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Johdanto

0.1 Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin (EU) toimielin (1), joka vastaa EU:n varainhoidon ulkoisesta tarkas-
tuksesta (2). Toimimme tässä ominaisuudessa kaikkien unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana, 
erityisesti auttamalla kehittämään EU:n varainhoitoa. Lisätietoja työstämme esitetään tilintarkastustuomioistuimen vuotuisissa toi-
mintakertomuksissa, erityiskertomuksissa ja yleiskatsauksissa sekä lausunnoissa, joita annamme uudesta tai päivitetystä EU-lainsää-
dännöstä ja muista varainhoitoon vaikuttavista päätöksistä (3).

0.2 Tämä varainhoitovuotta 2018 koskeva kertomus on 42. vuosikertomus, jonka tilintarkastustuomioistuin antaa EU:n talousar-
vion toteuttamisesta. Euroopan kehitysrahastoja käsitellään erillisessä vuosikertomuksessa.

0.3 EU:n yleisestä talousarviosta päättävät vuosittain neuvosto ja Euroopan parlamentti. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus ja tarpeen mukaan laadittavat erityiskertomukset muodostavat perustan vastuuvapausmenettelylle, jossa Euroopan 
parlamentti tekee neuvoston suosituksen perusteella päätöksen siitä, onko komissio täyttänyt hyväksyttävästi velvollisuutensa talous-
arvion toteuttajana. Kun vuosikertomus julkaistaan, se toimitetaan tiedoksi kansallisille parlamenteille, Euroopan parlamentille ja neu-
vostolle.

0.4 Keskeisen osan kertomusta muodostaa tarkastuslausuma Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen luotettavuudesta 
sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (josta kertomuksessa käytetään ilmaisua toimien sääntöjenmu-
kaisuus). Lausumaa on täydennetty EU:n jokaista keskeistä toiminta-alaa koskevilla erityisarvioilla.

0.5 Vuosikertomus koostuu aiempien vuosien tapaan seuraavista osista:

— ensimmäisessä luvussa esitetään tarkastuslausuma ja yhteenveto tilien luotettavuuden ja toimien sääntöjenmukaisuuden tarkas-
tuksessa saaduista tuloksista

— toisessa luvussa esitetään talousarvio- ja varainhallinnosta tehdyt havainnot

— kolmannessa luvussa keskitytään EU:n talousarviota koskevien tulosindikaattoreiden tuottamiin tietoihin, esitetään 
tuloksellisuutta käsittelevien vuoden 2018 erityiskertomusten keskeiset tulokset ja analysoidaan, kuinka komissio on pannut täy-
täntöön suositukset, jotka oli esitetty tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2015 julkaistuissa erityiskertomuksissa

— neljännessä luvussa esitetään EU:n tuloja koskevat havainnot

— luvuissa 5–10 esitetään nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) pääotsakkeiden (4) osalta tulokset, jotka on saatu toimien 
sääntöjenmukaisuutta, komission vuotuisia toimintakertomuksia, muita sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueita ja muita hal-
lintojärjestelyitä koskevissa tarkastuksissa.

0.6 Yksittäisten monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden osalta ei laadita erillisiä tilinpäätöksiä, joten vuosikertomuksen 
luvuissa esitetyt johtopäätökset eivät muodosta tarkastuslausuntoa. Sen sijaan kyseisissä luvuissa tuodaan esille monivuotisen rahoi-
tuskehyksen kunkin otsakkeen kannalta keskeisiä kysymyksiä.

0.7 Tilintarkastustuomioistuin pyrkii esittämään huomautuksensa selkeästi ja ytimekkäästi. Toisinaan on kuitenkin mahdotonta 
olla käyttämättä erikoisalan termejä, jotka liittyvät EU:n toimintapolitiikkoihin ja talousarvioon tai tilintarkastukseen ja kirjanpitoon. 
Verkkosivuillamme on sanasto, jossa määritellään ja selitetään useimmat vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit (5). Sanas-
tossa määritellyt termit on kirjoitettu kursiivilla, kun ne esiintyvät luvussa ensimmäisen kerran.

0.8 Vuosikertomuksessa esitetään myös vastaukset, jotka komissio (tai tarvittaessa muut EU:n toimielimet ja elimet) ovat antaneet 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin. Ulkoisena tarkastajana meillä on velvollisuus raportoida tarkastushavainnoistamme ja 
tehdä niiden perusteella johtopäätökset, joiden pohjalta voidaan antaa riippumaton ja puolueeton arvio tilien luotettavuudesta ja toi-
mien sääntöjenmukaisuudesta.

(1) Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta tuli EU:n toimielin Euroopan uniosta tehdyn sopimuksen 13 artiklan nojalla. Sopimus tunnetaan myös 
nimellä Maastrichtin sopimus (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1). Alun perin Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin kuitenkin vuonna 1977 
Brysselin sopimuksella uudeksi yhteisön elimeksi, joka vastaa ulkoisesta tarkastuksesta (EYVL L 359, 31.12.1977, s. 1).

