talousarvion tuloksellisuutta koskevaan
tilintarkastustuomioistuimen työhön ja siihen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa paremman
sääntelyn keskeisen roolin sen varmistamisessa, että rahoitusohjelmien täytäntöönpanosta saatuja
kokemuksia hyödynnetään niiden suunnittelun ja tuloksellisuuden parantamiseen. Komissio on
vuosien mittaan kehittänyt kansainvälisesti tunnustetun arviointi- ja vaikutustenarviointijärjestelmän,
jolla on ollut merkittävä rooli vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä (MRK) koskevien
ehdotusten valmistelussa.
Komission ehdotukset muodostavat lainsäädäntöprosessin ensimmäisen vaiheen. Ohjelman lopullinen
rakenne on tulosta Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytävistä lainsäädäntöneuvotteluista.
Näin jaetaan vastuu sen varmistamisesta, että ohjelman tuloksellisuudesta saadut kokemukset otetaan
asianmukaisesti huomioon. Komissio katsoo tästä syystä, että sen ehdotuksiin tehtävistä merkittävistä
muutoksista olisi tehtävä vaikutustenarviointi, niin kuin paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä
toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään.
Komissio on täysin sitoutunut jatkamaan tämän järjestelmän vahvistamista, myös
tilintarkastustuomioistuimen yksilöimien parannuskohteiden osalta. Komissio on esimerkiksi
ehdottanut arviointien ajoitusta koskevia horisontaalisia säännöksiä sen varmistamiseksi, että
asiaankuuluvat tiedot ovat hyvissä ajoin saatavilla tulevien ohjelmien valmistelua varten. Arvioinnit ja
vaikutustenarvioinnit ovat myös riippuvaisia siitä, että jäsenvaltioilta ja tuensaajilta saadaan
korkealaatuisia tietoja. Komissio pyrkii varmistamaan, että arviointien pohjalta toteutetaan
asianmukaisia seurantatoimia, että vaikutustenarviointien määrällisiä näkökohtia vahvistetaan
vähitellen silloin kun se on mahdollista ja oikeasuhteista ja että selvitykset, joihin
lainsäädäntöaloitteet perustuvat, ovat asteittain yhä helpommin saatavilla, ja komissio on yhteydessä
Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon asiaa koskevan työskentelyn edistämiseksi.
Kertomuksen luvuissa 2–6 esitetään tilintarkastustuomioistuimen arvio viiden valitun meno-ohjelman
tuloksellisuudesta vuoden 2020 lopussa. Komissio katsoo, että ohjelmilla vaikutetaan myönteisesti
EU:n painopistealueiden toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2020 lopussa
saatavilla olleet laadulliset ja määrälliset tuloksellisuustiedot osoittavat, että covid-19-pandemian
aiheuttamista haasteista huolimatta ohjelmat etenevät hyvin kohti ohjelmakauden alussa asetettuja
tavoitteita. Vaikka vuosi 2020 oli vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen
vuosi, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan meri-, kalatalous-, ja vesiviljelyrahaston, sisäisen
turvallisuuden rahaston ja liittymistä valmistelevan tukivälineen kaltaisten ohjelmien täytäntöönpano
jatkuu vielä seuraavan parin vuoden ajan ja niistä saadaan edelleen tuloksia. Lopullisia päätelmiä
vuosien 2014–2020 ohjelmien tuloksellisuudesta on mahdollista tehdä vasta ohjelmien päättämisen
jälkeen loppuarviointien perusteella.
1.3 Komission ehdotukset vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarvioksi julkaistiin
vuoden 2018 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä, mikä koheesiopolitiikan osalta on yli puoli
vuotta aikaisemmin kuin vuonna 2011. Komissio oli täysin sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä
Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa puolueettomana välittäjänä, jotta toimielinten väliset
neuvottelut voitaisiin saada nopeasti päätökseen ja uusien ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät
viivästykset voitaisiin minimoida. Tämän tekivät kuitenkin haastavaksi samanaikaisesti käydyt
eroneuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sekä Euroopan parlamentin vaalit, jotka
järjestettiin toukokuussa 2018 annetun ehdotuksen jälkeen. Lisäksi komissio esitteli toukokuussa 2020
covid-19-pandemian johdosta ennennäkemättömän elpymispaketin, johon kuului MRK:ta ja
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väliaikaista NextGenerationEU -elpymisvälinettä koskevia uudistettuja ehdotuksia. Paketti
hyväksyttiin kaikissa toimielimissä ennen vuoden loppua, ja lainsäädäntövallan käyttäjät ovat nyt
hyväksyneet kaikki ohjelmat.
Lainsäätäjät pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta maatalouspolitiikasta (YMP)
kesäkuun 2021 lopussa. Virallinen hyväksyntä on tarkoitus saada ennen vuoden loppua.
1.10 Vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä arviointien ajoitukseen sovelletaan
horisontaalista lähestymistapaa. Hyvät arvioinnit edellyttävät täydellisiä tietoaineistoja 3–4 vuoden
ajalta. Lisäksi korkealaatuisten ehdotusten laatiminen arviointien ja vaikutustenarviointien pohjalta
vaatii sitä, että jäsenvaltiot ja ohjelmien muut tuensaajat toimittavat komissiolle laadukkaita tietoja,
joiden tuottaminen vaatii aikaa. Kun käytettävissä olevista väliarvioinneista ja aiempien ohjelmien
loppuarvioinneista kootaan hyvissä ajoin riittäviä ja laadukkaita tietoja, niitä voidaan hyödyntää
tulevia rahoituskehyksiä koskevassa päätöksentekoprosessissa.
N+3-sääntöön liittyvät komission huomautukset on esitetty laatikkoa 1.5 koskevien huomautusten
yhteydessä.
1.11 YMP-aloitetta edelsivät useat arvioinnit, mutta YMP-ehdotusten vaikutustenarviointia varten oli
käytettävissä vain muutama edelliseen MRK:hon liittyvä loppuarviointi. Tämä johtuu ajasta, joka
tarvitaan YMP:n täytäntöönpanoa koskevien tietojen saamiseen ennen kuin on mahdollista suorittaa
perusteellinen arviointi. Sääntelyntarkastelulautakunnan kannassa on otettu huomioon valmiiden ja
kattavien arviointien rajallinen saatavuus. Osa arvioinneista oli saatu valmiiksi vaikutustenarvioinnin
valmisteluun mennessä, ja niiden tuloksia voitiin käyttää hyödyksi vaikutustenarvioinnissa.
Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevan vaikutustenarviointikertomuksen osiossa
kokemukset” hyödynnettiin väliarviointien tuloksia, kuten liitteistä 1 ja 3 käy ilmi.

”Saadut

Jos arvioinnit tehdään liian varhaisessa vaiheessa (esimerkiksi vain yhden täytäntöönpanovuoden
jälkeen, kuten viherryttämistä koskevassa arvioinnissa), niissä saattaa olla puutteita. Tässä
esimerkkitapauksessa komissio ei olisi voinut toimia toisin.
1.12 Kaikkia alakohtaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka kuuluvat yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen soveltamisalaan, on edeltänyt vaikutustenarviointi. Vaikutustenarvioinneissa on analysoitu
rahastojen täytäntöönpanoon liittyviä keskeisiä näkökohtia, jotka on otettu huomioon myös yhteisiä
säännöksiä koskevassa asetuksessa. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen laatimisessa on
hyödynnetty näitä vaikutustenarviointeja.
1.13 (Komission yhdistetty vastaus kohtiin 1.13–1.15)
Komission arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit ovat saatavilla EUR-Lexissä, komission virallisessa
asiakirjarekisterissä ja Kerro mielipiteesi -portaalissa. Lisäksi ne ovat EU:n toimielinten jäsenten
saatavilla toimielinten välisessä EU:n tutkimustietokannassa.
Paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa
vahvistettiin parlamenttia, neuvostoa ja komissiota koskeva avoimuustavoite, johon liittyy yhteisen
lainsäädäntöportaalin perustaminen. Tämä julkinen verkkosivusto antaa yleisölle mahdollisuuden
seurata yksityiskohtaisesti toimielinten välisten säädösten hyväksymistä. Toimielinten portaalia
koskeva työ on edelleen kesken.
Kuten komission tiedonannossa ”Parempaa sääntelyä: yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä” todetaan,
komissio pyrkii yhdistämään toisiinsa erilaiset näyttörekisterit ja -portaalit, kuten EU Bookshop,
toimielinten välinen EU:n tutkimustietokanta, Kerro mielipiteesi -portaali ja EUR-Lex.
1.18 Meno-ohjelmien osalta arviointien seurantatoimia analysoidaan vaikutustenarvioinneissa, ja ne
otetaan tarvittaessa huomioon seuraavia ohjelmia koskevissa ehdotuksissa. Kaikki tällaiset
lainsäädäntöehdotukset
huomioidaan
vuotuisissa
hallintosuunnitelmissa.
Vuoden 2022
hallintosuunnitelmia koskeviin ohjeisiin sisältyy vaatimus, jonka mukaan suunnitelmiin on
sisällytettävä asianmukaisia arviointeihin perustuvia seurantatoimia. Lisäksi yksiköitä pyydetään
mainitsemaan hallintosuunnitelmissaan keskeiset parempaa sääntelyä koskevat toimet, kuten
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toimivuustarkastukset ja merkittävät arvioinnit. Hallintosuunnitelmiin ei voida sisällyttää hyvin
täsmällisiä, esimerkiksi ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä operatiivisia seurantatoimia, sillä
hallintosuunnitelmissa keskitytään vuoden tärkeimpiin tuotoksiin.
Arvioinneista saaduista kokemuksista ja seurantatoimista kerrotaan myös muissa asiakirjoissa, kuten
vuotuisissa toimintakertomuksissa.
Paremman sääntelyn suuntaviivoissa ei järjestelmällisesti edellytetä seurantatoimia koskevia
toimintasuunnitelmia, eikä niiden laatiminen ole pakollista. Tämä perustuu suhteellisuussyihin ja
pyrkimykseen välttää päällekkäisen tiedon välittämistä muille toimielimille sekä yleisölle.
1.19 Paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaan vaikutustenarviointien on oltava oikeasuhteisia.
Kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ei voida arvioida etenkään silloin, kun ne eivät ole
toteuttamiskelpoisia. Sen sijaan komission yksiköissä yksilöidään ja seulotaan käytettävissä olevat
vaihtoehdot, jotta niistä voidaan valita sopivin. Komission yksiköt ottavat huomioon näytön ja
sidosryhmien panokset sekä kuulevat yksiköiden välisiä ryhmiä, joihin kuuluu asiantuntijoita kaikista
asiaan liittyvistä komission pääosastoista. Vaikutustenarvioinnit tutkii sääntelyntarkastelulautakunta.
Taulukko 1.2 – Vaikutusarvioinneissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat laadullisesti
vertailukelpoisia mutta joiden määrällinen analyysi on vähäistä – Ks. komission vastaus kohtaan
1.19.
KOMISSIO OTTI SAADUT KOKEMUKSET
LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUKSIAAN

HUOMIOON

VALMISTELLESSAAN

Laatikko 1.1 – Saatu kokemus: erilaisia ulkoisen toiminnan välineitä olisi yhdistettävä
Useimpien aiempien välineiden yhdistäminen yhdeksi välineeksi ja Euroopan kehitysrahaston
sisällyttäminen EU:n talousarvioon ovat merkittäviä askeleita kohti yksinkertaistamista ja
johdonmukaisuutta. Ulkoisen toiminnan rahastojen täytäntöönpanoon sovelletaan yhtenäisiä sääntöjä.
Lisäksi NDICI:n täytäntöönpanosäännöt toimivat perustana muutamien ulkoisten rahoitusvälineiden
(IPA III, väline ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten, päätös merentakaisten maiden ja
alueiden assosiaatiosta) täytäntöönpanolle.
1.26 Komissio kommentoi tilintarkastustuomioistuimen mainitsemaa kokemusta ehdotuksessaan
yhteisten indikaattorien luettelon laajentamiseksi. Koska ohjelmilla olisi käytettävissään entistä
pidempi ja kattavampi luettelo indikaattoreista, joita ne voisivat soveltaa raportoidessaan luonteeltaan
melko heterogeenisistä koheesiopolitiikan toimista, ne voisivat valita ja käyttää enemmän
investointiensa kannalta merkityksellisiä indikaattoreita. Tämä vähentäisi merkittävästi tarvetta
ohjelmakohtaisille indikaattoreille. Lisäksi komissio haluaa tuoda esiin, että ohjelmakaudelle 2021–
2027 ehdotettuja indikaattoreita analysoitiin yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja
niitä verrattiin RACER-kriteereihin (merkityksellinen, hyväksytty, uskottava, selkeä, kestävä).
Laatikko 1.3 – Saatu kokemus: lähestymistavan, jolla arvioidaan YMP:n myötävaikutusta
ilmastotoimiin, olisi heijastettava paremmin todellisuutta
EU:n lähestymistapa ilmastotoimien valtavirtaistamiseen sekä käytetyt seurantamenetelmät perustuvat
kansainvälisiin käytäntöihin. Menetelmä, jota komissio käyttää laskeakseen YMP:n
myötävaikutuksen ilmastotoimiin, on luotettava, se on laadittu avoimesti ja koordinoidusti, ja siitä on
ilmoitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joiden kanssa on sovittu menetelmän käytöstä.
Viimeaikaisessa YMP:n uudistusta koskevassa poliittisessa sopimuksessa Euroopan parlamentti ja
neuvosto ovat antaneet täyden tukensa menetelmälle, jolla ilmastotoimet valtavirtaistetaan YMP:hen.
Lisäksi lainsäädäntövallan käyttäjät ovat lykänneet mahdollisten muutosten tekemistä yhteisen
maatalouspolitiikan ilmastotoimien seurantaan vähintään 31. joulukuuta 2025 saakka.
Komissio katsoo, että YMP:n välineiden vaikutus ei ole ollut vähäinen vaan merkittävä.
EU:n maatalous on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 21,4 prosenttia vuodesta 1990, vaikka
samalla maataloustuotanto on kasvanut.
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Komissio toteaa, että YMP:n erityistavoitteena ei koskaan ollut karjan päästöjen vähentäminen.
Päästöjen määrä on pysynyt vakaana tuotannon kasvaessa. Lisätoimet ovat edelleen tarpeen, jotta
maatalouden päästöjä voitaisiin entisestään pienentää ja jotta voitaisiin saavuttaa EU:n vuodelle 2030
asettamat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, kuten nettopäästöjen vähentäminen 55 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä.
Komissio korostaa, että se on vahvasti sitoutunut saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen
ohjelmassa vahvistetut tavoitteet, jotka liittyvät ohjelman keskeisiin osa-alueisiin:
ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöstä huolehtimiseen. Kestävämpään
maatalouteen siirtymisellä on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Uudessa YMP:ssä
tätä siirtymää pyritään tukemaan tehostetulla ehdollisuudella (mukaan lukien turvemaiden suojeluun
tähtäävä uusi GAEC 2) sekä ympäristöjärjestelmillä, joissa vähintään 25 prosenttia suorista maksuista
ja 35 prosenttia maaseudun kehittämisen määrärahoista kohdennetaan ympäristöä tai ilmastoa
koskeviin hankkeisiin.
Uusi YMP on siis ilmastotoimien – sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että siihen sopeutumisen –
osalta aiempaa kunnianhimoisempi. Uusien viljelijöitä koskevien velvoitteiden lisäksi siinä pyritään
palkitsemaan niitä viljelijöitä, jotka osallistuvat ympäristö- ja ilmastotoimiin esimerkiksi siirtymällä
hiiltä sitovaan viljelyyn, mikä luo samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseutualueilla.
Laatikko 1.4 – Saatu kokemus: MRK:n olisi oltava joustavampi, jotta sillä pystyttäisiin
paremmin vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin
Kuten vuonna 2018 julkaistussa MRK:ta koskevassa tiedonannossa (COM(2018) 321) tiivistetään,
komission vuonna 2018 tekemässä alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin mekanismeja, joilla pyrittiin
varmistamaan





joustavuus ohjelmien sisällä ja välillä (muun muassa NDICI-joustovara, siirrot ja maksut
yhteistyössä hallinnoiduista rahastoista suoraan tai välillisesti hallinnoituihin rahastoihin tai
InvestEU-rahastoon, rahoituspuitteiden joustavuus toimielinten välisen sopimuksen 18 kohdan
mukaisesti)
joustavuus otsakkeiden ja vuosien välillä (esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen mainitsema
unionin varaus)
sekä erityisrahoitusvälineet (temaattiset ja muut kuin temaattiset), joiden vahvistamista ehdotettiin
komission toukokuussa 2020 esittämässä elpymispaketissa.