(2) Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 285–287 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47).
(3) Saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla osoitteessa www.eca.europa.eu
(4) Tilintarkastustuomioistuin ei laadi erityisarviota otsakkeen 6 (Korvaukset) menoista eikä monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisista menoista. 

Tilintarkastustuomioistuin ei arvioi otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” (kahdeksas luku) ja otsakkeen ”Globaali Eurooppa” (yhdeksäs luku) 
virhetasoa.

(5) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2018/GLOSSARY_AR_2018_FI.pdf

www.eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2018/GLOSSARY_AR_2018_FI.pdf
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tar-
kastajan kertomus

Lausunto

Tilien luotettavuus

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Menot

Perustelut lausunnolle

I Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen, joka sisältää konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat (1) ja talousarvion 
toteuttamista koskevan selvityksen (2)31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja jonka komissio hyväksyi 
26. kesäkuuta 2019, sekä

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

(1) Konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 
yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot (segmenttiraportointi mukaan luettuna).

(2) Selvitys talousarvion toteuttamisesta sisältää myös liitetiedot.

Lausunto tilien luotettavuudesta

II Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Euroopan unionin (EU) konsolidoitu tilinpäätös 31. joulukuuta 2018 päät-
tyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta asemasta 31 
päivältä joulukuuta 2018 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päät-
tyneeltä varainhoitovuodelta varainhoitoasetuksen ja kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin 
perustuvien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

III Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana ole-
vat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Varauman sisältävä lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

IV Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että varauman sisältävän lausunnon antamista menojen laillisuudesta ja asianmukai-
suudesta perustelevassa kohdassa kuvatun seikan vaikutuksia lukuun ottamatta 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varain-
hoitovuoden tileissä hyväksytyt menot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

V Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 
Accountants, IFAC) kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten kansain-
välisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien 
(ISSAI) mukaisesti. Näiden standardien mukaisia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan tarkemmin jäljempänä 
kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä”. 
Tilintarkastustuomioistuin on myös noudattanut riippumattomuusvaatimuksia ja täyttänyt eettiset velvoitteensa eettisiä tilintar-
kastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) vah-
vistamien eettisten sääntöjen (Code of Ethics for Professional Accountants) mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 
hankkineensa lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä.
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Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

VI Tilintarkastustuomioistuin totesi vuonna 2018, että suuririskisten menojen (lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia 
menoja, joihin sovelletaan monimutkaisia sääntöjä) (3) virhetaso on olennainen. Tilintarkastustuomioistuin arvioi suuririskisten 
menojen virhetasoksi 4,5 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso (2,6 prosenttia) on yhä olennai-
suusrajan yläpuolella, mutta se ei ole laajalle ulottuva. Vähäriskisten menojen, jotka pääosin perustuvat tukioikeuksiin ja joihin 
sovelletaan yksinkertaistettuja / vähemmän monimutkaisia sääntöjä, virhetaso ei ole olennainen (4).

(3) Määrä oli 61,0 miljardia euroa. Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2018, kohdat 1.19–1.21.
(4) Määrä oli 59,6 miljardia euroa. Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2018, kohta 1.18.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen mahdollisen vaikutuksen 
vuoden 2018 tileihin

VII Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle virallisesti päätöksestään erota EU:sta. 
Eurooppa-neuvosto myöntyi 10. huhtikuuta 2019 siihen, että Yhdistyneen kuningaskunnan eropäivää siirretään (5) niin pit-
kään kuin on tarpeen, mutta enintään 31. lokakuuta 2019 asti. Neuvoston päätöksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU-eron olisi tapahduttava sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona ratifiointimenettelyt on saatu päätök-
seen, tai 1 päivänä marraskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Yhdistynyt kuningaskunta pysyy jäsenval-
tiona uuteen eropäivään saakka, ja sillä on SEU 50 artiklan mukaisesti täydet oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeus milloin 
tahansa peruuttaa ilmoituksensa.

VIII Kuten kohdassa II tuodaan esiin, EU:n varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös on laadittu kuvastamaan EU:n 
taloudellista asemaa 31 päivänä joulukuuta 2018 sekä varainhoitovuoden 2018 tuloksia, rahavirtoja ja nettovarallisuuden muu-
toksia. EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 kuvastaa neuvottelujen tilannetta 31. joulukuuta 2018. Tuona 
päivänä ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön päättymiseen saakka Yhdistynyt kuningaskunta oli vielä EU:n jäsenvaltio.

IX Tilintarkastustuomioistuin ei ole havainnut eroprosessiin liittyviä tapahtumia, jotka vaatisivat raportointipäivän jälkeisiä 
tapahtumia käsittelevässä kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa tarkoitettuja mukautuksia (6).

X Tilintarkastustuomioistuin arvioi jatkossakin Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen mahdollista 
vaikutusta EU:n konsolidoituun tilinpäätökseen. Tulevaisuudessa EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen on kuvastettava 
eroprosessin tilannetta tai tulosta. Kun tilintarkastustuomioistuin sai päätökseen varainhoitovuoden 2018 tilien tarkastamisen, 
ei vielä ollut tiedossa, eroaako Yhdistynyt kuningaskunta tosiasiallisesti EU:sta ja milloin ja millaisin ehdoin se tapahtuisi.

XI Tämänhetkinen tilanne on, että EU:n varainhoitovuoden 2018 konsolidoituun tilinpäätökseen ei ole aiheutunut rapor-
toitavia taloudellisia vaikutuksia, ja tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2018 päivätty tilinpäätös kuvastaa 
oikein eroprosessin tilannetta tuona ajankohtana.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat vastuut

XII EU:n taseeseen sisältyvien eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvien vastuiden määrä oli vuoden 2018 
lopussa 80,5 miljardia euroa. Kyseessä on yksi taseen merkittävimmistä velkaeristä, ja sen osuus oli yli kolmannes velkojen 
kokonaismäärästä (235,9 miljardia euroa) vuonna 2018.

XIII Suurin osa eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista vastuista (70,0 miljardia euroa) liittyy Euroopan 
unionin virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmään. Tileihin kirjatut eläkevastuut kuvastavat määrää, joka olisi sisäl-
lytetty eläkerahastoon, jos sellainen olisi perustettu olemassa olevien vanhuuseläkevelvoitteiden maksua varten (7). Järjestelmä 
kattaa vanhuuseläkkeiden lisäksi työkyvyttömyyseläkkeet ja EU:n henkilöstön leskille ja orvoiksi jääneille lapsille maksettavat 
eläkkeet. Eläkejärjestelmään kuuluvat etuudet maksetaan EU:n talousarviosta. Jäsenvaltiot takaavat yhteisesti etuuksien mak-
samisen, ja virkamiehet maksavat kolmanneksen eläkejärjestelmän rahoituksesta. Eurostat tekee tätä vastuuta koskevat laskel-
mat komission tilinpitäjän puolesta käyttäen komission vakuutusmatemaatikkojen arvioimia muuttujia.

(5) EUCO XT 20 013/19 – Yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty Eurooppa-neuvoston päätös SEU 50 artiklan 3 kohdan 
mukaisen määräajan pidentämisestä.

(6) Ks. raportointipäivän jälkeisiä tapahtumia koskeva kansainvälinen julkisen sektorin tilinpäätösstandardi (IPSAS) nro 14.
(7) Ks. työsuhde-etuuksia koskeva standardi IPSAS 39. Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan velvoitteen arvo kuvastaa Euroopan unionin 

virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän yhteydessä niiden arvioitujen tulevien maksujen nykyarvoa, jotka EU:n on suoritettava vas-
tatakseen eläkevelvoitteista, jotka perustuvat tarkasteltavana olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuorituksiin.
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Muut seikat

Toimivan johdon velvollisuudet

XIV Toiseksi suurin osuus eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista vastuista (8,7 miljardia euroa) 
muodostuu arvioidusta EU:n vastuusta, joka koskee yhteistä sairausvakuutusjärjestelmää. Vastuu liittyy EU:n henkilöstön 
terveydenhoitokuluihin, jotka on maksettava työsuhteen jälkeiseltä ajalta (ilman työntekijöiden maksuosuutta).

XV Tilintarkastustuomioistuin arvioi osana tarkastustaan eläkevastuuta koskevat vakuutusmatemaattiset oletukset ja niihin 
perustuvan arvonmäärityksen. Se laati arvionsa ulkoisten vakuutusmatematiikan asiantuntijoiden tekemän työn perusteella. 
Asiantuntijat tutkivat eläkkeitä ja sairausvakuutusjärjestelmää koskevia vastuita. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti numeeriset 
tiedot, vakuutusmatemaattiset muuttujat ja vastuun laskennan sekä esittämisen konsolidoidussa taseessa ja konsolidoidun 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kuten konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedossa 2.9 on esitetty, komissio on vahvistanut edelleen 
menettelyjä, joita käytetään laskettaessa työsuhde-etuuksiin liittyvää vastuuta. Tilintarkastustuomioistuin seuraa näitä toimia 
myös jatkossa.

Tilintarkastustuomioistuin tutki merkittävät vuoden lopun arviot, jotka oli esitetty tileissä

XVI Vuoden 2018 lopussa arvioitiin, että ilmoittamatta oli vielä 99,8 miljardia euroa edunsaajille aiheutuneita tukikelpoisia 
menoja (vuoden 2017 lopussa: 100,9 miljardia euroa). Nämä määrät kirjattiin menojäämiksi (8).