Komissio ehdotti myös perussäädösmallia, jolla olisi varmistettu säännösten samankaltaisuus kaikissa
perussäädöksissä niin komission yksiköiden kuin eri alakohtaisten ohjelmien tuensaajien toteuttaman
täytäntöönpanon osalta. Tämä olisi parantanut ohjelmien täytäntöönpanon joustavuutta esimerkiksi
helpottamalla yhteisrahoitusta ja siirtoja koskevia muutoksia. Lopullisena tavoitteena olisi ollut
tulosten parempi saavuttaminen. Lainsäädäntövallan käyttäjät vastustivat tätä mallia vuosien 2021–
2027 monivuotisista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen aikana
Komissio toteaa, että kaikkia ehdotuksia ei lopulta sisällytetty MRK:ta koskevaan
kokonaissopimukseen. Vaikka vuosien 2021–2027 MRK:ta koskevalla kokonaissopimuksella,
alakohtainen lainsäädäntö mukaan lukien, varmistetaan pitkälti sama joustavuuden taso kuin
vuosien 2014–2020 MRK:ssa, tasojen sopivuutta yhdistettynä joidenkin uusien ohjelmien
sisäänrakennettuihin joustoihin voidaan arvioida vasta ohjelmakauden 2021–2027 täytäntöönpanon
aikana ja sen jälkeen, kun otetaan huomioon jatkuvasti kehittyvät haasteet ja odottamattomat
tapahtumat, joihin EU:n talousarviolla joudutaan vastaamaan.
Laatikko 1.5 – Saatu kokemus: n+3-sääntö olisi korvattava n+2-säännöllä
Komission ehdotuksessa yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi vuosille 2021–2027 esitettiin
siirtymistä n+3-säännöstä n+2-sääntöön. Neuvottelujen aikana neuvosto kuitenkin vastusti
voimakkaasti ehdotettua mekanismia, ja se poistettiin hyväksytystä tekstistä.
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Vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tukikelpoisuuden päättymispäivänä
kuitenkin säilytettiin 31. joulukuuta 2029, mikä itse asiassa johtaa n+2-säännön soveltamiseen
viimeisen vuoden sitoumusten osalta. Tämä on linjassa tilintarkastustuomioistuimen toistuvasti
esittämien suositusten kanssa, joiden mukaan peräkkäisten ohjelmakausien päällekkäisyyksiä olisi
vähennettävä.
Lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (EMKR) alkaa vuosien 2021–2027
uuden MRK:n aikana soveltaa n+2-sääntöä vuodesta 2023 alkaen (YMP:n strategiasuunnitelmaasetuksen soveltamisen yhteydessä).
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
1.34 Kaikkia alakohtaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka kuuluvat yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen soveltamisalaan, on edeltänyt vaikutustenarviointi. Vaikutustenarvioinneissa on analysoitu
rahastojen täytäntöönpanoon liittyviä keskeisiä näkökohtia, jotka on otettu huomioon myös yhteisiä
säännöksiä koskevassa asetuksessa. Ehdotuksessa yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi
hyödynnettiin näitä vaikutustenarviointeja.
Mitä tulee vaikutustenarviointiin, joka on tehty vuoden 2020 jälkeiseen YMP:hen liittyvien
lainsäädäntöehdotusten tueksi, sen liite 1 sisältää valikoiman asiaankuuluvia viitteitä, sen liitteessä 3
esitetään yhteenveto komission hyödyntämistä lukuisista arvioinneista ja tutkimuksista ja sen liite 9
sisältää täysimittaisen lähdeluettelon.
Kompensoidakseen loppuun saatettujen arviointien puutetta komissio järjesti laajan julkisen
kuulemisen (ennen muita MRK:hon liittyviä kuulemisia) ja useita työpajoja, joissa käsiteltiin
kestävyyden kolmea pilaria ja elintarvikekysymyksiä. Lisäksi se toteutti perusteellisen määrällisen
analyysin, jota täydennettiin kattavalla monikriteerianalyysilla.
Suositus 1.1
a) Komissio hyväksyy suosituksen.
Vaikutustenarvioinneissa analysoidaan toimintapoliittisten vaihtoehtojen merkittäviä taloudellisia,
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Tämä on keskeisen tärkeää näyttöön perustuvan päätöksenteon ja
hyvien lainsäädäntöehdotusten suunnittelun kannalta. Vaikka komissio ei tässä vaiheessa voi
ennakoida vuoden 2027 jälkeiseen MRK:hon liittyvien tulevien ehdotustensa suunnittelua, komissio
aikoo analysoida, miten vaikutustenarvioinneissa voitaisiin parhaalla tavalla tarkastella useita
ohjelmia kattavan lainsäädännön sisällöllisiä näkökohtia. Analyysiin vaikuttavat seuraavan MRK:n
rakenne, tehokkain ja oikeasuhteisin toimintatapa ja aiempien MRK:iden valmistelusta saadut
kokemukset, ja siinä otetaan huomioon paremman sääntelyn suuntaviivat.
b) Komissio hyväksyy suosituksen.
Vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä arviointien ajoitukseen sovelletaan
horisontaalista lähestymistapaa. Väli- ja loppuarviointi toteutetaan yleensä neljän vuoden kuluttua
ohjelmien täytäntöönpanon alkamisesta ja päättymisestä sen varmistamiseksi, että arvioinneissa
voidaan hyödyntää kolmen kokonaisen vuoden tietoja.
Paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti vuoden 2027 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen
valmistelu perustuu vaikutustenarviointeihin (tai ennakkoarvointeihin). Valmistelussa hyödynnetään
vuosien 2021–2027 ohjelmien käytettävissä olevia väliarviointeja ja vuosien 2014–2020 ohjelmien
loppuarviointeja niin, että otetaan huomioon MRK-sykli ja siihen liittyvät haasteet.
Välttämättömät poikkeukset tästä periaatteesta ovat mahdollisia. Siirtymäkauden vuoksi jäsenvaltiot
esimerkiksi ilmoittavat komissiolle uuden YMP:n täytäntöönpanoa koskevat ensimmäiset tiedot
helmikuussa 2025.
1.35 Ks. komission vastaus kohtaan 1.13.

279
Komission arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit ovat jo saatavilla EUR-Lexissä, komission virallisessa
asiakirjarekisterissä ja Kerro mielipiteesi -portaalissa. Lisäksi ne ovat EU:n toimielinten jäsenten
saatavilla toimielinten välisessä EU:n tutkimuksia (ja arviointeja) koskevassa tietokannassa. Komissio
työskentelee parhaillaan näiden näyttörekisterien ja -portaalien yhdistämiseksi.
Suositus 1.2 Komissio hyväksyy suosituksen. Toimielinten välillä on sovittu yhteisen
lainsäädäntöportaalin perustamisesta, ja komissio on sitoutunut olemaan yhteydessä Euroopan
parlamenttiin ja neuvostoon yhteistä lainsäädäntöportaalia koskevan työn edistämiseksi, kuten
todetaan komission tiedonannossa ”Parempaa sääntelyä: yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä”.
Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppu. Täytäntöönpanon ajoitus riippuu muista osallistuvista
toimielimistä.
1.36 Arvioinnin seurantamuotoja on monenlaisia, kuten lainsäädäntöehdotus ja siihen liittyvä
vaikutustenarviointi (tai ennakkoarviointi), ohjeistuksen tai valvonnan parantaminen sekä komission
kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Rahoitusohjelmien arvioinneista saatuja johtopäätöksiä hyödynnetään vaikutustenarvioinnissa
tehtävässä analyysissa sekä tulevia ohjelmia koskevan lainsäädäntöehdotuksen suunnittelussa.
Tällaiset ehdotukset ja niihin liittyvät vaikutustenarvioinnit luetellaan vuotuisissa
hallintosuunnitelmissa. Lisäksi yksiköitä pyydetään mainitsemaan hallintosuunnitelmissaan keskeiset
parempaa sääntelyä koskevat toimet, kuten toimivuustarkastukset ja merkittävät arvioinnit. Muita
täsmällisempiä operatiivisia seurantatoimia (esim. palvelujen käyttöönotto-ohjeet, IT-päivitykset) ei
mainita hallintosuunnitelmissa, sillä niissä keskitytään vuoden tärkeimpiin tuotoksiin.
Tietoja merkittävistä arviointien seurantatoimista sisältyy myös muihin kertomuksiin, kuten vuotuisiin
toimintakertomuksiin.
Suositus 1.3
Komissio hyväksyy suosituksen.
Komissio on samaa mieltä siitä, että on tärkeää levittää arviointituloksia ja yksilöidä seurantatoimia
silloin kun se on tarpeen arviointien johtopäätösten täydentämiseksi, jotta saatuja kokemuksia ja
arviointituloksia voidaan hyödyntää käytännössä. Rahoitusohjelmien arvioinnit esitetään komission
yksiköiden valmisteluasiakirjoissa, ja niiden seurantaa analysoidaan vaikutustenarvioinneissa.
Komissio on vuosien 2021–2027 MRK:n valmistelua koskevissa vaikutustenarvioinneissaan ottanut
huomioon keskeiset arvioinneista saadut kokemukset. Seuraavia ohjelmia koskevat tulevat ehdotukset
ja niihin liittyvät vaikutustenarvioinnit otetaan huomioon julkisissa hallintosuunnitelmissa.
Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppu. Ajoitus riippuu siitä, milloin vuosien 2021–2027 MRK:n
väli- ja loppuarvioinnit tehdään.
1.37 Määrällisillä tiedoilla sekä tilastojen ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin kaltaisilla menetelmillä
täydennetään laadullisia tietoja, kuten lausuntoja, sidosryhmien panoksia sekä tieteellistä tietoa ja
asiantuntijaneuvoja, jotka kaikki ovat yhtä arvokkaita vaikutustenarvioinnin näyttöpohjan
muodostamisessa. Komission vaikutustenarviointeihin on rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta
sisällytetty määrällinen analyysi silloin, kun se on ollut mahdollista ja oikeasuhteista.
Vaikka joissakin tapauksissa, kuten YMP:n vaikutustenarvioinnissa, on tehty määrällinen analyysi,
vaikutusten määrällinen ilmaiseminen ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, ja näyttö saatetaan
joutua rakentamaan laadullisten tietojen pohjalta, mikä on yhtä arvokasta.
Suositus 1.4 Komissio hyväksyy suosituksen.
Määrälliset tiedot, mukaan lukien kustannus–hyötyanalyysit ja kustannus–vaikuttavuusanalyysit, ovat
vaikutustenarviointiprosessissa tärkeä näytön lähde laadullisen näytön rinnalla. Vaikutusten
määrällinen ilmaiseminen sekä kustannus–hyötyanalyysien ja kustannus–vaikuttavuusanalyysien
toteuttaminen on kuitenkin mahdollista vain määrällisten tietojen pohjalta ja silloin kun se on
käytännössä mahdollista ja oikeasuhteista eli kun korkealaatuista tietoa on saatavilla hyvissä ajoin ja
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kohtuullisin kustannuksin. Komissio on riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot ja muut EU:n
lainsäädännön edunsaajat toimittavat sille laadukkaita tietoja hyvissä ajoin.
Liite 1.1 Vuosikertomuksen 2017 kolmannessa luvussa annettujen suositusten seuranta
Suositus 3 c):
Keskeisiin tuloksellisuutta koskeviin kertomuksiin sisältyvät kootut tiedot ovat peräisin ohjelmien ja
toimintapolitiikkojen juoksevasta hallinnoinnista vastaavista yksiköistä. Keskusyksiköt ovat
korostaneet esitettävien tietojen johdonmukaisuuden merkitystä ja niiden lähteiden selkeää
ilmoittamista vuotuisia toimintakertomuksia ja ohjelmaselvityksiä koskevissa pysyvissä ohjeissa
(jotka sisältyvät talousarvioita koskevan yleiskirjeen pysyviin ohjeisiin) ja asiaankuuluvien komission
laajuisten verkostojen kanssa käydyssä säännöllisessä vuorovaikutuksessa. Keskusyksiköiden
havaitsemat poikkeamat otetaan esille ja niistä keskustellaan yksiköiden kanssa kertomusten
viimeistelyn aikana.

281
EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
2. LUKU – KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY

JOHDANTO
2.1. Erasmus+ -ohjelmaa pidetään yleisesti tehokkaana ohjelmana, joka tarjoaa Euroopan kansalaisille
eurooppalaista lisäarvoa. Komissio kehittää jatkuvasti ohjelmiaan ja toimintatapojaan vastatakseen
sidosryhmiensä kohtaamiin haasteisiin. Tärkeänä osana tätä jatkuvaa prosessia komissio ryhtyy
toimiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, jäljempänä ’ETT’, yksityiskohtaisten havaintojen
pohjalta.
On tärkeää huomata, että osa luvussa mainituista tutkimuksista saatiin valmiiksi joitakin vuosia sitten
ja ne kattavat vieläkin aiempia ajanjaksoja. Komissio käynnistää vuonna 2022 kauden 2014–2020
ohjelman loppuarvioinnin. Siinä on tarkoitus kuvata tarkemmin mukautuksia, joita ohjelmaan on tehty
vuosien mittaan sekä vastauksena näihin tutkimuksiin.
Lopuksi ETT nostaa esiin sen, että Erasmus+ -ohjelmaan osallistuu enemmän naisia kuin miehiä.
Komission tietojen mukaan tämä johtuu pääasiassa sukupuolten epätasapuolisesta edustuksesta niillä
koulutusaloilla, jotka yleensä houkuttelevat osallistumaan Erasmus+ -ohjelmaan, eikä niinkään siitä,
että ohjelmassa esiintyisi miehiin kohdistuvaa syrjintää, johon olisi puututtava. Monissa ohjelmasta
rahoitettavissa hankkeissa korostetaan osallistumismahdollisuuksia kaikille taustasta riippumatta,
mikä näkyy yleensä ohjelman tilastoissa.
ERASMUS+ -OHJELMAN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI
2.9. Tuloksellisuusindikaattorit ovat hyödyllinen väline ohjelman tuloksellisuuden seurannassa. Ne
voivat esimerkiksi antaa varhaisessa vaiheessa viitteitä tuloksellisuuteen/toteutukseen liittyvistä
ongelmista, joihin saattaa olla syytä kiinnittää huomiota. Ohjelman tuloksellisuuden arviointi
edellyttää kuitenkin usein muutakin kuin tuloksellisuusindikaattorien analysointia, jotta se kattaisi
muita merkityksellisiä määrällisiä ja laadullisia tietoja. Mitkään tuloksellisuusindikaattorit eivät pysty
kuvaamaan kaikkia ohjelman tuloksellisuuden kannalta merkityksellisiä näkökohtia. Näin ollen se,
että tietyn tuloksellisuusindikaattorin osalta edistytään (tai ei edistytä) suunnitellusti sen tavoitteen
saavuttamisessa, ei välttämättä tarkoita sitä, että ohjelma itsessään edistyy (tai ei edisty) suunnitellusti
tavoitteidensa saavuttamisessa.
Komissio esittää ohjelmaselvityksissä arvionsa siitä, miten indikaattorien osalta on edistytty
tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä arvio poikkeaa joissakin tapauksissa ETT:n tässä kertomuksessa
esittämästä arviosta eri menetelmien käytön vuoksi.
Kuten ETT:n erityiskertomuksessa nro 22/2018 kuvataan, vuosien 2014–2020 Erasmus+ -ohjelman
indikaattorit ovat yhdenmukaiset eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020)
toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa.
Vastauksena indikaattoreita koskeviin keskeisiin havaintoihin komissio vahvistaa, että indikaattoreita
tarkistetaan parhaillaan uutta ohjelmakautta varten ja tarkistuksessa käsitellään ETT:n havaitsemia
ongelmia. Eräät teoreettiset erot, kuten tuotosten ja tulosten välinen ero, ovat kuitenkin osa laajempaa
ja pitkäkestoista institutionaalista keskustelua siitä, miten EU-ohjelmien merkittävät hyödyt olisi
luokiteltava.
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2.11. Komissio katsoo, että tuetun henkilöstön määrää koskevia indikaattoreita voidaan pitää
tulosindikaattoreina johtuen niiden luonteesta ohjelman keskeisenä toiminnallisena tavoitteena, sillä
niihin viitataan Erasmus+ -asetuksen liitteessä I ”määrällisinä (yleis)kriteereinä”.

2.12. Komissio toteaa, että väliarvioinnin mukaan parannettavaa olisi vielä sen suhteen, mitä
hankkeissa todellisuudessa rahoitetaan ja kuinka hyvin ne ovat linjassa EU-tason keskeisten
painopisteiden kanssa. Kansallisten toimistojen työohjelmat ja ohjelmaoppaan kriteerit ovat vähitellen
vahvistaneet hankkeiden ja EU-tason painopisteiden välistä yhteyttä.
2.15. Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa vuosien 2021–2027
Erasmus+ -ohjelman osalta ja korvannut IT-työkalut yhdellä moduulijärjestelmällä. Myös
ohjelmaopasta on päivitetty, ja rahoitussääntöjen yksinkertaistaminen, erityisesti tulosperusteisten
kertakorvausten avulla, toteutetaan asteittain vuoden 2021 ehdotuspyynnöistä alkaen.
2.16. Komissio korostaa, että vuoden 2017 väliarvioinnin päätelmät synergioista perustuivat
Erasmus+ -ohjelman alkuvuosiin. Sittemmin komissio on huomattavasti lisännyt mekanismeja, joiden
kautta EU:n ohjelmat toimivat yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtenä tärkeänä
esimerkkinä voidaan mainita Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen, jonka yhteydessä
hyödynnettiin useita eri EU-ohjelmia. Tätä prosessia jatketaan monivuotisessa rahoituskehyksessä
ohjelmakaudella 2021–2027, ja siinä mahdolliset synergiat on sisällytetty kokonaisuudessaan
ohjelmien oikeusperustoihin.
2.17. Komissio katsoo, että naisten osuus Erasmus-ohjelmassa selittyy suurelta osin sillä, että tiettyjen
koulutusalojen suhteellinen osuus ohjelmassa ja sukupuolten epätasapainoinen edustus näillä aloilla
vaikuttavat
toisiinsa.
Erityisesti
liikkuvuutta
korkeakoulutuksen
alalla
koskevassa
Erasmus+ -ohjelmassa miehet ovat enemmistönä muun muassa seuraavilla aloilla: ”tekniset alat,
tuotanto ja rakennusala” ja ”tieto- ja viestintäteknologia”. Nämä erikoisalat ovat kuitenkin kooltaan
pienempiä kuin esimerkiksi ”taiteet ja humanistiset tieteet” ja ”yhteiskuntatieteet, journalismi ja
tiedotus”.
Tuloksiin keskittyvän talousarvion periaatteen mukaisesti EU:n talousarviolla pyritään kohdistamaan
rahoitusta useisiin tavoitteisiin. Erasmus+ -hankkeiden verkkotietokannassa on 9 243 hanketta, jotka
edistävät sukupuolten tasa-arvoa muiden tavoitteiden ohella. Niiden taloudellisen vaikutuksen
arvioiminen on kuitenkin mielivaltaista eikä vastaa edellä mainittua periaatetta, jonka mukaan
jokaisella käytetyllä eurolla pyritään saavuttamaan useita tavoitteita ja maksimoimaan eurooppalaisten
veronmaksajien saama arvo.
EU:n kauden 2021–2027 ohjelmia koskevissa uusissa horisontaalisissa suuntaviivoissa esitellään
rahoituksen seurantamalli, joka kattaa muun muassa sukupuolten tasa-arvon.
2.20. Komission tuloksellisuuskehyksen mukaisesti asetettuja ja saavutettuja tavoitteita pidetään
tuloksina silloin kun perustana olevan ohjelman mukaan kyse on keskeisestä tavoitteesta.