XVII Vuoden 2018 lopussa arvioitiin, että EU:n tilinpäätökseen sisältyi 6,5 miljardia euroa yhteisesti hallinnoitujen 
rahoitusvälineiden sekä tukijärjestelmien käyttämättömiä varoja (vuoden 2017 lopussa: 4,7 miljardia euroa). Nämä ilmenevät 
taseessa muina ennakoina jäsenvaltioille.

XVIII Arvioidakseen nämä vuoden lopun arviot tilintarkastustuomioistuin tutki järjestelmää, jonka komissio oli laatinut 
jaksotuslaskemia varten, ja varmisti sen oikeellisuuden ja kattavuuden niissä pääosastoissa, joissa suurin osa maksuista 
suoritetaan. Tarkastaessaan laskuista ja ennakkomaksuista poimimaansa otosta tilintarkastustuomioistuin perehtyi 
relevantteihin jaksotuslaskelmiin ottaakseen huomioon riskin siitä, että siirtyvät erät on esitetty virheellisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin pyysi komission kirjanpitoyksiköltä lisäselvitystä näiden arvioiden laadinnassa sovelletuista yleisistä 
menetelmistä.

XIX Tilintarkastustuomioistuin teki johtopäätöksen, jonka mukaan konsolidoidussa taseessa esitetty menojäämien ja muiden 
jäsenvaltioille osoitettujen ennakoiden kokonaismäärä on arvioitu oikein.

(8) Kyseessä ovat taseen velkoihin kirjatut 62,9 miljardin euron menojäämät sekä taseen varoihin kirjattu 36,9 miljardin euron määrä, joka vähentää 
ennakkorahoituksen arvoa.

XX Toimiva johto vastaa muun informaation toimittamisesta. Käsitteellä viitataan osioon ”Tilinpäätöksen sisältö ja 
analyysi” mutta ei konsolidoituun tilinpäätökseen eikä sitä koskevaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tilintarkas-
tustuomioistuimen lausunto konsolidoidusta tilinpäätöksestä ei kata muuta informaatiota eikä tilintarkastustuomioistuin esitä 
sen osalta varmuutta koskevaa johtopäätöstä. Tilintarkastustuomioistuimen velvollisuutena on konsolidoidun tilinpäätöksen 
tarkastuksen yhteydessä tutustua tähän muuhun informaatioon. Tällöin sen on arvioitava, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa konsolidoidun tilinpäätöksen tai tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa saamien tietojen kanssa tai vaikutta-
ako muu informaatio olennaisesti virheelliseltä. Jos tilintarkastustuomioistuin katsoo, että muu informaatio on olennaisella 
tavalla virheellistä, sen on raportoitava asiasta. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole raportoitavaa tältä osin.

XXI Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja varainhoitoasetuksen mukaisesti EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Johdon vastuulla on sisäisen valvonnan suunnittelu, täytäntöönpano ja 
ylläpito. Valvonta kohdistuu tilinpäätöksen laatimiseen ja sillä varmistetaan, että tilinpäätöksessä esitetään oikeat ja riittävät 
tiedot, joissa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisia virheitä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että 
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Komissio on viime 
kädessä vastuussa EU:n tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (SEUT, 317 artikla).
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Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

XXII Kun toimiva johto laatii konsolidoitua tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida EU:n kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin asiaa koskevat seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta, 
paitsi jos toimiva johto aikoo lopettaa yhteisön tai lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

XXIII Komission vastuulla on valvoa EU:n tilinpäätösraportointia.

XXIV Varainhoitoasetuksen (XIII osasto) nojalla komission tilinpitäjän on toimitettava EU:n konsolidoitu tilinpäätös 
tarkastettavaksi ensin alustavan tilinpäätöksen muodossa viimeistään 31. maaliskuuta seuraavana vuonna ja lopullinen 
tilinpäätös viimeistään 31. heinäkuuta. Jo alustavan tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva EU:n taloudellisesta 
asemasta. On siis välttämätöntä, että kaikki alustavaan tilinpäätökseen sisältyvät erät esitetään lopullisina laskelmina niin, että 
tilintarkastustuomioistuin voi hoitaa tehtävänsä varainhoitoasetuksen XIV osaston mukaisesti ja asetettuja määräaikoja 
noudattaen. Alustavan ja lopullisen tilinpäätöksen erojen olisi yleensä johduttava ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksista.

XXV Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko EU:n konsolidoidussa 
tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa 
tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. 
Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja 
noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella tehdään.