2.26. Näitä indikaattoreita tarkastellaan uudelleen käynnissä olevan keskeisten indikaattoreiden
kehittämisen yhteydessä yhteistyössä keskusyksiköiden kanssa.

2.29. Komissio haluaa korostaa, että koulujen strategisissa kumppanuuksissa lisäarvoon sisältyvät
keskeisesti parhaiden käytänteiden jakaminen kansainvälisesti ja katalyyttinen vaikutus, joka
kumppanuuksilla voi olla niiden paikallisyhteisöihin ja sidosryhmiin. Innovointi on kuitenkin
sisällytetty kokonaisuudessaan tuotoksiin, jotka ovat sitten muiden alan toimijoiden käytettävissä.
Lisäksi väliarviointiin sisältyneet yksityiskohtaiset vastaukset antavat strategisten kumppanuuksien
hyödyistä monipuolisemman ja monivivahteisemman kuvan. Niissä todettiin erityisesti, että jakamisja oppimistoimilla on selkeä arvo ja ne antavat henkilöstölle ja organisaatioille mahdollisuuden
parantaa käytäntöjään ja menetelmiään.
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2.33. Komission tuloksellisuuskehyksen mukaisesti asetettuja ja saavutettuja tavoitteita pidetään
tuloksina silloin kun perustana olevan ohjelman mukaan kyse on keskeisestä tavoitteesta.

2.36. Komissio huomauttaa, että tämä ilmeisen alhainen prosenttiosuus johtuu pääasiassa nuorten
vapaaehtoistoiminnan tuen siirtämisestä uudemmille Euroopan solidaarisuusjoukoille vuodesta 2018
lähtien.
2.37. Ks. komission vastaus kohtaan 2.33.

JOHTOPÄÄTÖKSET
2.41. Komissio viittaa kohtaan 2.17 antamassaan vastauksessa kuvattuun koulutusalojen vaikutukseen
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen.
2.42. Ottaen huomioon tämän luvun lukuisat viittaukset vuoden 2017 väliarviointiin on myös tärkeää
huomata, että siinä todettiin seuraavaa:
”Ohjelman lopullisessa arvioinnissa käsitellään myös laajamittaisissa tietoyhteenliittymissä ja
alakohtaisissa osaamisalliansseissa saavutettavia tuloksia. Nämä toimet on otettu Erasmus+-ohjelman
puitteissa käyttöön korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen innovaatioiden edistämiseksi,
eivätkä ne olleet riittävän pitkällä, jotta niitä olisi voitu tarkastella väliarvioinnissa.”
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
3. LUKU – TALOUDELLINEN, SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN YHTEENKUULUVUUS

JOHDANTO
3.1 Kauden 2014–2020 ohjelmissa painotetaan tuloksellisuutta ja toimintalogiikkaa, mistä on
osoituksena kattavampi raportointi rahastokohtaisista yhteisistä indikaattoreista kauteen 2007–2013
verrattuna. Tämä on johtanut entistä luotettavampiin ja yhdenmukaisempiin, eri ohjelmien ja maiden
välillä vertailukelpoisiin tuloksellisuustietoihin investointitoimien tuotoksista ja suorista tuloksista.
Ohjelmien vuotuiset täytäntöönpanokertomukset ovat nyt huomattavasti parempi tuloksellisuutta
koskeva tietolähde kuin aikaisemmin. Tuotoksia, tuloksia, yksikkökustannuksia ja onnistumisastetta
koskevat saavutukset on asetettu kaikkien kansalaisten saataville koheesiopolitiikan avoimella
tietoalustalla 1.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja nuorisotyöllisyysaloitteen toimilla oli saavutettu merkittäviä
tuloksia vuoden 2019 loppuun mennessä. Ne tarjosivat apua 36,4 miljoonalle ihmiselle eri hankkeilla
vuosina 2014–2019. Heistä 4,5 miljoonaa oli löytänyt työpaikan ja 5,5 miljoonaa hankkinut
pätevyyden EU:n toimien ansiosta. Heihin kuului 2,5 miljoonaa vammaista, 5,6 miljoonaa
maahanmuuttajaa ja ulkomaalaistaustaista osallistujaa sekä 6,5 miljoonaa muita heikommassa
asemassa olevaa henkilöä. ESR:n ja nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano on edelleen käynnissä
ja päättyy 31. joulukuuta 2023.
ESR:stä ja nuorisotyöllisyysaloitteesta rahoitetuissa toimenpideohjelmissa investoidaan monenlaisiin
toimiin, jotka on räätälöity jäsenvaltioiden ja alueiden erityisiin kehitystarpeisiin. Tavoitteiden
asettamiseen ja tuloksellisuudesta raportoimiseen käytetyt indikaattorit on mukautettu erityistoimiin.
Korkean raportointitason tuloksellisuusraportoinnissaan komissio keskittyy yhteisiin indikaattoreihin,
joita käytetään kaikissa ohjelmissa ja jotka raportoidaan kaikista toimista, koottuna yhteen EU:n
tasolla. Ohjelmakohtaiset indikaattorit, joilla on yhtä tärkeä merkitys arvioitaessa rahastojen
tuloksellisuutta kansallisella ja alueellisella tasolla mutta joita ei käytetä komission korkean
raportointitason raportoinnissa, soveltuvat erityisten ohjelmien tuloksellisuuden seurantaan.
Komission mielestä käytössä oleva seurantajärjestelmä mahdollistaa ohjelmien tosiasiallisen
täytäntöönpanon ja tuloksellisuuden seurannan.
3.7 Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 ohjelmaselvityksessä määritellyt erityistavoitteet
vastaavat yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen ja ESR-asetuksen temaattisia tavoitteita. Kauden
2014–2020
ESR-ohjelmissa
eri
temaattisten
tavoitteiden
alaluokkia
kutsutaan
investointiprioriteeteiksi. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 34 kohdan mukaan
erityistavoitteella
tarkoitetaan
”lopputulosta, jonka
saavuttamista
edistetään
jollakin
investointiprioriteetilla tai unionin prioriteetilla tällaisen prioriteetin puitteissa tietyssä kansallisessa
tai alueellisessa yhteydessä toteutettavilla toimilla tai toimenpiteillä”. Kukin jäsenvaltio määrittelee
tällaiset erityistavoitteet ohjelman kunkin prioriteetin osalta.

ESR:N TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI
3.12 Ks. komission vastaus kohtaan 3.70.
1
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3.19 Kuten Euroopan komission vastauksissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomukseen tulosperusteisesta rahoituksesta korostetaan, tulosten tarkastelu toteutettiin
sääntelyperustan edellyttämällä tavalla arvioimalla tuloskehykseen sisältyviä indikaattoreita.
Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa 2014–2020 edellytetäänkin, että tulosten tarkastelu
toteutetaan arvioimalla tuloskehykseen sisältyviä täytäntöönpanovaiheita ja indikaattoreita.
Koheesiopolitiikan toimien taustalla olevalla perustalla varmistetaan, että taloudellisten
indikaattoreiden ja tuotosindikaattoreiden sekä tulosten välillä on peräkkäisyyteen perustuva suhde.
Tulosten tarkastelun ajankohtana olisi ollut liian aikaista saada koheesiopolitiikan puitteissa
rahoitettujen monivuotisten investointien tuloksia (ja arvioida edistystä niiden perusteella).
3.21 Monet näistä tietoja rajoittavista seikoista on ratkaistu nykyisellä ohjelmakaudella, erityisesti
ottamalla käyttöön yhteiset tulosindikaattorit ja yhteiset määritelmät kaikille indikaattoreille.
Komissio on jatkanut pyrkimyksiään vaihtoehtoisten vaikutustenarviointien edistämiseksi
jäsenvaltioissa (esimerkiksi vaihtoehtoisia vaikutustenarviointeja koskevien ohjeiden päivittäminen ja
kokemusten vaihto). Lähes 100 ESR:ää ja nuorisotyöllisyysaloitetta koskevaa vaihtoehtoista
vaikutustenarviointia on saatu valmiiksi. Ne kattavat useimmat jäsenvaltiot, ja niissä keskitytään
työllisyyteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja koulutustoimiin. Tästä näytöstä tehdään järjestelmällinen
yhteenveto (meta-analyysitutkimus), jota hyödynnetään jälkiarvioinnissa.
3.23 Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemassa Euroopan parlamentin tutkimuksessa korostettiin
myös koheesiopolitiikan arvioinnin parantumista. ”Yleisesti ottaen asiaan perehtyneet sidosryhmät
ovat yhtä mieltä siitä, että kehyksen valmiudet esittää näyttöä koheesiopolitiikan saavutuksista ja
täyttää vastuuvelvollisuutta koskeva tehtävä ovat parantuneet EU:n tasolla.”
Lisäksi vaihtoehtoisten arviointien osuus on ollut ESR:ssä paljon suurempi kuin EAKR:ssä.
Menetelmien osalta arvioinnin tukipalvelu on todennut, että monissa vaikutustenarvioinneissa
käytetään suhteellisen kehittyneitä tekniikoita, joiden tarkoituksena on erottaa tarkasteltujen
toimenpiteiden vaikutukset muista tekijöistä. Erityisesti käytetään vaihtoehtoista analyysia
vaikutusten laajuuden arvioimiseksi sekä teoreettista analyysia toimenpiteiden ja havaittujen tulosten
välisten yhteyksien jäljittämiseksi.
Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto jatkaa Yhteisen tutkimuskeskuksen
(vaikutustenarvioinnin tutkimuskeskuksen) ja arvioinnin tukipalvelun tuella arviointivalmiuksien
kehittämistä jäsenvaltioissa.
3.24 Vaikka varainhoitoasetus on EU:n talousarvion laatimista, täytäntöönpanoa ja valvontaa
koskevien periaatteiden ja menettelyjen tärkein perusta, paremman sääntelyn suuntaviivoissa esitetään
periaatteet, joita Euroopan komissio noudattaa valmistellessaan uusia aloitteita ja ehdotuksia sekä
hallinnoidessaan ja arvioidessaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Euroopan komissio arvioi aina
parempaa sääntelyä koskevien vaatimusten mukaisesti arviointiperusteita, jotka koskevat toimien
vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n lisäarvoa.
3.25 Tulosindikaattorit ovat hyödyllinen väline ohjelman tuloksellisuuden seurannassa. Niiden
ansiosta voi esimerkiksi tulla ilmi viitteitä tuloksellisuuteen tai täytäntöönpanoon liittyvistä
ongelmista, joihin olisi mahdollisesti kiinnitettävä huomiota. Ohjelman tuloksellisuuden arviointi
kuitenkin edellyttää usein tulosindikaattoreiden analyysia laajempaa tarkastelua, jotta muut
asiaankuuluvat määrälliset ja laadulliset tiedot voidaan huomioida. Mikään tulosindikaattoreiden
yhdistelmä ei riitä ilmaisemaan kaikkia ohjelman tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia. Siksi se, että
tietyssä tulosindikaattorissa edistytään (tai ei edistytä) ”suunnitellusti” sen tavoitteen saavuttamiseksi,
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ei välttämättä tarkoita, että ohjelma itsessään edistyy (tai ei edisty) ”suunnitellusti” kohti
tavoitteidensa saavuttamista.
Komissio esittää ohjelmaselvityksissä arvionsa siitä, miten indikaattoreiden perusteella on edistytty
tavoitteiden saavuttamisessa. Joissakin tapauksissa tämä arviointi eroaa tilintarkastustuomioistuimen
tässä kertomuksessa esittämästä arvioinnista erilaisten menetelmien käytön vuoksi.
3.26 Ks. komission vastaus kohtaan 3.71.
3.29 Kuten työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa
todetaan, tulosten arviointi perustuu kuuteen indikaattoriin ja sisältää kokonaisarvioinnin. Fyysiset
indikaattorit (tuotokset ja tulokset) ovat vain yksi näistä kuudesta indikaattorista. Komissio katsoo,
että fyysiset indikaattorit eivät riitä ohjelman tuloksellisuuden arviointiin. Myös muita näkökohtia,
kuten rahoituksen toteutus ja hallinnolliset valmiudet, olisi otettava huomioon.
3.33 Mainitussa tutkimuksessa analysoitiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI)
ohjelmasuunnittelua vuosina 2014–2020. Siinä korostettiin, että maakohtaiset suositukset on otettu
huomioon toimenpideohjelmien strategisissa valinnoissa. Toimenpideohjelmissa valittujen
investointiprioriteettien ja erityistavoitteiden analyysi osoittaa, että maakohtaiset suositukset on otettu
huomioon strategisissa valinnoissa ja että ERI-rahastot myös todella edistävät niiden täytäntöönpanoa.
ERI-rahastojen ja maakohtaisten suositusten väliset yhteydet ovat kehittyneet erityisen hyvin
aktiivisen työmarkkinapolitiikan alalla ja verkkotoimialoilla, vähemmän muilla politiikan aloilla.
3.40 Tutkimuksessa todettiin yleisenä päätelmänä, että ESR:n ja nuorisotyöllisyysaloitteen toimet
ovat auttaneet parantamaan nuorten työllistyvyyttä kaikkialla Euroopassa. Tämän saavuttamisessa
jotkin tekijät ovat olleet erityisen merkityksellisiä, kuten innovointi kohderyhmän saavuttamisessa,
kumppaneiden välinen koordinointi ja kokonaisvaltaiset lähestymistavat työllisyyteen. Tutkimuksessa
todettiin, että vaikka täytäntöönpano lähti toiminnallisesta näkökulmasta hitaasti käyntiin, se edistyi
hyvin ja vaikutti pitkällä aikavälillä myönteisesti työllistyvyyteen.
3.42 EU käynnisti covid-19-kriisin sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi välineitä
auttaakseen jäsenvaltioita, mukaan lukien ERI-rahastojen (CRII/CRII+ ja REACT-EU) ja SUREvälineen varojen käyttöönotto. Suurelta osin näiden menestyksekkäiden, kansallista
työllisyyspolitiikkaa tukevien toimien ansiosta työllisyyden lasku hidastui ja oli merkittävästi
vähäisempää kuin vaikutus työaikaan.
3.45 Lähes 75 prosenttia kaikista ESR:n tukemista osallistujista oli työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä tai
työelämän ulkopuolella olevia. Tämä osoittaa, että ESR on tehokas väline, jolla tuetaan kaukana
työmarkkinoista olevia henkilöitä. Lisäksi koska aktiivisen työvoimapolitiikan toimien (temaattinen
tavoite 8) kohderyhmiä ovat yleensä työttömät, työelämän ulkopuolella olevien osuus on
luonnollisesti pienempi. Muilla temaattisilla aloilla heidän osuutensa on huomattavasti suurempi
(68 prosenttia), esimerkiksi koulutuksessa (temaattinen tavoite 10), mukaan lukien oppilaat ja
opiskelijat.
Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen huomautukset kohdassa 3.72.
3.49 Kuten nuorisotyöllisyydelle annetun ESR:n tuen arviointia koskevassa tutkimuksessa 2
korostettiin: ”Nuorisotyöllisyysaloite ja ESR ovat tuottaneet merkittävää eurooppalaista lisäarvoa.
2
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Tähän sisältyvät volyymivaikutukset, jotka saavutettiin sellaisten toimien tukemisella, joita ei
rahoitettu muista kansallisista tai alueellisista ohjelmista, ja mahdollistamalla lisätoimien
toteuttaminen. Niillä oli myös merkittäviä vaikutuksia toimien kattavuuteen, sillä niillä laajennettiin
olemassa olevien toimien valikoimaa ja kohderyhmiä tai pyrittiin tavoittamaan ryhmiä, jotka eivät
kuuluneet muiden
ohjelmien
piiriin.
Vaikka
roolivaikutukset
olivat
vähäisempiä,
nuorisotyöllisyysaloitteen ja ESR:n rahoittamat nuorisotoimet olivat tärkeitä tietoisuuden lisäämiseksi
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteesta jäsenvaltioissa.
Nuorisotyöllisyysaloitteella ja ESR:llä oli joissakin tapauksissa lisäksi roolivaikutuksia, jotka liittyivät
rahastojen avulla käynnistettyjen innovatiivisten toimien valtavirtaistamiseen osaksi
nuorisotyöllisyyspolitiikkaa.”
3.50 Työvoiman liikkuvuus Euroopan unionissa lisääntyy. Vuosina 2014–2018 kolmansien maiden
kansalaisten osuus kokonaistyöllisyydestä kasvoi 7,1 prosentista 8,3 prosenttiin, missä ESR:n tuella
on varmasti ollut merkitystä.
Ohjelmakaudella 2014–2020 työvoiman liikkuvuutta koskevat toimet, myös Eures-toimet, ovat osa
ESR:n temaattista tavoitetta 8 ”kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen”. Työvoiman liikkuvuuden mittaamisessa on erityisiä rajoituksia, kuten
yleisen määritelmän puuttuminen.
Asiaankuuluvien tietojen keräämisen tärkein oikeusperusta on edelleen Eures-asetus (asetus
(EU) N:o 589/2016, erityisesti sen 30 artikla), jossa jäsenvaltioiden edellytetään keräävän tietoja
työvoiman vajeesta ja ylitarjonnasta. Euroopan työviranomaisen perustaminen (asetus
(EU) 2019/1149) antaa komissiolle ja jäsenvaltioille mahdollisuuden seurata ja julkistaa työvoiman
liikkuvuusvirtoja ja -malleja unionissa Euroopan työviranomaisen kertomusten perusteella
hyödyntäen Eurostatin tilastoja ja saatavilla olevia kansallisia tietoja.
Komissio jatkaa analyysityötään, joka koskee liikkuvien työntekijöiden eri ryhmiin liittyviä
suuntauksia ja haasteita.
3.54 Komissio suhtautuu köyhyyden torjumiseen erittäin vakavasti. Komissio ehdotti Euroopan
elpymissuunnitelman osana käynnistetyssä REACT-EU-välineessä, että Euroopan sosiaalirahastolle
osoitettavilla lisämäärärahoilla olisi tuettava ensisijaisesti muun muassa sellaisia toimenpiteitä, joilla
puututaan lapsiköyhyyteen.
Komissio ehdotti myös eurooppalaisen lapsitakuun perustamista koskevaa suositusta, jonka neuvosto
hyväksyi 14. kesäkuuta 2021. Takuu auttaa ehkäisemään ja torjumaan lasten sosiaalista syrjäytymistä.
3.55 ESR:n seurantajärjestelmä tarjoaa yhteisten indikaattoreiden avulla yleisiä tietoja a) siitä, miten
rahasto on tavoittanut tärkeimmät kohderyhmänsä (yhteisten tuotosindikaattoreiden avulla) ja
b) tärkeimmistä tulostyypeistä (suorien tulosindikaattoreiden avulla).
ESR:n seurantajärjestelmä tarjoaa tarkan tasapainon EU:n tason tietotarpeiden sekä jäsenvaltioiden
tuhansista toimista ja tuhansilta tuensaajilta keräämien tietojen välillä. Tiedonkeruun hallinnollisen
rasituksen rajoittamiseksi näyttöä kohderyhmäkohtaisista tuloksista kerätään arvioinneista.
Muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä koskevien tietojen keräämisen vaikeudet on otettu
huomioon uusissa säännöksissä vuosiksi 2021–2027. Näistä kohderyhmistä raportointia helpotetaan
(tietorekisterien käyttö ja mahdollisuus tukeutua tietoon perustuviin arvioihin). Lisäksi kaksi erillistä
ESR+:n erityistavoitetta kattavat kolmansien maiden kansalaiset ja romanit, mikä mahdollistaa heitä
koskevien tulosten mittaamisen.
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3.58 Kaudella 2021–2027 temaattisen keskittämisen vaatimuksilla varmistetaan entistä parempi
kohdentaminen haavoittuvimpiin ryhmiin. Kaikkien jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään
25 prosenttia ESR+:sta sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Viisi prosenttia ESR+:sta osoitetaan
lapsiköyhyyden torjumiseen sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa köyhyys- ja syrjäytymisriskiaste
(AROPE) ylittää EU:n keskiarvon. ESR+:sta 12,5 prosenttia puolestaan osoitetaan
nuorisotyöllisyystoimiin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevien nuorten osuus ylittää EU:n keskiarvon. Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden on kohdennettava
vähintään kolme prosenttia ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon varoistaan köyhyyden
äärimmäisten muotojen torjuntaan. ESR+ -asetukseen on sisällytetty myös osallistujien
haavoittuvuutta kuvaavia indikaattoreita.
Komissio lähetti kesäkuussa 2021 kaikille jäsenvaltioille kirjeen, jossa niitä kehotettiin lisäämään
investointeja, joilla vastataan muita heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin.
3.59 Ohjelmien ja hankkeiden tukeminen koheesiopolitiikan rahoituksella jatkuu ohjelmakaudella
2021–2027. Erityisesti romanien integraation osalta komissio varmistaa, että rahoitusta on saatavilla
tämän osa-alueen ohjelmien ja hankkeiden tukemiseen romanistrategiassa esitettyjen painopisteiden
mukaisesti.
3.67 Kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskeva asetus auttaa lisäämään täydentävyyttä
erityisesti ohjelmasuunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja valvonnan osalta, jotta kohderyhmät,
temaattiset jakolinjat ja rahoituksen saatavuus otetaan entistä paremmin huomioon. Lisäksi yhteisiä
säännöksiä koskevaan asetukseen sisältyy nyt esimerkiksi mahdollisuus tukea hankkeita, jotka ovat
saaneet huippuosaamismerkin toisen EU:n välineen puitteissa, EAKR:n tai ESR+:n rahoituksella.
3.68 Nykyisen komission toimeksiannon aikana on käynnistetty monia toimia, joilla edistetään
osaamista ja erityisesti digitaalisia taitoja. Tällaisiin toimiin kuuluvat muun muassa osaamisohjelma
2020, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma ja digitaalinen vuosikymmen. Toimien
rahoittamiseen on käytetty ESR+:n lisäksi myös muuta rahoitusta, kuten Erasmus+-ohjelmaa ja
REACT-EU-välinettä. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina käyttäneet komission ohjeiden 3 mukaisesti
myös elpymis- ja palautumistukivälinettä ja elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan investoidakseen
digitaalisiin taitoihin.

PÄÄTELMÄT
3.70 Komissio katsoo, että tuotokset antavat hyvän kuvan siitä, ollaanko ESR:n investoinnin tavoitteet
ja odotetut tulokset saavuttamassa suunnitellusti. Tulosten toteutuminen kestää kauemmin, minkä
vuoksi useimmat jäsenvaltiot eivät sisällyttäneet niitä vuosien 2014–2020 tuloskehykseen. Kauden
2021–2027 ohjelmien väliarviointi tulee eroamaan edellisellä kaudella suoritetusta tulosten
tarkastelusta: siihen sisältyy laadullinen, moniulotteinen arviointi, joka perustuu monenlaisiin
tekijöihin, jotka määrittävät ohjelman tuloksellisuuden vuoden 2024 lopussa.
Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen huomautukset kohdassa 3.12.
3.71 Koska jäsenvaltioiden ESR-ohjelmissa asettamat tavoitteet perustuivat pääasiassa erityisiin
indikaattoreihin, komissio ei voinut tukeutua niihin EU:n kokonaistavoitteiden arvioimiseksi. Sen
sijaan komissio valitsi useita yhteisiä indikaattoreita, joista saatiin historiatietoja edelliseltä
ohjelmakaudelta. Komissio totesi kuitenkin alusta alkaen, että näitä tavoitteita olisi mukautettava
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täytäntöönpanon aikana erityisesti, koska menetelmiä muutettiin siirryttäessä edellisestä
ohjelmakaudesta nykyiseen ohjelmakauteen (esimerkiksi epäsuorien osallistujien poissulkeminen).
Komissio ei tässä tapauksessa muuttanut eikä muuta tavoitteitaan helpottaakseen niiden saavuttamista.
Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen huomautukset kohdassa 3.26.
3.72 Lähes 75 prosenttia kaikista ESR:n tukemista osallistujista oli työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä tai
työelämän ulkopuolella olevia. Tämä osoittaa, että ESR on tehokas väline, jolla tuetaan kaukana
työmarkkinoista olevia henkilöitä.
Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen huomautukset kohdassa 3.45.
3.73 Komissio suhtautuu köyhyyden torjumiseen erittäin vakavasti. Se on toimikautensa alusta lähtien
toteuttanut useita politiikkatoimia ja tarjonnut useita rahoitusmahdollisuuksia (lapsi-)köyhyyden
torjumiseksi.
Ks. myös komission vastaus kohtaan 3.54.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
4. LUKU – LUONNONVARAT
JOHDANTO
4.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tarkoituksena on auttaa kalastajia ottamaan
käyttöön kestäviä kalastuskäytäntöjä ja rannikkoyhteisöjä monipuolistamaan talouksiaan. Näin
parannetaan elämänlaatua Euroopan rannikkoalueilla. Komissio analysoi ja arvioi rahaston
tuloksellisuutta toimenpiteiden tasolla. Rahaston tukea ja sen tuottamia tuloksia on olennaisen tärkeää
tarkastella pienessä mittakaavassa, sillä rahasto on pieni ja siitä tuetaan huomattavan erilaisia toimia.
Lisäksi on lukemattomia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa alan talouteen ja toimintaympäristöön
merkittävästi.
EMKR:n neljä tavoitetta on vahvistettu EMKR-asetuksen 5 artiklassa. Tavoitteet eivät rajoitu
yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) täytäntöönpanon edistämiseen. Tilintarkastustuomioistuin on
käyttänyt EMKR:n ohjelmaselvityksessä sekä vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa
esitettyjä tulosindikaattoreita ja tietoja, jotka menevät EMKR:n tulosten ja saavutusten arviointia
pidemmälle ja kattavat myös laajemmat YKP:n tason vaikutukset. EMKR edistää YKP:n tavoitteita,
jotka on vahvistettu YKP-asetuksen 2 artiklassa sekä YKP:n ulkoisen ulottuvuuden osalta asetuksen
28 artiklassa. Kuten komissio näissä vastauksissaan kuitenkin toteaa, EMKR on vain yksi monista
työkaluista, joilla YKP:n tavoitteita edistetään. Muita tällaisia työkaluja ovat muun muassa
säilyttämistoimenpiteet, kalakantoja koskeva tutkimustieto sekä valvontaa ja täytäntöönpanon
valvontaa koskevat toimenpiteet ja useat muut. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat myös
useat ulkoiset tekijät, kuten polttoaineiden hinnat, markkinakysyntä, sääolosuhteet, saasteet ja
ilmastonmuutos. Kaikki nämä monin tavoin toisistaan riippuvaiset tekijät yhdessä määrittävät, miten
kalastusta harjoitetaan. Siten ne vaikuttavat myös YKP:n tavoitteiden saavuttamiseen erilaisin mutta
toisistaan riippuvaisin tavoin. Siksi on mahdotonta todeta ja osoittaa yksiselitteistä ja yksinomaista
syy-yhteyttä EMKR:n tuloksellisuuden ja YKP:n yleistavoitteiden saavuttamisen välillä.
EMKR:sta edistetään YKP:n tavoitteita rahoitustuella, joka voi helpottaa pienten parannusten
toteuttamista. Sen avulla voidaan esimerkiksi täydentää kalavarojen säilyttämiseen tähtäävää
politiikkaa. On siis epärealistista odottaa, että EMKR voisi yksin vaikuttaa merkittävästi YKP:n
tavoitteiden saavuttamiseen.
Eniten hyötyä on sellaisista täytäntöönpano- ja muista tiedoista, jotka osoittavat, miten EMKR:sta
rahoitetut pienet investoinnit edistävät tavoitteita pienessä mittakaavassa. Tiedot koskevat siis
tiettyihin toimenpiteisiin kohdistettujen toimien määrää ja niihin liittyvien investointien tasoa. Tätä
lähestymistapaa sovelletaan EMKR:n vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa, joihin koostetaan
jäsenvaltioiden ilmoittamat toimia koskevat tiedot. Kertomukset julkaistaan meri- ja kalastusasioita
koskevalla komission verkkosivulla. Komissio myös katsoo, että nämä lähteet ovat asianmukaisia
ja täsmällisiä ja sopivat EMKR:n tuloksellisuuden tarkoituksenmukaiseen arviointiin.
4.6. Tilintarkastustuomioistuin on käyttänyt EMKR:n ohjelmaselvityksessä sekä vuotuisessa hallintoja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyjä tulosindikaattoreita ja tietoja, jotka menevät EMKR:n
tulosten ja saavutusten arviointia pidemmälle ja kattavat myös laajemmat YKP:n tason vaikutukset.
Komissio on nostanut vastauksissaan esiin tällaiset kertomuksessa esiintyvät kohdat.
Komissio katsoo, että rahaston tuloksellisuuden analyysi olisi ollut monipuolisempi, jos siihen olisi
sisällytetty EMKR:n toimia koskevia tarkempia yksityiskohtia, kuten toimien tyypit, yksityiskohtaiset
tiedot rahoitusosuuksista sekä toimien maantieteellinen jakautuminen. On kuitenkin erittäin
haasteellista yhdistää pelkkä EMKR:n osuus YKP:n laajojen tavoitteiden saavuttamiseen. Komissio
katsoo, että EMKR edistää toimintapoliittisia tavoitteita muutenkin kuin rahaston tuottamien tulosten
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ja saavutusten kautta. Lisäksi esimerkiksi varsinaisella YKP:aa koskevalla lainsäädännöllä ja sen
täytäntöönpanolla, muiden poliittisten välineiden käytöllä sekä ilmastonmuutoksen ja saasteiden
kaltaisten ulkoisten tekijöiden vaikutuksella on suurempi merkitys.
EMKR edistää YKP:n tavoitteita suhteellisen vaatimattomien määrärahojen voimin. Rahastosta on
seitsenvuotiskauden 2014–2020 aikana rahoitettu YKP:n tavoitteiden saavuttamista noin
3,5 miljardilla eurolla 1, mikä tarkoittaa vuosittain 500:aa miljoonaa euroa EU:n 27 jäsenvaltiossa
yhteensä. Kun otetaan huomioon EMKR:n koko, siitä tuettujen kohdennettujen investointien vaikutus
voi olla vain vähäinen. Makrotason tulosindikaattorit eivät välttämättä johdonmukaisesti osoita
EMKR:n vaikutusta YKP:n tavoitteiden saavuttamiseen, mutta rahasto on yhtenäinen osa
johdonmukaista välineistöä, jolla kyseisiä tavoitteita edistetään.
Komissio käyttää rahaston tuloksellisuuden arvioinnissa unionin painopisteisiin, erityistavoitteisiin ja
yksittäisiin toimiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja. Ohjelmaselvitysten ja vuosittaisen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksen lisäksi komissio käyttää johdonmukaisesti toimia koskevia tietoja, jotka
jäsenvaltiot toimittavat vuosittain EMKR-asetuksen 97 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
(Infosys-tiedot),
sekä
tietoja,
jotka
jäsenvaltiot
sisällyttävät
vuosittaisiin
täytäntöönpanokertomuksiinsa EMKR-asetuksen 114 artiklan mukaisesti.
Millään muulla rahastolla, johon sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, ei ole yhtä
yksityiskohtaista yhteistä seuranta- ja arviointijärjestelmää kuin EMKR:lla. Se helpottaa EMKR:n
tuloksellisuuden seuraamista toimien tasolla Infosys-järjestelmän kautta. Infosys on työkalu, jonka
avulla voidaan arvioida EMKR:n tuen vaikutuksia edunsaajiin. Näin saadaan näyttöä, jonka
perusteella julkisten investointien vaikuttavuutta, merkityksellisyyttä ja tehokkuutta voidaan parantaa.
Se edistää myös läpinäkyvyyttä, oppimista ja vastuuvelvollisuutta, minkä vuoksi se on yksi
keskeisistä tietolähteistä, joita komissio käyttää EMKR:n tuloksellisuutta arvioidessaan.
4.7. EMKR:sta tarjotaan rahoitustukea YKP:n tavoitteiden edistämiseen, mutta siitä tuetaan muitakin
yhtä tärkeitä tavoitteita. Kuten kohdassa 4.6. todetaan, rahastosta tuetut kohdennetut investoinnit
voivat vaikuttaa vain vähän YKP:n tavoitteiden tasolla näkyviin tuloksiin. Tavoitteita ei voida
saavuttaa vain yhden tukivälineen avulla, vaan niihin vaikuttavat myös erilaiset kansallisten ja EU:n
politiikkojen ja välineiden väliset synergiat sekä erityiset kansalliset ja alueelliset seikat.
Komissio korostaa muiden – pääosin ulkoisten – tekijöiden merkitystä YKP:n tavoitteiden
saavuttamisessa, kuten kohdassa 4.3. todetaan.
4.8. Komissio toteaa, että mainitut erityistavoitteet vastaavat EMKR-asetuksen 5 artiklan mukaisia
tavoitteita a) ja b). Asetuksessa tarkoitetut erityistavoitteet ovat 6 artiklan mukaan unionin
painopisteiden alakohtia.
4.10. Komissio katsoo, että yhteys TACeihin liittyy YKP:n tuloksellisuuteen. Ks. myös komission
vastaus kohtaan 4.6.
Komissio korostaa, että EMKR-asetuksen 5 artiklassa asetettu tavoite b) jaotellaan edelleen unionin
painopisteeseen 3 ja sen mukaisiin erityistavoitteisiin (EMKR-asetuksen 6 artikla). Tavoitteessa b) ja
sitä vastaavassa unionin painopisteessä 3 keskitytään yksinomaan kahteen erityistavoitteeseen:
tiedonkeruuseen ja valvontaan.
Tavoitteessa b) ei keskitytä kalavarojen säilyttämiseen tähtäävän politiikan hallinnointiin kalastuksen
kestävän tason saavuttamiseksi.
Suurimpia sallittuja saaliita koskevien rajoitusten asettaminen on kalavarojen säilyttämistoimenpide,
joka on yhteydessä YKP:n tuloksellisuuteen.
EMKR:N TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI
1
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4.14. Tulosindikaattorit ovat hyödyllisiä työkaluja ohjelman tuloksellisuuden seurannassa. Niiden
avulla voidaan esimerkiksi havaita varhaisia merkkejä tuloksellisuuteen tai täytäntöönpanoon
liittyvistä ongelmista, joihin tulisi mahdollisesti puuttua. Ohjelman tuloksellisuutta arvioitaessa täytyy
kuitenkin usein mennä tulosindikaattorien analysointia pidemmälle, jotta arviointi kattaa muutkin
merkitykselliset määrälliset ja laadulliset tiedot. Mitkään tulosindikaattorit eivät voi huomioida
kaikkia ohjelman tuloksellisuuteen liittyviä merkityksellisiä näkökohtia. Siksi se, että tietyn
tulosindikaattorin osalta ollaan tai ei olla ”aikataulussa” sen tavoitteen saavuttamiseksi, ei välttämättä
tarkoita, että ohjelma itsessään on tai ei ole ”aikataulussa” tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Komissio antaa ohjelmaselvityksissä oman arvionsa indikaattorien edistymisestä kohti tavoitteiden
saavuttamista. Komission arvio poikkeaa joiltain osin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa
esitetystä arviosta, sillä niissä on käytetty eri menetelmiä.
4.15. Komissio katsoo, että sen hallussa olevat tuloksellisuustiedot antavat tuloksellisuudesta kattavan
ja täsmällisen kuvan. Kuten kohdissa 4.1. ja 4.6. mainitaan, komissio panee merkille, että kaavio 4.4
sisältää vain ohjelmaselvitykseen sisältyvät indikaattorit.
Komission näkemyksen mukaan YKP:n uudistusta koskeva vuoden 2011 vaikutustenarviointi, johon
tilintarkastustuomioistuin tässä kohdassa viittaa, käsittelee EMKR:n tuloksellisuuden ulkopuolisia
asioita. Komissio katsoo myös, että vaikutustenarvioinnin perustana oleva analyysi on vanhentunut.
4.16. Komissio on sitä mieltä, että EMKR:n tuloksellisuuden analyysin tulisi kattaa
toimintapoliittisten tavoitteiden edistämisessä saavutetut tulokset ja perustua tuotoksiin, vaikutuksiin
ja rahoitusosuuksiin.
Komissio myöntää, että ohjelmaselvityksessä ja vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa
keskitytään EMKR:sta tuettujen edunsaajien ja toimien lukumäärään ja että ohjelmaselvityksessä ja
vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ei esitetä toimintalogiikkaa, jossa luotaisiin
yhteys EMKR:n tuen ja toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen välille.
4.17. Kuten komissio kohtaan 4.6. antamassaan vastauksessa toteaa, EMKR:n tuen voidaan katsoa
vaikuttavan YKP:n korkean tason tavoitteisiin vain vähän.
4.22. Komissio on pyrkinyt lisäämään alan kasvua hyväksymällä tiedonannon Kestävämpää ja
kilpailukykyisempää EU:n vesiviljelyä koskevat strategiset suuntaviivat vuosiksi 2021–2030
(COM(2021) 236 final). Tiedonannon tarkoituksena on vastata alan kohtaamiin haasteisiin, jotta alan
kestävää kehitystä voitaisiin edistää yhä enemmän.
4.25. Komissio toteaa, että EMKR on väline, jolla tuetaan yhteistä kalastuspolitiikkaa ja kaikkien sen
tavoitteiden saavuttamista eli kalastuksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökestävyyden
edistämistä. Näissä puitteissa sillä tuetaan aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta ja meriympäristön
suojelua sekä kalastusalan aiheuttamien vahinkojen lieventämistä.
Komissio voi raportoida ympäristötavoitteisiin käytetyistä EMKR:n varoista, mutta se korostaa, ettei
ympäristöindikaattoreiden voida kohtuudella olettaa muuttuvan yksin EMKR:n investoinneilla (p.m.
vuosittain alle 500 miljoonaa euroa YKP:n tavoitteisiin koko EU:ssa).
EMKR:sta voidaan esimerkiksi tukea tutkimuksia ja analyysejä, joilla edistetään keskeisiä
ympäristöasioita, kuten suojeltujen merialueiden verkoston perustamista ja ympäristön hyvän tilan
saavuttamista. Suojeltujen merialueiden verkoston laajuus tai edistyminen kohti ympäristön hyvää
tilaa kaikilla unionin vesillä ei kuitenkaan voi perustua pelkästään EMKR:n investointeihin, vaan
niiden saavuttaminen riippuu useista muista ulkoisista tekijöistä ja poliittisista välineistä kansallisella,
EU:n ja globaalilla tasolla. EMKR:n seuranta- ja arviointikehys pystyy tehokkaasti kuvaamaan,
kuinka paljon tukea ympäristöasioihin on kohdennettu ja kuinka montaa hanketta rahastosta on tuettu.
4.27. Komissio korostaa, että kohta koskee YKP:aan liittyviä asioita, jotka ovat laajempia. EMKR on
yksi monista työkaluista, joilla purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa edistetään. Sillä esimerkiksi
autetaan kalastajia ostamaan valikoivampia pyydyksiä, lisätään arvoa aiemmin tahattomille saaliille
sekä mukautetaan kalasatamia, huutokauppahalleja ja kalastussuojia siten, että saaliiden purkaminen
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helpottuu. Näihin toimenpiteisiin oli vuoden 2020 loppuun mennessä sitoutettu EMKR:sta
147 miljoonaa euroa tukea 2 EU:n 27 jäsenvaltiossa.
4.28. Vaikka EMKR edistää YKP:n täytäntöönpanoa, siihen ja YKP:n tavoitteiden saavuttamiseen
vaikuttavat monet muutkin tekijät. EMKR:n tuki ei yksinään riitä lopettamaan saaliiden pois
heittämistä tai varmistamaan, että purkamisvelvoitetta noudatetaan kaikilta osin.
Lisäksi ohjelmaselvitykseen sisältyvä indikaattori viittaa poisheitettyjen saaliiden määrään, kun taas
EMKR:n vuotuiseen täytäntöönpanokertomukseen sisältyvä indikaattori viittaa muutokseen
tahattomissa saaliissa. Poisheitettyjen saaliiden määrä viittaa koko alalla poisheitettyihin saaliisiin.
Tahattomia saaliita ei pyritä vähentämään ainoastaan saaliiden poisheittämisen lopettamiseksi, vaan
saaliit voivat olla tahattomia useista muistakin syistä. Syyt voivat olla esimerkiksi taloudellisia.
Jäsenvaltiot ovat eturintamassa saaliiden pois heittämisen lopettamisessa sekä sen varmistamisessa,
että purkamisvelvoitetta noudatetaan. Tätä varten on asetettava etusijalle pyyntimenetelmien
valikoivuuden parantaminen, jotta tahattomia saaliita voidaan välttää ja mahdollisimman pitkälle
vähentää.
Vaikka asia on EMKR:n toiminnan ulkopuolella, komissio huomauttaa, että se on suorittanut
tarkastuksia arvioidakseen purkamisvelvoitteen noudattamista. Joissakin tapauksissa tarkastus on
johtanut rikkomusmenettelyyn.
4.29. Komissio korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 4.29. käsittelemät asiat ovat
EMKR:n suorien tulosten ja saavutusten ulkopuolella.
4.31. Komissio korostaa, että EMKR edistää mainittua YKP:n keskeistä tavoitetta vain pienellä
rahoitustuella, joka on yksi monista tavoitteeseen vaikuttavista tekijöistä. Suojelutavoite ja kestävän
enimmäistuoton (MSY) tasolla kalastamista koskevan tavoitteen saavuttaminen ovat EMKR:n
tulosten ja saavutusten ulkopuolella.
Kuten kohdassa 4.6. todetaan, YKP:n mukaisten suojelutavoitteen ja MSY-tasolla kalastamista
koskevan tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat paljon todennäköisemmin muut tekijät kuin EMKR:n
tuki. Näiden muiden tekijöiden vuoksi on erittäin vaikeaa yhdistää näitä näkökohtia EMKR:n
tuloksellisuuteen.
4.32. Komissio korostaa, että EMKR edistää mainittua YKP:n keskeistä tavoitetta vain pienellä
rahoitustuella, joka on yksi monista tavoitteeseen vaikuttavista tekijöistä. Suojelutavoite ja MSY:n
saavuttaminen ovat EMKR:n tulosten ja saavutusten ulkopuolella, ja niitä tulisi pikemminkin arvioida
YKP:n tavoitteiden kannalta.
Komissio tunnustaa, että se on virheellisesti soveltanut 59 prosentin perustasoa muihinkin
merialueisiin, vaikka sen tulisi koskea vain Koillis-Atlanttia.
4.33. Komissio katsoo, että kohdassa mennään EMKR:n tuloksia ja saavutuksia pidemmälle.
Sen osalta, miten EMKR on edistänyt YKP:n tavoitteita, komissio katsoo EMKR:n pienen budjetin
olevan yksinään riittämätön vaikuttamaan YKP:n kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden
saavuttamiseen merkittävällä tavalla. Niitä tukevia poliittisia välineitä on useita muitakin, ja niihin
vaikuttavat lukemattomat ulkoiset tekijät. Ks. myös komission vastaus kohtaan 4.6.
Komissio toteaa, että käyttäessään lukua, jonka mukaan 99 prosenttia EU:ssa puretusta saalismäärästä
on kestävällä tasolla, se on tarkoittanut MSY-arvioiduista kannoista sekä EU:n yksin hallinnoimista
TACeista peräisin olevia saaliita. Lukua on käytetty johdonmukaisesti kaikissa aikaisemmissa
yleisölle, kansalaisjärjestöille ja kalastusteollisuudelle suunnatuissa tiedonannoissa sekä
viimevuotisessa tiedonannossa Annual Communication on Fishing Opportunities.
2
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Fmsy-tavoitteiden saavuttamisesta on todettava, että lainsäädäntövallan käyttäjät ovat päättäneet
lykätä tavoitteen saavuttamisen viimeistä määräaikaa läntistä Välimerta koskevassa monivuotisessa
suunnitelmassa vuoteen 2025.
4.34. Komissio katsoo, että kohdassa käsiteltävät asiat ovat EMKR:n tulosten ja saavutusten
ulkopuolella.
Viimeisimmät saatavilla olevat tiedot osoittavat, että yleinen kalastuskuolevuus on vähentynyt ja
vakiintunut arvoon 1,2. Vuonna 2019 se lähestyi arvoa 1.
Välimerellä ja Mustallamerellä kalastuskuolevuuden indikaattori on vuonna 2021 laskenut arvoon 2,1,
kun se vuonna 2020 oli 2,2. Vaikka luku on edelleen yli kaksi kertaa kestävää tasoa korkeampi,
tilanne on parantunut jonkin verran. On myös hyvä muistaa, että vuosina 2019 ja 2020 toteutettujen
hoitotoimenpiteiden vaikutus näkyy ensi vuoden tiedoissa, sillä seurantaindikaattorit kattavat
ajanjakson vuoteen 2018.
4.35. Komissio katsoo, että kohdassa käsiteltävät asiat ovat EMKR:n tulosten ja saavutusten
ulkopuolella.
Suojelutavoitteen osalta on huomionarvoista, että lainsäädäntövallan käyttäjät ovat päättäneet lykätä
tavoitteen saavuttamisen viimeistä määräaikaa läntistä Välimerta koskevassa monivuotisessa
suunnitelmassa vuoteen 2025.
Kuten kohdassa 4.34. on mainittu, arvion perustana olevat Välimerta ja Mustaamerta koskevat
seurantatiedot ovat vuodelta 2018. On syytä muistaa, että vuosina 2019 ja 2020 toteutettujen
hoitotoimenpiteiden vaikutus näkyy ensi vuoden tiedoissa.
4.36. Komissio korostaa, että kohdassa käsiteltävät asiat ovat EMKR:n tulosten ja saavutusten
ulkopuolella. Lisäksi komissio on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa, että viime aikoina hyväksyttyjen
EU:n ja kansainvälisen tason hoitotoimenpiteiden myötä Välimerellä on havaittu ensimmäisiä
edistyksen merkkejä, kun kalastuskuolevuutta kuvaava indikaattori on vuonna 2021 laskenut.
4.40. Komissio toteaa, että haitallista tukea koskeva ongelma on EMKR:n tuloksellisuuden
ulkopuolella.
4.41. Komissio on samaa mieltä siitä, että tieteellisten lausuntojen saatavuus on olennaisen tärkeää.
EMKR:sta voidaan tukea tiedonkeruuta, mutta se ei ole ainoa tekijä, jolla varmistetaan onnistunut
järjestelmä tiedonkeruuta, tieteellisiä lausuntoja ja kiintiöitä koskevia päätöksiä varten. EMKR:n tuki
ei yksinään riitä ratkaisemaan tieteellisiin lausuntoihin liittyviä ongelmia.
4.42. Komissio katsoo, että kohdassa käsiteltävät asiat ovat EMKR:n tulosten ja saavutusten
ulkopuolella.
4.43. Komissio on samaa mieltä siitä, että YKP:n onnistuminen on vahvasti sidoksissa
kalastuksenvalvontajärjestelmän vaikuttavuuteen. Komissio kuitenkin katsoo, että kohdassa mennään
EMKR:n tulosten ja saavutusten ulkopuolelle.
Kalastuksenvalvonta-asetuksen tarkistuksen taustalla oli valvontajärjestelmän arviointi, jonka
komissio
suoritti
vuonna 2015.
Euroopan
parlamentti
ja
neuvosto
neuvottelevat
lainsäädäntöehdotuksesta parhaillaan. Tällä välin komissio on edelleen varmistanut, että voimassa
olevat valvontaa koskevat säännöt pannaan jäsenvaltioissa kaikilta osin täytäntöön, sekä tehnyt
kohdennettuja tutkimuksia, toimintasuunnitelmia ja hallinnollisia tutkimuksia. Lisäksi komissio on
toteuttanut EU:n pilottihankkeita, käynnistänyt rikkomusmenettelyjä ja toiminut tiiviissä yhteistyössä
Euroopan kalastuksenvalvontaviraston kanssa. EMKR:n tuki kattaa vain hyvin pienen osan EU:n
kalastuksenvalvontajärjestelmän jatkuvasta toiminnasta.
4.44. Komissio huomauttaa, että on erittäin monimutkaista määrittää määrällisiä indikaattoreita
mittaamaan jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontajärjestelmien vaikuttavuutta. Asiaan liittyvänä
EMKR:n tavoitteena on edistää YKP:n täytäntöönpanoa tiedonkeruun ja kalastuksenvalvonnan osalta
eikä niinkään saavuttaa vaikuttavaa valvontajärjestelmää yksin EMKR:n tuella.
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EMKR:n jälkiarvioinnissa tutkitaan rahaston toimivuutta ja vaikutuksia myös valvonnan osalta.