XXVI Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuimen tarkastus, joka koskee alv:oon ja BKTL:oon perustuvia omia varoja, alkaa 
makroekonomisista aggregaateista, joiden perusteella näiden omien varojen määrä lasketaan. Tämän jälkeen 
tilintarkastustuomioistuin arvioi komission järjestelmät, joiden avulla makroekonomisia aggregaatteja käsitellään, kunnes 
jäsenvaltioiden maksuosuudet on saatu ja tiedot on sisällytetty konsolidoituun tilinpäätökseen. Perinteisten omien varojen 
osalta tilintarkastustuomioistuin tutkii tulliviranomaisten tilit ja analysoi tullivalvonnan alaisen maksuvirran siihen saakka, 
kunnes komissio on vastaanottanut asianomaiset määrät, ja ne on kirjattu tileihin.

XXVII Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja 
hyväksytty. Tarkastus kattaa ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun maksu on 
suoritettu. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen saaja on esittänyt evidenssiä siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti ja 
toimielin tai muu elin on hyväksynyt evidenssin ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä, mikä saattaa tapahtua 
vasta myöhempänä varainhoitovuonna.

XXVIII ISA- ja ISSAI-standardien mukaista tilintarkastusta suorittaessaan tilintarkastustuomioistuin käyttää ammatillista 
harkintaa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös

a) määritellä ja arvioida, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyy 
olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla noudattamatta 
EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon tarkastustoimenpiteidensä 
suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita 
kuin virhetapaukset, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallista tietojen 
poisjättämistä, väärien tietojen antamista tai sisäisen valvonnan sivuuttamista. On siksi olemassa suurempi riski, että 
kyseiset tapaukset jäävät havaitsematta.

b) saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta olosuhteisiin nähden asianmukaisten 
tarkastustoimenpiteiden suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto sisäisen valvonnan 
vaikuttavuudesta.

c) arvioida toimivan johdon soveltamien tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan johdon esittämien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta
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d) tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa 
kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun tarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista 
epävarmuutta sellaisiin tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä organisaation 
kykyä jatkaa toimintaansa. Jos tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on havaittavissa, sen on 
kiinnitettävä kertomuksessaan lukijan huomio asianomaisiin konsolidoidussa tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai 
annettava mukautettu lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat 
sen tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan mennessä saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat 
tai olosuhteet saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan toimintaansa.

e) arvioida konsolidoidun tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne, sisältö ja liitetiedot sekä se, kuvastaako 
konsolidoitu tilinpäätös oikeellisesti sen perustana olevia toimia ja tapahtumia.

f) hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä EU:n suorittaman konsolidoinnin piiriin 
kuuluvien yhteisöjen taloudellisista tiedoista, jotta se voi esittää lausunnon konsolidoidusta tilinpäätöksestä ja sen 
perustana olevista toimista. Tilintarkastustuomioistuin on vastuussa tarkastustyön ohjaamisesta, valvomisesta ja 
suorittamisesta ja vastaa yksin tarkastuslausunnostaan.

XXIX Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja 
ajoituksen sekä merkittävät tarkastushavainnot ja mahdolliset havaitut merkittävät sisäisen valvonnan puutteet.

XXX Tilintarkastustuomioistuin määrittää komission ja muiden tarkastettujen yhteisöjen kanssa keskustelluista seikoista 
ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksessa ja siten tarkastuksen kannalta keskeisiä 
seikkoja kohteena olevana varainhoitovuonna. Tilintarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja kertomuksessaan, ellei säädös 
tai määräys estä asianomaisten tietojen julkistamista tai jos – erittäin harvinaisissa olosuhteissa – tilintarkastustuomioistuin 
toteaa, että asianomaista seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, koska julkaisemisesta aiheutuvien kielteisten seurausten 
voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty.
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Johdanto

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rooli

1.1 Tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton tarkastaja. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) mukaisesti tilintarkastustuomioistuin

a) antaa lausunnon EU:n tilinpäätöksestä

b) tarkastaa, onko EU:n talousarviota käytetty sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti

c) raportoi, onko EU:n varainkäyttö taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa (9), ja

d) antaa lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta.

1.2 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa varten tekemä työ (jota kuvataan liitteessä 1.1) täyttää ensimmäisen ja toisen 
näistä tavoitteista. Useimpien EU:n menoalojen (10) osalta vuosikertomusta varten tehty työ koskee myös varainkäytön taloudelli-
suutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tilintarkastustuomioistuin raportoi eri näkökohdista, jotka liittyvät komission EU-varojen 
asianmukaisen käytön varmistamista varten perustamaan järjestelmään (11). Lisäksi tarkastustyöllä on keskeinen merkitys laadittaessa 
lausuntoja, joita tilintarkastustuomioistuin esittää ehdotetusta lainsäädännöstä.