JOHTOPÄÄTÖKSET
4.45. Kuten komission vastauksessa kohtaan 4.6. on esitetty, komissio korostaa, että EMKR:n pientä
rahoitusosuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon muut poliittiset välineet ja ne lukemattomat
ulkoiset tekijät, jotka YKP:aan vaikuttavat. YKP:n saavutukset riippuvat suuresti näistä muista
välineistä ja tekijöistä.
Voidaan osoittaa, että EMKR:sta tuetaan YKP:n tavoitteita kohdennetusti ja vähitellen. EMKR:n tuki
ei voi yksinään realistisesti vaikuttaa YKP:n tason tulosindikaattoreihin. Komissio on käytettävissään
olevien tietojen perusteella määrittänyt sen tuen täsmällisen määrän, joka EMKR:sta on myönnetty
YKP:n tavoitteiden edistämiseen, ja antaa tietoja toimien määrästä sekä EMKR:n toimenpiteisiin
kohdennetuista varoista. Komissio arvioi EMKR:n vuotuisten täytäntöönpanokertomusten analyysien
avulla, kuinka EMKR edistää YKP:n tavoitteita.
Komissio seuraa EMKR:n tuloksellisuutta paljon YKP:n tavoitteisiin kohdistuvia yleisiä vaikutuksia
yksityiskohtaisemmalla tasolla. Komissio seuraa edistystä jatkuvasti varmistaakseen moitteettoman
varainhoidon. Lisäksi komissio tapaa kaikkien jäsenvaltioiden edustajia vuosittain erityisessä
vuotuisessa arviointikokouksessa, jossa se tuo esiin mahdollisen epätyydyttävän kehityksen ja
käynnistää korjaavia toimia.
4.46. Komissio on käyttänyt viimeisimpiä saatavilla olevia tietoja määrittääkseen täsmällisesti, kuinka
EMKR edistää YKP:n tavoitteita, ja yhdistänyt rahastosta vuosittain tuetut toimet ja myönnetyn
rahoituksen mainittuihin tavoitteisiin.
Komissio katsoo, että tuloksellisuustietojen tulisi kattaa tuotokset, tulokset, vaikutukset ja
rahoitusosuudet, jotta ne antaisivat täydellisen ja tarkan kuvan EMKR:n moitteettomasta
varainhoidosta.
On kuitenkin erittäin vaikeaa yhdistää pelkkä EMKR:n osuus YKP:n laajojen tavoitteiden
saavuttamiseen.
4.47. Komissio katsoo, että jotta ohjelman tuloksellisuudesta saataisiin kattavan kuva ja sitä voitaisiin
arvioida tarkoituksenmukaisesti, ohjelmaselvityksiä ja vuotuisia hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksia
on täydennettävä nimenomaan EMKR:n seuranta- ja arviointikehykseen liittyvillä toimia koskevilla
tiedoilla.
Komissio kuitenkin myöntää, että EMKR:n osuus YKP:n tavoitteiden saavuttamisessa voisi olla
selvemmin dokumentoitu. Tämän dokumentaation puuttuminen on tehnyt EMKR:n tuloksellisuuden
tarkastamisesta vaikeampaa, sillä odotukset EMKR:n tuella saavutettavista YKP:n tason tuloksista
voivat olla huomattavan ylimitoitettuja, mikäli erilaisia YKP:n tavoitteiden saavuttamiseen
vaikuttavia tekijöitä ei ymmärretä. Komissio on ottanut tästä opikseen ja aikoo ottaa asian huomioon
EMKVR:n seurannassa.
Muista tiedonlähteistä kerrotaan lisää komission vastauksessa kohtaan 4.6.
4.48. Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen arvioinnissa mennään EMKR:n tuloksia ja
saavutuksia pidemmälle ja että siinä arvioidaan YKP:n itsensä tuloksellisuutta.
Vaikka EMKR:n investoinneilla voidaan päästä lähemmäs haluttua suojelun tasoa, tavoitetta ei voida
realistisesti saavuttaa yksin niiden avulla.
EMKR ei vastaavasti ole ainoa tekijä, jonka avulla voidaan poistaa kalastustoiminnan aiheuttamia
kielteisiä vaikutuksia ekosysteemille.
Komissio viittaa kohtiin 4.31.–4.36. antamiinsa vastauksiin.
4.50. Komissio korostaa, että tieteellisten lausuntojen laajuus on EMKR:n tulosten ja saavutusten
ulkopuolella. EMKR:n tuen saatavuus ei yksinään riitä ratkaisemaan tietojen puutteellisuutta.
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Puutteellisuus ei liity pelkästään tietojen puuttumiseen, vaan myös nopeasti muuttuvien tilanteiden
vuoksi epävakaisiin tai vanhentuneisiin malleihin.
4.51. Komissio huomauttaa, että EMKR osallistuu kalastuksenvalvontajärjestelmän parantamiseen,
mutta sen tuloksellisuus on EMKR:n tulosten ja saavutusten ulkopuolella.
Rahaston vaikuttavuutta, tuloksia ja vaikutuksia, myös valvontaan liittyviä, arvioidaan syvällisemmin
EMKR:a koskevan jälkiarvioinnin yhteydessä (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 57 artikla)
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
5. LUKU – TURVALLISUUS JA KANSALAISUUS