1.3 Tässä vuosikertomuksen luvussa

a) esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman taustatiedot ja yhteenveto tilien luotettavuuden ja toimien sääntöjen-
mukaisuuden osalta tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä

b) annetaan tietoja tilintarkastustuomioistuimen OLAFille raportoimista petosepäilyistä

c) esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavasta (ks. liite 1.1).

EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

1.4 EU:n varainkäyttö on merkittävä – mutta ei ainoa – väline, jolla EU pyrkii toimintapoliittisiin tavoitteisiinsa. Muita merkittäviä 
välineitä ovat muun muassa lainsäädäntö sekä tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:ssa. EU:n menojen 
määrä oli 156,7 miljardia euroa (12) vuonna 2018. Tämä vastaa 2,2:ta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden kokonaisme-
noista ja 1,0:aa prosenttia EU:n bruttokansantulosta (ks. laatikko 1.1).

(9) Ks. sanasto: moitteeton varainhoito.
(10) Ks. viidennen, kuudennen, seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luvun osa 2.
(11) Ks. kolmas luku.
(12) Ks. EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018, talousarvion toteuttamisselvitystä ja liitetietoja koskeva osa, monivuotinen 

rahoituskehys 4.3: Maksumäärärahojen toteutuminen.
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1.5 EU:n varat jaetaan edunsaajille joko yksittäisinä erinä tai useiden maksujen sarjana monivuotisten meno-ohjelmien kautta. 
Vuonna 2018 EU:n talousarviosta suoritetut maksut koostuivat 126,8 (13) miljardista eurosta yksittäisiä maksuja ja väli- ja loppumak-
suja sekä 29,9 miljardista eurosta ennakkomaksuja. Kuten laatikosta 1.2 käy ilmi, valtaosa EU:n talousarviosta käytettiin luonnonva-
rojen alalla. Seuraavaksi suurimmat osuudet koskivat koheesioalaa ja kilpailukykyä.

Laatikko 1.1
EU:n menot vuonna 2018 (osuutena jäsenvaltion bruttokansantulosta (BKTL) ja julkisen talouden menoista)

Lähde: Jäsenvaltioiden BKTL: Euroopan komission tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 – Liite A – Tulot; jäsenvaltioiden julkisen talouden menot: Eurostat – 
Vuotuinen kansantalouden tilinpito; EU:n menot: Euroopan komissio – Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös.

(13) Välimaksuista 37,4 miljardia euroa liittyy ohjelmakauden 2007–2013 ja ohjelmakauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkee-
seen 1b. Tilintarkastustuomioistuimen tähän alaan soveltaman lähestymistavan mukaisesti kyseiset maksut eivät ole osa varainhoitovuoden 2018 
vuosikertomusta varten toimitetun tarkastuksen perusjoukkoa.
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Laatikko 1.2
Varainhoitovuoden 2018 maksut monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain

MRK 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky (”Kilpailukyky”)

MRK 1b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio (”Koheesio”)

MRK 2 – Luonnonvarat

MRK 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus

MRK 4 – Globaali Eurooppa

MRK 5 – Hallinto

MRK 6 – Korvaukset (”Muut”)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Varainhoitovuotta 2018 koskevat tarkastushavainnot

Tilien luotettavuus

Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä

1.6 Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset koskevat Euroopan unionin konsolidoitua tilinpäätöstä (14) (”tilit”) varainhoito-
vuodelta 2018. Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätöksen sekä tilinpitäjän vahvistusilmoituksen 26. kesäkuuta 2019 eli 
ennen varainhoitoasetuksen (15) mukaisen määräajan päättymistä. Tilinpäätöksen lisäksi sille toimitettiin asiakirja ”Tilinpäätöksen 
sisältö ja analyysi” (16). Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei kata kyseistä analyysiä. Tarkastusstandardien mukaisesti 
tilintarkastustuomioistuin kuitenkin arvioi analyysissä ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen yhdenmukaisuuden.

1.7 Komission julkaisemasta tilinpäätöksestä ilmenee, että velkojen kokonaismäärä oli 31. joulukuuta 2018 yhteensä 235,9 mil-
jardia euroa ja varojen kokonaismäärä oli 174,4 miljardia euroa. Varainhoitovuoden 2018 taloudellinen tulos on 13,9 miljardia euroa.

1.8 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä. EU:n talousarvio- ja 
varainhallintoa koskevat huomautukset esitetään tämän vuosikertomuksen toisessa luvussa.

Varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta keskeiset seikat

1.9 Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat 
olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen tarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huo-
mioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa siitä annettavaa lau-
suntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen standardin 
(ISSAI) 1701 mukaisesti tilintarkastustuomioistuin raportoi tarkastuslausumassaan tarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.

Toimien sääntöjenmukaisuus

1.10 Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n tulot ja menot ja arvioi, ovatko ne sovellettavien lakien ja säännösten mukaiset. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää tarkastustulokset tulojen osalta neljännessä luvussa ja menojen osalta luvuissa 5–10.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa komission varainhoitovuodelta 2018 hyväksymät menot

1.11 Tarkastustaan varten tilintarkastustuomioistuin tutki EU:n tilien perustana olevat toimet. Menojen yhteydessä kyse on varoista, 
jotka on siirretty EU:n talousarviosta lopullisille edunsaajille. Tilintarkastustuomioistuin tutkii menot siinä vaiheessa, kun EU:n varo-
jen lopulliset saajat ovat toteuttaneet toimia tai heille on aiheutunut kuluja ja komissio on hyväksynyt menot (”hyväksytyt menot”). Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että tapahtumista koostuva tilintarkastustuomioistuimen perusjoukko sisältää väli- ja loppumaksuja. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ennakkomaksut ainoastaan, jos niiden kirjanpidollinen selvittäminen oli tehty varainhoitovuonna 
2018.

1.12 Kuten tilintarkastustuomioistuin toi esiin vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2017, koheesioalan vuosien 2014–
2020 lainsäädännön muutokset vaikuttavat siihen, mitä komissio pitää alalla hyväksyttyinä menoina (17). Tilintarkastustuomioistui-
men tarkastama perusjoukko on näin ollen vuodesta 2017 lähtien tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen osalta koostunut 
kauden 2007–2013 loppumaksuista (sekä kirjanpidollisesti selvitetyistä ennakkomaksuista) ja kauden 2014–2020 menoista, joihin 
liittyvät tilit komissio on hyväksynyt vuosittain (ks. liite 1.1., kohdat 2–4, sekä kohdat 6.7 ja 6.8). Toisin sanoen tilintarkastustuomio-
istuin testasi tapahtumia, joiden osalta jäsenvaltiot olivat itse havaitsemiensa virheiden perusteella toteuttaneet kaikki tarvittavat kor-
jaavat toimenpiteet.

(14) Konsolidoitu tilinpäätös koostuu seuraavista asiakirjoista:
a) konsolidoidut tilinpäätöslaskelmat, jotka sisältävät taseen (varainhoitovuoden lopussa olleet varat ja velat), tuloslaskelman 

(varainhoitovuoden tuotot ja kulut), rahavirtalaskelman (tilien muutosten vaikutus käteisvaroihin ja muihin rahavaroihin) ja laskelman 
nettovarojen muutoksista sekä tilinpäätöksen liitetiedot

b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys, joka kattaa varainhoitovuoden tulot ja menot, sekä sitä koskevat liitetiedot.
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovel-

lettavista varainhoitosäännöistä ja asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 
1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(16) Ks. kansainvälisiä julkisen sektorin tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB) 
tilinpäätöksen sisältöä ja analyysiä koskevasta suositellusta käytännöstä antama ohje RPG 2 Financial Statements Discussion and Analysis.

(17) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 1.12 ja 1.13.
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1.13 Laatikossa 1.3 jaotellaan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 tarkastuksen perusjoukko yksittäisiin maksuihin, 
(komission hyväksymiin) välimaksuihin ja loppumaksuihin sekä kirjanpidollisesti selvitettyihin ennakkomaksuihin ja tilien hyväksy-
misestä tehtyihin vuotuisiin päätöksiin. Tilintarkastustuomioistuimen vuodelta 2018 tarkastama perusjoukko vastasi kaikkiaan 
120,6:ta miljardia euroa. Koheesioalalla tilintarkastustuomioistuin sisällyttää vuonna 2018 suoritetut ohjelmakauden 2014–2020 
välimaksut perusjoukkoonsa myöhempänä varainhoitovuonna, kun komissio on hyväksynyt tilit, ja ne on selvitetty vuotuisella pää-
töksellä.

Laatikko 1.3
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman perusjoukon (120,6 miljardia euroa) ja EU:n menojen (156,7 miljardia (1) euroa) vertailu monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeittain, vuosi 2018

(1) Pyöristämisestä johtuen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden yhteisarvoksi tulee 156,6 eikä 156,7.

(2) Koheesioalan ennakkorahoitus (47,4 miljardia euroa) sisältää ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 välimaksut (37,4 miljardia euroa). Tilintarkastustuo-
mioistuimen tähän alaan soveltaman lähestymistavan mukaisesti kyseiset maksut eivät ole osa perusjoukkoa, joka tarkastettiin varainhoitovuoden 2018 
vuosikertomusta varten.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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1.14 Laatikosta 1.4 ilmenee, että luonnonvarojen ala muodostaa suurimman osan (48,2 prosenttia) perusjoukosta. Seuraavaksi 
suurimman osuuden muodostavat koheesio (19,6 prosenttia) ja kilpailukyky (14,8 prosenttia).