JOHDANTO
Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen päätavoite on edistää korkeaa turvallisuuden tasoa
EU:ssa, turvata vapaa liikkuvuus EU:n sisällä ja helpottaa laillista matkustamista. Tähän kuuluu
Schengen-viisumien tehokas käsittely tukemalla yhteistä viisumipolitiikkaa ja saavuttamalla
ulkorajojen yhdenmukainen ja tarkka valvonta.
Muuttovirtojen ja turvallisuusuhkien hallinta on haaste, jota jäsenvaltiot eivät voi ratkaista yksin. Itse
asiassa tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuu suuri paine niiden maantieteellisen sijainnin ja
hallinnoitavana olevan unionin ulkorajan pituuden vuoksi. Sisärajatarkastusten poistaminen tekee
ulkorajojen tehokkaan suojelun varmistamisesta entistäkin välttämättömämpää. Tämä edellyttää
yhteisiä, unionin ulkorajojen tehokkaan valvonnan varmistavia toimenpiteitä, joihin kuuluu
asiaankuuluvien tietojärjestelmien tukeminen. Niitä ovat SIS II (Schengenin tietojärjestelmä), VIS
(viisumitietojärjestelmä),
Eurodac (hakijoiden tunnistaminen) ja Eurosur (Euroopan
rajavalvontajärjestelmä). Siksi yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteet sekä
jäsenvaltioiden kesken että jäsenvaltioiden ja EU:n välillä ovat yhteisen turvapaikkoja,
maahanmuuttoa ja ulkorajojen valvontaa koskevan politiikan ytimessä.
EU:n ulkorajojen hallinta ja turvallisuus edellyttävät jäsenvaltioilta huomattavia resursseja ja
valmiuksia. Parantamalla operatiivista yhteistyötä ja koordinointia esimerkiksi yhdistämällä resursseja
muun muassa koulutuksen ja laitteistohankintojen alalla voidaan saavuttaa mittakaava- ja
synergiaetuja. Näin varmistetaan julkisten varojen tehokkaampi käyttö sekä vahvistetaan
jäsenvaltioiden solidaarisuutta, keskinäistä luottamusta ja vastuunjakoa EU:n yhteisissä politiikoissa.
Toteutetun rahaston tuloksellisuudesta raportoidaan säännöllisin väliajoin. Voimassa olevissa
asetuksissa edellytetään, että jäsenvaltiot ja komissio tekevät väli- ja jälkiarviointeja. Jäsenvaltioiden
keräämät ja komissiolle vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa toimittamat seurantatiedot antavat
yleiskuvan rahaston täytäntöönpanon edistymisestä, ja arvioinneissa tarkastellaan tuen vaikutusta.
Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen väliarviointi valmistui kesäkuussa 2018. Ohjelman
täytäntöönpanon aloittaminen viivästyi, koska asetukset hyväksyttiin myöhässä. Tämän seurauksena
väliarvioinnissa esitettiin vain hyvin alustava arvio ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen
alkuvaiheen täytäntöönpanosta. Jälkiarviointi, joka komission on määrä tehdä kesäkuun 2024 lopussa,
tarjoaa paljon kattavamman arvioinnin ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen
tuloksellisuudesta.
ULKORAJOJEN JA VIISUMIPOLITIIKAN RAHOITUSVÄLINEEN TULOKSELLISUUDEN
ARVIOINTI
5.10. Tulosindikaattorit ovat hyödyllinen väline ohjelman tuloksellisuuden seurantaan. Niiden avulla
voidaan esimerkiksi saada viitteitä mahdollisesti huomiota edellyttävistä tuloksellisuuden tai
täytäntöönpanon ongelmista. Ohjelman tuloksellisuuden arviointi edellyttää kuitenkin usein
tulosindikaattorien analyysiä laajempaa tarkastelua, jotta muut asiaankuuluvat määrälliset ja
laadulliset tiedot voidaan huomioida. Mikään tulosindikaattorien yhdistelmä ei riitä ilmaisemaan
kaikkia ohjelman tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia. Siksi se, että tietyssä indikaattorissa
edistytään (tai ei edistytä) ”suunnitellusti” sen tavoitteen saavuttamiseksi, ei välttämättä tarkoita, että
ohjelma itsessään edistyy (tai ei edisty) ”suunnitellusti” tavoitteidensa saavuttamisessa. Komissio
esittää arvionsa edistyksestä indikaattorien tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmaselvityksissä.
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Joissakin tapauksissa tämä arviointi eroaa tilintarkastustuomioistuimen tässä kertomuksessa
esittämästä arvioinnista, koska käytössä on ollut eri menetelmät.
Koska jäsenvaltiot jatkavat ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen täytäntöönpanoa
vuoden 2022 loppuun asti ja tuloksellisuustietojen raportointi viipeellä on tavanomainen käytäntö,
menestyksen arvioinnin on tässä vaiheessa oltava suuntaa antavaa ja tavoitteen saavuttamisen
todennäköisyyttä on arvioitava näiden kahden vuoden näkökulmasta.
5.11. Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus ja ohjelmaselvitys sisältävät EU-tason
yhdistelmätietoja. Jäsenvaltioiden määrärahojen arvioimiseksi on sen vuoksi tarpeen tarkastella
tietoja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet joko kirjanpidon tai vuotuisten täytäntöönpanokertomusten
välityksellä.
5.13. Tietoja ohjelmien taloudellisuudesta ja tehokkuudesta ei yleensä ole saatavilla vuosittain. Nämä
näkökohdat johtuvat suurelta osin sääntelykehyksestä, ja niitä mitataan pidemmällä aikavälillä.
Monien indikaattorien yhteydestä tuotoksiin säädetään asianomaisessa asetuksessa. Ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen täytäntöönpano jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Jäsenvaltiot
toimittavat jälkiarvioinnin komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2023.
5.14. Komissio huomauttaa, että indikaattoreita ei luokitella asetuksessa (EU) N:o 516/2014 eikä
asetuksen (EU) N:o 516/2014 yhteisiä indikaattoreita koskevassa liitteessä IV tuotos- tai
tulosindikaattoreiksi. Sen vuoksi toteamus, jonka mukaan ”vuotuisessa hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksessa ja ohjelmaselvityksissä julkaistuista ulkorajojen ja viisumipolitiikan
rahoitusvälinettä koskevista indikaattoreista yli puolet (seitsemän indikaattoria 12:sta) on
tuotosindikaattoreita”, perustuu tilintarkastustuomioistuimen luokitukseen eikä asetukseen.
Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä annetussa asetuksessa ei edellytetä raportointia
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Jäsenvaltiot kuitenkin toimittavat komissiolle
jälkiarvioinnin viimeistään 31. joulukuuta 2023. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille,
neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle jälkiarvioinnin viimeistään
30. kesäkuuta 2024.
Lainsäädäntökehyksen mukaisesti jäsenvaltiot käyttävät varoja edelleen vuosina 2021 ja 2022.
Luonnollisesti näihin toimiin liittyvät tulokset käyvät ilmi vasta vuoden 2020 jälkeen.
Komissio huomauttaa lisäksi, että useat jäsenvaltiot raportoivat indikaattoreista, kun hankkeet on
saatettu päätökseen. Kun indikaattoreista raportoidaan vasta hankkeiden valmistuttua, voi syntyä
harhavaikutelma siitä, ettei asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ole edistytty, vaikka hankkeet
edistyvät käytännön tasolla.
5.15. Komissio katsoo, että vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus antaa tasapainoisen kuvan
edistymisestä. Kuten menetelmiä koskevassa huomautuksessa selitettiin, indikaattorit valitaan
esimerkiksi tietojen saatavuuden ja merkityksellisyyden perusteella. Edistymistä tavoitteen
saavuttamisessa ei huomioida valinnassa.
Useat jäsenvaltiot raportoivat indikaattoreista, kun hankkeet on saatettu päätökseen. Kun
indikaattoreista raportoidaan vasta hankkeiden valmistuttua, voi syntyä harhavaikutelma siitä, ettei
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ole edistytty, vaikka hankkeet edistyvät käytännön tasolla.
5.16. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, milloin ne toteuttavat hankkeita monivuotisten ohjelmiensa
puitteissa. Tämä johtaa väistämättä eroaviin tuloksiin jäsenvaltioiden välillä.
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Niiden kolmen maan (Ranska, Slovenia ja Norja) osalta, jotka raportoivat poikkeuksellisesta
konsuliyhteistyön kehittämisestä, on huomattava, että suurin osa jäsenvaltioista ja Schengenin
säännöstöön osallistuvista maista ei ollut asettanut tavoitetta.
5.17. Komissio katsoo, että yleisesti ottaen kaikki valitut tuloksellisuusindikaattorit ovat ohjelman
tavoitteiden kannalta merkityksellisiä. Sisäisen turvallisuuden rahaston tarkoitus on ”edistää”
tavoitteen saavuttamista (”edistää korkeaa turvallisuuden tasoa EU:ssa”). Sen tarkoitus ei siis ole
tavoitteen saavuttaminen. Indikaattorit ovat väline EU:n myötävaikutuksen arvioimiseksi, mutta ne
eivät itsessään riitä sen toteuttamiseksi. Kuten tilintarkastustuomioistuin mainitsi, ulkoiset seikat
voivat vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen, eikä näitä seikkoja voida mitata indikaattorilla vaan vasta
jälkikäteen arviointihetkellä.
Indikaattoritietoja olisi aina analysoitava yhdessä muiden määrällisten ja laadullisten tietojen kanssa,
jotta ohjelman tuloksellisuutta voidaan arvioida.
Sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteiden luonteen vuoksi on vaikea laatia ennustetta, koska asiaan
liittyy hyvin epävakaita ulkoisia seikkoja, kuten keskeisten kolmansien kauttakulkumaiden ja
laittoman muuttoliikkeen alkuperämaiden poliittinen tilanne, Syyrian sodasta johtuva muuttoliikekriisi
ja covid-19-pandemian kehitys.
5.20. Väliarvioinnissa ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tuloksellisuus arvioitiin
myönteiseksi: ”Rahasto on edistänyt EU:n yhteisen viisumipolitiikan tehokasta täytäntöönpanoa. Se
helpotti laillista matkustamista. Tiedonvaihto- ja koulutustoimet edistivät EU:n viisumipolitiikkaa
koskevan säännöstön yhdenmukaista täytäntöönpanoa. Rahasto oli keskeisessä asemassa yhteisten
viisumipolitiikkaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä.”
Ks. myös vastaus kohtaan 5.15.
5.21. Ks. vastaus kohtaan 5.10.
Lisäksi todetaan, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet koulutetun henkilöstön
määrää ja koulutukseen käytettyä aikaa, koska ne ilmoittavat niistä vasta hankkeen tai hankkeiden
päättymisen jälkeen.
5.23. Rajavartijoiden koulutuksen osalta komission tukemat eu-LISA ja CEPOL ovat jo kehittäneet
SIS-järjestelmää koskevia koulutuskursseja, moduuleja ja verkkoseminaareja (tekniset, toiminnalliset
ja oikeudelliset näkökohdat). Tällaisessa koulutuksessa keskitytään nyt erityisesti valmisteluihin, jotka
koskevat tehostetun SIS-järjestelmän toiminnan aloittamista vuoden 2022 alussa. Kaikki jäsenvaltiot
ovat kehittäneet kansallisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on valmistaa käyttäjiä tehostetun SISjärjestelmän käytön aloittamiseen.
5.24. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on ryhdytty toimiin.
5.25. Komissio katsoo, että tavoite on mahdollista saavuttaa.
5.27. Eurosur on jäsenvaltioiden ja Frontexin välinen tiedonvaihto- ja yhteistyöjärjestelmä, jonka
tarkoituksena on parantaa tilannetietoisuutta ja lisätä reagointivalmiuksia ulkorajoilla.
5.30. EU:n tietojärjestelmien perustaminen ja ylläpito edellytti huomattavia investointeja sekä EU:lta
että osallistuvilta Schengen-valtioilta.
Komissiolla ei ole oikeudellista velvollisuutta raportoida kattavasti kokonaiskustannuksista.
SIS-järjestelmän uudelleenlaadinnan sekä EES- ja ETIAS-järjestelmien kehittämisen kustannukset
ilmoitetaan kuitenkin lainsäädäntöesitykseen liitettävissä rahoitusselvityksissä (COM(2016) 194 EES-
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järjestelmän osalta, COM(2016) 731 ETIAS-järjestelmän osalta ja COM(2016) 881, 882 ja 883 SISjärjestelmän uudelleenlaadinnan osalta).

JOHTOPÄÄTÖKSET
5.32. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tuloksellisuuteen yksittäisten jäsenvaltioiden
tasolla ja kokonaisuudessaan vaikuttavat luonnollisesti ulkoiset seikat, kuten poliittinen kehitys.
Komissio katsoo, että yleisesti ottaen kaikki valitut tuloksellisuusindikaattorit ovat ohjelman
tavoitteiden kannalta merkityksellisiä. Indikaattoritietoja olisi aina analysoitava yhdessä muiden
määrällisten ja laadullisten tietojen kanssa, jotta ohjelman tuloksellisuutta voidaan arvioida.
Jälkiarvioinnissa arvioidaan, missä määrin ohjelma on onnistunut yleistavoitteessaan edistää
korkeatasoista turvallisuutta EU:ssa.
5.33. Komissio huomauttaa, että 55 prosentin osuus maksetuista kansallisten ohjelmien määrärahoista
viittaa vuoden 2020 loppuun eli ajankohtaan kaksi vuotta ennen täytäntöönpanojakson päättymistä.
Näin ollen on todennäköistä, että monet tulokset toteutuvat täytäntöönpanojakson kahden viimeisen
vuoden aikana.
5.34. Komissio katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa kehitys esitetään
tasapainoisesti indikaattoreilla, joita varten on jo kerätty luotettavia tietoja (ks. huomautukset
kohtaan 5.15).
Lainsäädäntökehyksen mukaisesti jäsenvaltiot käyttävät varoja edelleen vuosina 2021 ja 2022.
Luonnollisesti näihin toimiin liittyvät tulokset käyvät ilmi vasta vuoden 2020 jälkeen.
Komissio huomauttaa lisäksi, että useat jäsenvaltiot eivät raportoi indikaattoreista, jotka liittyvät vielä
käynnissä oleviin hankkeisiin. Ne päivittävät tällaiset indikaattorit, kun hankkeet on saatettu
päätökseen. Kun indikaattoreista raportoidaan vasta hankkeiden valmistuttua, voi syntyä
harhavaikutelma siitä, ettei asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ole edistytty, vaikka hankkeet
edistyvät käytännön tasolla.
5.35. Jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet koulutustuntien lopullista määrää, koska
täytäntöönpanojakso on vielä käynnissä. Ne ilmoittavat määrän vasta, kun hanke tai hankkeet on
saatettu päätökseen.
Koulutustuntien keskimääräistä määrää on tarkasteltava yhdessä muiden seikkojen kanssa päätelmien
tekemiseksi. Jälkiarvioinnissa arvioidaan rahaston todellista vaikutusta säännöstön yhdenmukaiseen
soveltamiseen.
5.36. Tämä päätelmä liittyy tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 erityiskertomuksessaan
nro 20/2019 antamiin suosituksiin, joiden täytäntöönpano on käynnissä.
Komissio on toteuttanut kaikki asianmukaiset toimenpiteet tietojen laadun valvontaa koskevien
työkalujen parantamiseksi.
Jäsenvaltioiden tasolla koulutuksen tarjoamisesta huolehditaan useilla toimilla ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen puitteissa.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
6. LUKU – GLOBAALI EUROOPPA

JOHDANTO
6.1. EU on tukenut liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kautta annettavalla taloudellisella ja
teknisellä avulla uudistuksia laajentumisprosessissa mukana olevalla alueella vuodesta 2007 lähtien.
IPA-varoilla parannetaan edunsaajamaiden valmiuksia liittymisprosessin eri vaiheissa, mikä johtaa
asteittain etenevään myönteiseen kehitykseen alueella.
Komissio on parantanut jatkuvasti ulkoisten välineiden tuloksellisuuden arvioimista koskevaa
lähestymistapaansa niin ohjelmien kuin toimenpiteidenkin tasolla sekä raportointiaan saavutetusta
edistyksestä. Välineiden tuloksellisuutta mitataan eri työkaluilla, kuten talousarvioesityksen
ohjelmaselvityksiin sisältyvillä indikaattoreilla ja tuloksellisuuden arvioinnilla, tulosperusteisella
seurannalla ja indikaattoreilla, jotka sisältyvät Euroopan unionin ulkoisten toimien rahoitusvälineiden
täytäntöönpanoa koskevaan vuosikertomukseen, sekä hanke- tai ohjelmatason ja strategiatason
arvioinneilla. IPA-väline on edistynyt talousarvioesityksen ohjelmaselvityksiin liittyvien
tavoitteidensa saavuttamisessa. Esimerkiksi liiketoimintaa koskevan indikaattorin välitavoitteet
saavutettiin ja tuloksellisuus on kehittynyt suunnitellusti. Huomattavaa edistystä on tapahtunut myös
joillakin keskeisillä, erityisesti maatalouteen liittyvillä, aloilla. Näillä aloilla sellaisten taloudellisten
toimijoiden lukumäärä, jotka pyrkivät asteittain saattamaan toimintansa EU:n normien mukaiseksi, on
kasvanut aikataulun mukaisesti tai on jo saavuttanut tavoitteet. Komissio on ryhtynyt kokemustensa
pohjalta lisätoimiin kehittääkseen tuloksellisuuden mittaamista kaikilla IPA-tuen piiriin kuuluvilla
aloilla. Komissio on ehdottanut IPA II -ohjelman seuraajaohjelmaa IPA III -välinettä varten sekä
vaikutusindikaattoreista että tulos- tai tuotosindikaattoreista koostuvaa uutta yhdistelmää, jotta
tuloksellisuutta arvioitaisiin täsmällisemmin keskeisillä toiminta-aloilla tavoitteiden saavuttamiseksi.
Komissio julkaisee kattavia tuloksellisuustietoja vuosikertomuksessaan EU:n ulkoisen toiminnan
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta.
IPA II -VÄLINEEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI
6.11. Tuloksellisuusindikaattorit ovat hyödyllinen väline ohjelman tuloksellisuuden seurannassa.
Niiden avulla voidaan esimerkiksi havaita varhaisia merkkejä mahdollisesti huomiota edellyttävistä
tuloksellisuuden tai täytäntöönpanon ongelmista. Ohjelman tuloksellisuuden arviointi edellyttää
kuitenkin usein tuloksellisuusindikaattorien analyysia laajempaa tarkastelua, jotta muut
asiaankuuluvat määrälliset ja laadulliset tiedot voidaan ottaa huomioon. Mikään
tuloksellisuusindikaattorien yhdistelmä ei riitä ilmaisemaan kaikkia merkityksellisiä ohjelman
tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia. Siksi se, että tietyn tuloksellisuusindikaattorin tavoitteen
saavuttamisessa edistytään (tai ei edistytä) ”suunnitellusti”, ei välttämättä tarkoita, että ohjelmassa
itsessään edistytään (tai ei edistytä) ”suunnitellusti” tavoitteiden saavuttamisessa.
Komissio
esittää
arvionsa
edistymisestä
indikaattorien
tavoitteiden
saavuttamisessa
ohjelmaselvityksissä. Joissakin tapauksissa tämä arviointi eroaa tilintarkastustuomioistuimen tässä
kertomuksessa esittämästä arvioinnista erilaisten menetelmien käytön vuoksi.
6.12. Komissio palauttaa mieliin virallisen kehitysavun sanastossa olevan tulosindikaattoreiden
määritelmän, jonka komissio katsoo soveltuvan tähän yhteyteen: Toimenpiteen tuotosten tavoitellut
tai saavutetut lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutukset, jotka yleensä edellyttävät
yhteistyökumppaneiden yhteisiä ponnisteluja. Tulokset ovat kehitysolosuhteiden muutoksia, jotka
tapahtuvat tuotosten valmistumisen ja vaikutusten toteutumisen välillä. Edistymisen valvonta ei kuulu
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yksinomaan komissiolle, eikä komissio näin ollen pidä
tuotosindikaattoreina vaan pikemminkin tulosindikaattoreina.

suurinta

osaa

indikaattoreista

6.13. Kuhunkin indikaattoriin liittyvä edistyminen esitetään julkisesti saatavilla olevassa
IPA II -välineen ohjelmaselvityksessä. Komissio on myös esittänyt arvionsa ohjelmaselvitysten
kaikkiin indikaattoreihin liittyvästä edistyksestä. Tässä arvioinnissa osoitetaan, onko tietyn
indikaattorin yhteydessä edistytty suunnitellusti sen tavoitteen saavuttamisessa, ja selvitetään, onko
edistystä tapahtunut perustasoon verrattuna.
Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole kokonaan komission vastuulla. Lukuisat ulkoiset
tekijät voivat vaikuttaa siihen, ettei tiettyä seitsemän vuotta sitten asetettua tavoitetta saavuteta
kokonaan.
6.14. Eurostat toimitti keskimääräistä vientiä/tuontia koskevaan indikaattoriin liittyvän laskelman
pyydettäessä suoraan tätä erityistarkoitusta varten. Käytetyt tiedot ovat julkisesti saatavilla Eurostatin
verkkosivuilla.
6.20. Väliarviointi tehtiin täytäntöönpanokauden alkuvaiheessa, eikä IPA II -välineen innovaatioihin
kuuluvan alakohtaisen lähestymistavan koko potentiaalia ollut vielä ehditty osoittamaan.
6.22. IPA II -edunsaajamaiden kanssa toteutettava välillinen hallinnointi kannustaa kyseisiä maita
sitoutumaan EU:n rahoitustuen täytäntöönpanoon ja ottamaan siitä vastuun, samalla kun parannetaan
paikallisviranomaisten valmiuksia hallinnoida EU:n varoja. Ohjelmien täytäntöönpano
edunsaajamaiden kanssa toteutettavan välillisen hallinnoinnin avulla edellyttää pidempiä valmisteluja
myös siksi, että EU:n edustustot valvovat laatua hankintamenettelyjen aikana. Välillistä hallinnointia
sovellettiin valikoivammin IPA II -välineen yhteydessä ja myös (ohjelmakauden alkupuolella tehdyn)
IPA II -väliarvioinnin tulosten perusteella. Näin pyrittiin tasapainottamaan paremmin keskenään
toisaalta vaatimus tämän täytäntöönpanomuodon hyödyntämisestä välineenä valmiuksien
kehittämisessä ja toisaalta tarve nopeuttaa rahoitustuen toimittamista.
Turkissa käsittelyruuhkaa on vuodesta 2018 lähtien vähitellen purettu komission ja Turkin
toteuttamien toimenpiteiden seurauksena. Albaniassa hankintamenettelyjen keskeyttäminen oli
lyhytaikaista ja kesti alle kaksi kuukautta.
6.27. Komissio myöntää seurannassa havaitut puutteet. Yhdestätoista arvioinnista puutteita havaittiin
neljässä. IPA II -välineen yhteydessä on ponnisteltu huomattavasti merkityksellisten mitattavissa
olevien indikaattoreiden määrittelemiseksi.
Tulosperusteisessa seurantajärjestelmässä arvioidaan tulosten saavuttamista (tuotoksista lähtien).
Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto lujittaa täytäntöönpanokumppaneiden ja
toiminnan hallinnoijien suorittamaa seurantaa.
Tulosperusteisen seurantajärjestelmän ja arviointien lisäksi edustustot seuraavat hankkeiden
täytäntöönpanon edistymistä paikalla tehtävillä tarkastuskäynneillä, ja edistymistä mitataan keskeisiin
tuloksellisuusindikaattoreihin kuuluvien indikaattoreiden avulla.
6.28. Komissio arvioi asianmukaisesti kaikki ulkoisten arviointitutkimusten päätelmät. Paremman
sääntelyn puitteissa vaaditaan laatimaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjoja, joissa esitetään
virallisesti erillisessä asiakirjassa komission näkökulma ulkoisissa arvioinneissa tehtyihin
havaintoihin ja päätelmiin. Kaikkien ulkoisten arviointien pohjalta ei kuitenkaan laadita komission
yksiköiden valmisteluasiakirjoja, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ulkoisten arviointien päätelmät
jätettäisiin arvioimatta.
Jokaisen ulkoisen arvioinnin julkaisemisen jälkeen laaditaan seurantatoimia koskeva
toimintasuunnitelma, jossa yksiköt hyväksyvät tai hylkäävät arvioinnin suositukset.
Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston arviointitoiminnosta saamat opit

FI

FI

303
perustuvat pääasiassa lukuisiin toiminnallisiin ja strategisiin arviointeihin, joita tehdään ja julkaistaan,
vaikka kaikista ei julkaista virallista valmisteluasiakirjaa.
Komissio oli tietoinen eräistä heikkouksista talouden ohjausta ja hallintaa sekä pk-yritysten
kilpailukykyä koskevissa arvioinneissa ja arvioi, missä määrin arviointiprosessin heikkoudet
vaikuttivat arvioinnin päätelmiin. Havaituista heikkouksista huolimatta ulkoisen arvioinnin päätelmiä
pidettiin pätevinä.
6.29. Katso vastaus kohtaan 6.12.
6.34. Myös covid-19-pandemia on vaikuttanut poliittiseen uudistusprosessiin.
6.36. Indikaattori lakkautettiin vuoden kuluttua, koska sitä ei ollut mahdollista mitata IPA-välineen
yhteydessä siinä muodossa kuin se oli laadittu (sellaisten liittymiseen liittyvien päätöksenteko- ja
uudistusprosessien prosenttiosuus, joissa kansalaisyhteiskuntaa on kuultu tehokkaasti). Komissio
varmistaa kuitenkin, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä kuullaan säännöllisesti osana
laajentumispolitiikkaa, ja se edistää niiden osallistumista päätöksentekoprosesseihin.
6.39. Poliittinen tahto on kaikkien oikeudellisten ja perustuslaillisten uudistusten välttämätön
edellytys. Komissio tekee poliittista ja teknistä yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden kanssa ja toimii
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän varmistamiseksi. Komissio antaa teknistä
apua myös tukeakseen uudistusten suunnittelua.
6.41. Komission mukaan neljä näistä indikaattoreista on saavuttamassa vuoden 2023 tavoitteen
aikataulun mukaisesti ja loput seitsemän indikaattoria ovat edistyneet kohtalaisesti, kuten
IPA II -välineen ohjelmaselvityksessä [1] todetaan.
Kaikista tiettyyn tavoitteeseen liittyvistä näkökohdista ei ole pakko laatia indikaattoria. Komissio on
pikemminkin pyrkinyt rajoittamaan indikaattoreiden määrää sisäisten ohjeiden mukaisesti.
6.43. Turkki on tähän mennessä saavuttanut yhden tavoitteistaan, ja koska IPARD II -ohjelma
(liittymistä valmistelevan tukivälineen maaseudun kehittämistä koskeva osa-alue) pannaan täytäntöön
N+3-säännön mukaisesti, komissio pitää todennäköisenä, että suurin osa tavoitteista saavutetaan
vuoden 2023 loppuun mennessä.
6.46. Viimeaikaiset kokemukset osoittavat, että monet tekijät vaikuttavat uudistusten ja unionin
säännöstöön mukautumisen edistymisvauhtiin ja että tulevaa edistystä tai sen puutetta ei pystytä
asianmukaisesti ennustamaan joinakin vuosina tapahtuneen taantumisen perusteella.
Bosnia ja Hertsegovinalla sekä Kosovolla on muita maita enemmän lukuja, joiden valmistelu on
alkuvaiheessa, koska niiden vakautus- ja assosiaatiosopimukset tulivat voimaan hiljattain (vuosina
2015 ja 2016).
Unionin säännöstöön mukautumista koskevan yhdistelmäindikaattorin perustaso, tavoitearvo ja
välitavoitteet määritellään IPA III -välineen yhteydessä selkeästi.
6.48. Edistymisen arvioinnissa perustasoksi määritetään ohjelmakauden alussa nolla, ja lopullinen
tavoite asetetaan vuodelle 2023. Komissio pitää todennäköisenä, että tavoite saavutetaan määräaikaan
mennessä.
JOHTOPÄÄTÖKSET
(komission alaviite kohtaan 6.41)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf
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6.52. IPA-välineen avulla reagoidaan odottamattomiin kriiseihin toimilla, jotka toteutetaan joko
suoran hallinnoinnin kautta tai hallinnoimalla niitä välillisesti kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Esimerkkinä voidaan mainita uusimmat covid-19-pandemian johdosta toteutetut rahoitustoimet.
Suoraan hallinnointiin verrattuna välillisellä hallinnoinnilla edunsaajamaiden kanssa pyritään lisäksi
valmistelemaan maita tulevaan EU-jäsenyyteen. Tästä syystä komissio katsoo, että välillisen
hallinnoinnin tuloksellisuuden arvioinnissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon edunsaajien IPAvarojen hallinnoinnista tekemällä oppimisen kautta saamat kokemukset ja muut hyödyt.
6.53. EU:n tuella edistetään uudistusprosessia, josta viranomaiset ovat vastuussa. Uudistusten
toteutuksesta vastaavat kansalliset viranomaiset, ja uudistusten toteutumiseen vaikuttavat IPAvälineen lisäksi monet muut tekijät (esimerkiksi poliittinen tahto ja kansalliset valmiudet).
Uudistusten täytäntöönpano on myös pitkäaikainen prosessi. Myös covid-19-pandemia on hidastanut
täytäntöönpanoa.
6.54. Komissio pitää todennäköisenä, että indikaattorit saavuttavat vuodelle 2023 asetetut
tavoitearvot.
6.55. Unionin säännöstöön mukautumista koskevan yhdistelmäindikaattorin perustaso, tavoitearvo ja
välitavoitteet määritellään IPA III -välineen yhteydessä selkeästi.
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EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSEEN EU:N TALOUSARVION
TULOKSELLISUUDESTA – TILANNE VUODEN 2020 LOPUSSA
7. LUKU – SUOSITUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA

HUOMAUTUKSET
7.11 Komission yhteinen vastaus kohtiin 7.11–7.13.
Komissio pitää kaikkien hyväksyttyjen suositusten seurantaa ja täytäntöönpanoa erittäin tärkeänä.
Komissio raportoi niiden toimien täytäntöönpanosta, jotka se on sitoutunut panemaan täytäntöön ja
jotka kuuluvat sen tehtäviin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tilintarkastustuomioistuin katsoo,
että suositukset on pantu täytäntöön vain osittain, vaikka komission näkemys on, että ne on pantu
täytäntöön kokonaan. Komissio huomauttaa lisäksi, että joissakin tapauksissa se, että suositukset
pannaan täytäntöön kokonaan, voi myös riippua toimista tai toimenpiteistä, jotka kuuluvat muiden
yhteisöjen toimialaan.
7.18 Komission yhteinen vastaus kohtiin 7.18–7.20.
Jatkotoimien oikea-aikaisuutta on tarkasteltava ottaen huomioon, onko tilintarkastustuomioistuimen
antamat suositukset hyväksytty. Komissio on täysin sitoutunut panemaan kaikki hyväksytyt
suositukset
täytäntöön
tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksissa
asetettuihin
tavoiteajankohtiin mennessä. Tämä ei kuitenkaan päde kuhunkin erityiskertomukseen annetuissa
julkaistuissa vastauksissa esitetyistä syistä suosituksiin, joita komissio ei ole alun alkaenkaan
hyväksynyt.
Lisäksi jatkotoimet voivat joissakin tapauksissa vaatia alun perin odotettua enemmän aikaa
toimenpiteiden monimutkaisuuden, lainsäädännöllisen tai politiikkaan liittyvän kehityksen,
resursseihin liittyvien rajoitteiden tai ulkoisten tekijöiden vuoksi tai koska on tarpeen ottaa muita
elimiä tai yhteisöjä mukaan toimiin. Se, ettei suositusta ole pantu kokonaisuudessaan täytäntöön alun
perin odotettuun loppuunsaattamispäivämäärään mennessä, ei tarkoita, että suositusta ei pantaisi
täytäntöön sen jälkeen.
7.21 Komissio on perustellut kaikki tapaukset, joissa se katsoi, ettei se voi sitoutua panemaan erityisiä
suosituksia täytäntöön, virallisissa vastauksissaan, jotka on julkaistu yhdessä niitä vastaavien
tilintarkastustuomioistuimen kertomusten kanssa. Siksi on ymmärrettävää, että valtaosaa (kymmentä
yhdestätoista) suosituksista, joita komissio ei voinut alun perin hyväksyä, ei ole lopulta pantu
täytäntöön.

EUROOPAN KOMISSION VASTAUKSET LIITTEESEEN 7.1 ”VUONNA 2017
ANNETTUJEN SUOSITUSTEN TARKEMPI TÄYTÄNTÖÖNPANOTILANNE
KERTOMUKSITTAIN – EUROOPAN KOMISSIO”
Erityiskertomus 1/2017:
Natura 2000
täytäntöönpano edellyttää lisätoimia
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Vastaus suositukseen 3 b, kertomuksen kohta 84: Komissio muistuttaa, että on olemassa monialainen
Natura 2000 -indikaattori, joka liittyy EU:n yhteisrahoittamien tukitoimien kattamaan Natura 2000 alueiden pinta-alaan. Komissio aikoo arvioida ohjelmakauden 2021–2027 indikaattoreita, kun
kyseisten rahastojen täytäntöönpano on edennyt riittävästi. Tarvittaessa komissio toteuttaa
asianmukaiset toimet vuoden 2027 jälkeistä ohjelmakautta varten. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi
seuraavan sukupolven sääntelyvälineitä koskevan vaikutustenarvioinnin yhteydessä.
Erityiskertomus 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
Vastaus suositukseen 6, ensimmäinen luetelmakohta, kertomuksen kohta 154: Komissio katsoo, että
koottuja tietoja on hyödynnetty tuloksellisuuden arviointiin säännösten mukaisesti ja niiden rajoissa
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 21 artiklan mukaisesti.
Tilintarkastustuomioistuimen tekstissä mainituista tuloksellisuutta koskevasta vertailuanalyysista ja
vertailuarvojen käyttöönotosta ei säädetä oikeusperustassa, jota komissio noudattaa.
Toimintapoliittisissa oppimisprosesseissa hyödynnetään tavallisesti vaikutustenarviointeja. Niitä ovat
esimerkiksi tuleva kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan jälkiarviointi. Lisäksi politiikkaoppimista
helpotetaan asettamalla indikaattoreita, tavoitteita ja niiden täyttymistä koskevat tiedot ERI-rahastoja
koskevalle avoimen datan alustalle.
Erityiskertomus 3/2017: EU:n tuki Tunisialle
Vastaus suositukseen 3, kertomuksen kohta 71: On totta, että makrotaloudellisen rahoitusavun
hyväksymismenettelyt eivät ole muuttuneet ja ettei niiden muuttamista ole ehdotettu suosituksen
mukaisesti. Komissio huomauttaa kuitenkin, että neuvoston työjärjestyksessä ja Euroopan parlamentin
työjärjestyksessä määrätään jo nopean hyväksymisen mahdollistavasta nopeutetusta menettelystä, jota
käytettiin esimerkiksi vuonna 2020 covid-19-pandemiaan liittyvää makrotaloudellisesta rahoitusapua
myönnettäessä.
Lisäksi
komissio
ilmoittaa,
että
makrotaloudellisen
rahoitusavun
hyväksymismenettelyjä
arvioidaan
yksityiskohtaisesti
parhaillaan
meneillään
olevassa
makrotaloudellista rahoitusapua koskevassa meta-arvioinnissa, jonka on määrä valmistua
vuoden 2021 loppuun mennessä.
Erityiskertomus 4/2017: EU:n talousarvion suojaaminen sääntöjenvastaiselta varainkäytöltä:
komissio lisäsi ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja rahoitusoikaisujen käyttöä koheesioalalla
kaudella 2007–2013
Vastaus suositukseen 3, kertomuksen kohta 148: Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 145 artiklan
mukaiset rahoitusoikaisut ja maksun määräajan kulumisen keskeyttäminen / maksujen keskeyttäminen
ovat erillisiä, täysin itsenäisiä menettelyjä. Niiden yhdistäminen samaan työkaluun loisi tarpeetonta
hallinnollista monimutkaisuutta tuomatta lisäarvoa komission toteuttamaan seurantaan.
Komissio toteaa jälleen, että nykyinen seurantajärjestelmä on säädettyjen vaatimusten mukainen ja
antaa tapauskohtaisen yleiskuvan kustakin menettelystä.
Erityiskertomus 11/2017: EU:n Bêkou-erityisrahasto Keski-Afrikan tasavallassa: tietyistä
puutteista huolimatta lupaava alku
Vastaus suositukseen 1, toinen luetelmakohta, kertomuksen kohta 72: Komissio on tarkastellut
uudelleen suuntaviivoja sisällyttääkseen niihin yksityiskohtaisen kuvauksen varainhoitoasetuksessa
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esitetyistä kriteereistä EU:n erityisrahaston perustamisedellytysten arvioimiseksi. Komissio myöntää,
ettei tarveanalyysin suorittamista varten ole kehitetty ohjailevaa menetelmää.
Hätärahaston perustamisen taustalla on maakohtainen kriisitilanne. Tämä on otettava huomioon
tarpeita arvioitaessa. Saman lähestymistavan ja ennalta määritellyn menetelmän soveltaminen kaikissa
tapauksissa olisi vaikeaa. Kriiseissä tarvitaan kansainvälisiä ja koordinoituja toimia. Siksi on tärkeää,
että EU:n tarvearvioinneissa otetaan huomioon muiden rahoittajien läsnäolo ja toimet, jotta voidaan
määrittää EU:n toiminnan lisäarvo selvästi. Tämä on myös maa-/kriisikohtaista ja riippuu paikalla
vallitsevasta tilanteesta.
Koska tällä hetkellä ei ole tarkoitus perustaa uusia erityisrahastoja, komissio katsoo lisäksi, ettei
menetelmän kehittäminen tällaisen tarveanalyysin suorittamista varten ole nyt tarpeen.
Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että suositus on pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi.
Erityiskertomus 13/2017: Yhtenäinen Euroopan
toteutuuko poliittinen päätös koskaan käytännössä?

rautatieliikenteen

hallintajärjestelmä:

Vastaus suositukseen 6 b, ii, kertomuksen kohta 91: Suosituksen määräaika ei ole vielä täyttynyt; sen
määräaika on vuoden 2023 loppu. Suosituksen täytäntöönpanossa on edistytty hyvin.
Erityiskertomus 15/2017: Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla: innovatiivisia mutta
eivät vielä vaikuttavia välineitä
Vastaus suositukseen 1 b, kertomuksen kohta 111: Komissio hyväksyi suosituksen osittain ja katsoo,
että hyväksytty osa on pantu täytäntöön.
Vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä käyttöön otetut mahdollistavat
edellytykset toimivat jatkossa välineenä, jolla voidaan arvioida jäsenvaltioiden valmiutta panna
täytäntöön EU:n rahastoja. Mahdollistavia edellytyksiä on virtaviivaistettu, yksinkertaistettu ja
vahvistettu erityisesti vaatimuksella, jonka mukaan niiden on täytyttävä koko ohjelmakauden ajan.
Investointeihin liittyvillä maakohtaisilla suosituksilla luodaan asianmukaiset yhteydet mahdollistaviin
edellytyksiin ja varmistetaan tarvittava yhdenmukaisuus.
Vastaus suositukseen 2 a, kertomuksen kohta 111: Sovitun uuden, yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen 18 artiklan mukaan väliarvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat:
a) vuonna 2024 annettavissa asiaankuuluvissa maakohtaisissa suosituksissa määritetyt uudet haasteet;
b) edistyminen yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanossa tapauksen
mukaan;
c) edistyminen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden täytäntöönpanossa;
d) asianomaisen jäsenvaltion tai alueen sosioekonominen tilanne, erityisesti alueelliset tarpeet ottaen
huomioon mahdolliset merkittävät kielteiset rahoitukselliset, taloudelliset tai sosiaaliset kehityskulut;
e) asiaankuuluvien arviointien tärkeimmät tulokset;
f) edistyminen välitavoitteiden saavuttamisessa, ottaen huomioon ohjelman täytäntöönpanon
yhteydessä kohdatut merkittävät vaikeudet;
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g) JTF:stä tuettujen ohjelmien osalta asetuksen (EU) 2018/1999 29 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti suoritettu komission arviointi.
Samassa säännöksessä säädetään väliarvioinnin vaiheista ja seurauksista.
Vastaus suositukseen 2 b, kertomuksen kohta 111: Tulosindikaattorin käsite on muuttunut, sillä
ohjelmakaudella 2021–2027 tulosindikaattoreilla kuvataan välittömiä tuloksia tuensaajien tasolla eikä
enää laajempia tuloksia alueen tai maan tasolla kuten edellisellä ohjelmakaudella.
Tulosindikaattorit sisältyvät tuloskehykseen, joka käsittää asetuksen (EU) 2021/1060 mukaisesti
kaikki ohjelmaa varten valitut tuotos- ja tulosindikaattorit. Koska väliarviointi suoritetaan
vuoden 2025 alkupuolella, joka on liian varhainen ajankohta useimpien tulosten konkretisoitumisen
kannalta, tulosindikaattoreille ei ole kuitenkaan asetettu välitavoitteita eivätkä tulosindikaattorit
sisälly väliarviointiin.
Asetuksessa (EU) 2021/1060 säädetään, että välitavoitteet asetetaan ainoastaan tuotosindikaattoreille
(16 artiklan 1 kohta). Tämä lähestymistapa valittiin, koska tulosindikaattoreilla mitattavien tulosten
konkretisoituminen kestää yleensä kauemmin eikä tällaisia tuloksia voida odottaa väliarvioinnin
ajankohtaan mennessä (valtaosalle tulosindikaattoreista välitavoitteen arvoksi olisi pitänyt asettaa
nolla).
Tämä on ainoa käyttökelpoinen lähestymistapa, koska tulosten konkretisoituminen vie paljon
enemmän aikaa, kuten edellä selitettiin. Aiemmat kokemukset osoittavat kuitenkin, että
koheesiopolitiikalla tuettujen yhteisrahoitettujen toimien tulokset noudattavat rahoituksen
toteutumista ja ohjelmassa saatuja tuotoksia.
Vastaus suositukseen 2 c, kertomuksen kohta 111: Komissio on valmis soveltamaan maksujen
keskeyttämistä ja rahoitusoikaisuja koskevia sääntöjä tiukasti.
On syytä huomata, että maksujen keskeyttämisen ja rahoitusoikaisujen käyttöä säännellään selkeästi
asetuksen (EU) 2021/1060 97 artiklan 1 kohdalla ja 104 artiklalla ja että käyttö ei kata asetettujen
välitavoitteiden ja tavoitearvojen saavuttamatta jäämistä. Maksujen keskeyttämistä ja
rahoitusoikaisuja voidaan käyttää vain, kun on olemassa vakava puute, kun taas välitavoitteiden ja
tavoitearvojen saavuttamatta jääminen aiheutuu ohjelman täytäntöönpanossa esiintyvistä vaikeuksista
eikä saavuttamatta jäämisen pitäisi käynnistää tällaisia toimenpiteitä.
Viimeksi mainittujen osalta asetuksessa (EU) 2021/1060 säädetään mahdollisuudesta jakaa
joustomäärä (50 % vuosien 2026 ja 2027 sitoumuksista) uudelleen 18 artiklan mukaisesti
(väliarviointi).
Samalla komissio painottaa, että päätavoitteena on auttaa jäsenvaltioita hyödyntämään rahastoja
asianmukaisesti ja näin välttämään heikkoa tuloksellisuutta. Komissio aikoo jatkaa toimiaan tämän
tavoitteen saavuttamiseksi muun muassa tarjoamalla neuvontaa, teknistä asiantuntemusta,
keskustelumahdollisuuksia ja mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia.
Erityiskertomus 16/2017:
Maaseudun
tulospainotteisuuden lisääminen tarpeen

kehittämisohjelmat:

selkiyttäminen

ja

Vastaus suositukseen 1 a, kertomuksen kohta 100: Komissio hyväksyi suosituksen osittain.
Erityiskertomus 19/2017: Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon
tehottomuus vaikuttavat EU:n taloudellisiin etuihin

FI

FI

309
Vastaus suositukseen 1, kertomuksen kohta 143: Komissio ei hyväksynyt suositusta.
Kuten aiemmissa huomautuksissa on todettu, komissio katsoo, että komission suorittamiin,
perinteisiin omiin varoihin kohdistuviin tarkastuksiin ja OLAFin suorittaman tutkinnan tuloksiin
perustuva lisätullien vahvistaminen ja kerääminen jäsenvaltioilta on luotettavin menetelmä tullitulojen
vajeen määrän määrittämiseksi. Tämä lähestymistapa kattaa virheelliseen luokitteluun ja vääriin
alkuperämerkintöihin liittyvät erityistapaukset tähän mennessä todetulta osin (esimerkiksi
vuonna 2020 todettujen välilliseen aurinkokennostolähetykseen liittyvien menetysten määrän
määrittämisen, mukaan lukien toteutetut perintätoimet).
Lisäksi komissio kehitti kohdennettujen tarkastusten ja tutkimusten sekä Kiinasta tuotuja
mahdollisesti aliarvotettuja tekstiilejä ja jalkineita koskevan yksityiskohtaisen analyysin perusteella
tilastollisen menetelmän, jonka avulla voidaan arvioida tähän erityiseen aliarvottamisilmiöön liittyvät
perinteisten omien varojen menetykset ja täydentää komission arviota tullitulojen vajeesta.
Näin ollen komissio määrittää jo perinteisten omien varojen mahdollisten menetysten määrän ja
varmistaa, että EU:n taloudellisia etuja suojataan asianmukaisesti näissä tapauksissa.
Näiden mahdollisesti perimättä olevien perinteisten omien varojen määrän määrittämiseen ja
perimiseen tähtäävien toimien lisäksi komissio laatii parhaillaan yksityiskohtaista kuvausta EU:n
yhteisten analyysivalmiuksien tehtävistä, roolista, liiketoimintamallista ja asemoinnista tehostaakseen
entisestään riskienhallintastrategiaa ja tullitarkastuksia ja luodakseen niille lisäarvoa. Ennakoivat
toimet, kuten kauppavirtojen ja tullin toiminnan seuranta sekä perinteisiin omiin varoihin
kohdistuvien riskien arviointi, jota tukevat asianomaisten jäsenvaltioiden kohdennetut tarkastukset,
auttavat määrittämään tullitulojen vajeen määrää vielä tarkemmin ja vähentämään sitä.
Vastaus suositukseen 6 a, kertomuksen kohta 147: Komissio tarkasti perinteisten omien varojen
tarkastusten yhteydessä sitovien tariffitietojen (STT) valvontastrategian, jota sovelletaan viidessä
jäsenvaltiossa. Komissio ei havainnut merkittäviä puutteita. Lisäksi komissio joutui covid-19pandemian vuoksi lykkäämään vuodeksi 2020 suunniteltuja STT-tukivierailuja mutta on parhaillaan
ajoittamassa niitä uudelleen.
Vastaus suositukseen 6 b, kertomuksen kohta 147: Komissio ei hyväksynyt suositusta ja huomautti
erityiskertomuksen kanssa yhdessä julkaistussa vastauksessaan, että komissio toteutti parhaillaan
selvitystä, johon osallistui jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja talouselämän edustajia. Selvitykseen
kuului erityisesti julkinen kuuleminen, ja siinä pyrittiin arvioimaan, olisiko EU:ssa kiinnostusta
sitovaan arvonmääritystä koskevaan tietoon (Binding Valuation Information) liittyvään
päätösjärjestelmään ja olisiko se toteutettavissa. Toteutettavuustutkimuksessa sekä julkisten ja
yksityisten sidosryhmien antamassa palautteessa tällaista päätösjärjestelmää pidettiin myönteisenä.
Ennen kuin komissio tekee lopullista päätöstä siitä, ryhdytäänkö säännöksiä ja tietojärjestelmiä
valmistelemaan, jotta voidaan tukea sitovaan arvonmääritystä koskevaan tietoon liittyvien päätösten
sisällyttämistä EU:n tullilainsäädäntöön, se aikoo selvittää, olisiko sisällyttäminen yhdenmukaista
komission poliittisten painopisteiden kanssa, miten se olisi sitä ja mitä kustannuksia sisällyttämisestä
aiheutuisi.
Vastaus suositukseen 8 a, kertomuksen kohta 149: Taloudellisen riskin arviointiperusteita sovelletaan
niin vakiomuotoisiin kuin yksinkertaistettuihin tulli-ilmoituksiin. Taloudellisen riskin
arviointiperusteita koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltiot hyväksyivät ohjeisiin
uuden luvun 19. toukokuuta 2021. Uudessa luvussa annetaan ohjeita siitä, miten taloudellisen riskin
arviointiperusteita sovelletaan yksinkertaistetuissa menettelyissä ja miten käytetään unionin
tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen uutta 234 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan tullivirkailijat
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voivat edellyttää erityisolosuhteissa, että tavarat esitetään tullille, jotta voidaan ottaa huomioon
havaittu uusi vakava taloudellinen riski.
Erityiskertomus 20/2017: EU:n rahoittamat lainatakausvälineet: tulokset ovat myönteisiä,
mutta kohdentamista edunsaajiin ja koordinointia kansallisten järjestelmien kanssa on
parannettava
Vastaus suositukseen 1 b, kertomuksen kohta 109: Komissio katsoo, että se pyrkii jo kohtuullisin
keinoin hankkimaan tietoja hallinnointikustannuksista perustaen toimensa laillisesti saatavilla oleviin
tietoihin, ja aikoo tehostaa toimiaan tässä suhteessa. Tällaisten tietojen saaminen kansallisista
järjestelmistä voi kuitenkin olla vaikeaa, ja tiedot eivät ole välttämättä suoraan verrattavissa ja
merkityksellisiä. Kustannustekijöiden lisäksi palkkioiden asianmukaista tasoa määritettäessä otetaan
huomioon varainhoitoasetuksessa edellytetty korvauksen kannustava tekijä.
Komissio pyrkii keräämään saatavilla olevia tietoja – olivatpa ne sitten kuinka epätäydellisiä ja
vaikeasti verrattavissa olevia tahansa – määrittääkseen palkkioiden asianmukaisen tason
suuruusluokan. Komissio käytti erityisesti markkinoilla maksettuja takauslaitosten palkkioita
koskevaa tutkimusta sekä tietoja palkkioista, joita Euroopan investointirahasto veloitti
yleiseurooppalaisen takausrahaston (vasta)takaustuotteiden yhteydessä.
Tämän toimen arvioitu määräaika on edelleen joulukuu 2021.
Vastaus suositukseen 2 b, kertomuksen kohta 112: Komission yhteinen vastaus suosituksiin 2 b, 3 a ja
3 b.
Komissio hyväksyi suositukset 2 b ja 3 b osittain. InvestEU:n pk-yritysikkunan takaustuotteesta,
jonka panee täytäntöön Euroopan investointirahasto ja jota voidaan pitää pk-yritysten InnovFintakausjärjestelmän rahoitusvälineen seuraajana, voidaan todeta, että komissio neuvottelee parhaillaan
Euroopan investointirahaston kanssa uusien innovointia koskevien tukikelpoisuusperusteiden
täytäntöönpanosta. Niiden kohteena ovat lopulliset edunsaajat, jotka investoivat aloille, joilla on
teknologisen, teollisen tai liiketoiminnallisen epäonnistumisen riski, ja etupäässä aineettomiin
hyödykkeisiin (kuten henkiseen omaisuuteen). Perusteita sovelletaan erityisesti tapauksissa, joissa
rahoituksen välittäjän sisäisten toimintaperiaatteiden mukaan tällaisilla omaisuuserillä ei ole
vakuusarvoa.
Erityiskertomus 21/2017: Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä
ympäristön kannalta vaikuttava
Vastaus suositukseen 1 a, kertomuksen kohta 83: Komission yhteinen vastaus suosituksiin 1 a ja 2 a,
toinen luetelmakohta.
Komissio hyväksyi suosituksen pääkohdiltaan ja katsoo, että se on pantu kokonaisuudessaan
täytäntöön komission antamilla vuosien 2021–2027 yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevilla
lainsäädäntöehdotuksilla.
YMP-lainsäädäntöehdotuksissa esitetään, miten komissio osallistuu
aktiivisesti jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmien arviointiin, jolla pyritään varmistamaan niiden
vaikuttavuus. Ehdotetun YMP-uudistuksen alustava alkamisajankohta on Euroopan parlamentin ja
Euroopan unionin neuvoston välillä meneillään olevien neuvottelujen vuoksi lykätty; se on nyt
1. tammikuuta 2023.
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olevia henkilöitä esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä otetuissa
valokuvissa tai jos sisällössä on mukana kolmansien tahojen töitä. Jos tällainen lisäoikeus saadaan, yllä
mainittu yleinen käyttöoikeus peruuntuu. Lisäoikeutta koskevassa luvassa on selvästi ilmoitettava
käyttöoikeuden rajoitukset.
Jos sisällöt eivät ole EU:n omaisuutta, voi olla, että lupa niiden käyttöön tai jäljentämiseen on
pyydettävä suoraan asianomaisilta tekijänoikeuksien haltijoilta.
Kohta 4.32 (oikealla), © Getty Images / Monty Rakusen.
Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä,
rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin, eikä niiden käyttöön anneta lupaa.
EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä
ulkopuolisille verkkosivuille. Koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa näistä sivustoista, on
suositeltavaa, että tutustutte niiden tietosuoja- ja tekijänoikeusperiaatteisiin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logon käyttäminen
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman tilintarkastustuomioistuimen
ennakkosuostumusta.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkasti,
millaisia tuloksia EU:n talousarviosta
rahoitetuilla EU:n meno-ohjelmilla oli saatu
aikaan. Tarkastus perustui komissiosta ja
muista lähteistä saatuihin
tuloksellisuustietoihin sekä tuoreisiin
havaintoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin
oli tehnyt omien tarkastustensa ja
katsaustensa yhteydessä.
Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, ovatko
komissio ja lainsäädäntövallan käyttäjät
hyödyntäneet kokemuksia, jotka on saatu
edellisiltä monivuotisen rahoituskehyksen
(MRK) kausilta esimerkiksi arviointien,
vaikutustenarviointien ja tarkastusten kautta.
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin selvitti, millä
tavalla näitä kokemuksia on hyödynnetty
meno-ohjelmien suunnittelun ja
tuloksellisuuden parantamiseksi kaudella
2021–2027.
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