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset vuodelta 2018 osoittavat, että virheet rajoittuvat tietyn tyyppisiin menoihin

1.15 Tilintarkastustuomioistuin teki EU:n tulojen ja menojen sääntöjenmukaisuudesta seuraavat pääasialliset havainnot:

a) Tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Tuloihin liittyvät järjestelmät, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkasti, olivat kokonai-
suutena katsoen vaikuttavat, mutta komission ja eräiden jäsenvaltioiden osalta arvioidut perinteisten omien varojen alan keskeiset 
sisäiset kontrollit olivat vain osittain vaikuttavia (ks. kohta 4.22).

b) Menojen kohdalla tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että virhetaso oli olennainen. Tilintarkastustuo-
mioistuin arvioi menojen kokonaisvirhetasoksi 2,6 prosenttia (18). Olennainen virhetaso rajoittui kuitenkin menoihin, joihin 
sovelletaan monimutkaisia sääntöjä (pääosin korvaamiseen perustuvia menoja) (ks. kohdat 1.19–1.21). Näiden menojen 
osuus tarkastetusta perusjoukosta oli noin 50,6 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso oli hiu-
kan suurempi kuin viime vuonna (ks. laatikko 1.5).

Laatikko 1.4
Yleiskuva tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta (120,6 miljardia euroa) monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain, vuosi 2018

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(18) Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,8 prosentin (alempi virheraja) ja 3,4 
prosentin (ylempi virheraja) välillä.
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Sääntöjen monimutkaisuus ja EU:n varojen maksamisperuste vaikuttavat virheriskiin

1.16 Tilintarkastustuomioistuin jaotteli tilien perustana olevista toimista koostuvan tarkastettavan perusjoukon menot suuririski-
siin ja vähäriskisiin menoihin aiempiin tarkastustuloksiin perustuvan riskianalyysin avulla. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustu-
lokset varainhoitovuodelta 2018 vahvistavat edeltäviltä vuosilta tehdyt havainnot eli sen, että varojen maksamisen peruste vaikuttaa 
virheriskiin.

— Virheriski on suuri, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat monimutkaiset. Tämä koskee etenkin korvaamiseen perustuvia 
maksuja, joiden yhteydessä edunsaajien on esitettävä aiheutuneita tukikelpoisia kuluja koskeva hakemus. Edunsaajien on tällöin 
osoitettava, että ne harjoittavat tukikelpoista toimintaa, ja annettava tietoja osoittaakseen, että niille on aiheutunut korvaukseen 
oikeuttavia kuluja. Tätä varten tuensaajien on noudatettava monimutkaisia sääntöjä, jotka määrittävät sitä, mitkä kulut voidaan 
ilmoittaa korvattaviksi (tukikelpoisuus) ja kuinka kulut katsotaan asianmukaisesti aiheutuneiksi (julkisia hankintoja tai valtiontu-
kea koskevat säännöt).

— Virheriski on pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat yksinkertaiset / vähemmän monimutkaiset. Tällainen meno-
tyyppi koostuu lähinnä tukioikeuksiin perustuvista maksuista, joiden yhteydessä edunsaajat saavat tukimaksuja täytettyään 
tietyt edellytykset. Näiden maksujen virheriski on alhaisempi, jos edellytykset eivät ole liian monimutkaiset.

1.17 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen vuonna 2018, että (lähinnä tukioikeuksiin perustuvien) vähäriskisten meno-
jen (19) virhetaso ei ollut olennainen, kun taas (pääosin korvaamiseen perustuvien) suuririskisten menojen virhetaso oli yhä olennai-
nen (ks. laatikko 1.6).

Laatikko 1.5
Arvioitu virhetaso (vuosina 2016–2018)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Virheellä tarkoitetaan määrää, jota ei olisi pitänyt maksaa EU:n talousarviosta, koska varoja ei käytetty EU:n sääntöjen mukaisesti. Toisin sanoen varojen käyttö ei vastaa 
sitä, mihin neuvosto ja parlamentti pyrkivät asiasta antamallaan EU:n lainsäädännöllä, tai sitä, mihin jäsenvaltiot pyrkivät kansallisilla säännöillään.

(19) Hallintomenot on sisällytetty tukioikeuksiin perustuviin menoihin.
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Virhetaso ei ole olennainen noin 50 prosentissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta

1.18 Tilintarkastustuomioistuin katsoo tarkastustyönsä perusteella, että arvioitu kokonaisvirhetaso jää 49,4 prosentissa tarkastuk-
sen perusjoukosta alle kahden prosentin olennaisuusrajan. Tämä vastaa varainhoitovuodelta 2017 saatua tulosta. Vähäriskisissä 
menoissa on pääasiassa kyse tukioikeuksiin perustuvista maksuista sekä hallintomenoista (ks. laatikko 1.7). Tukioikeuksiin perustu-
vat maksut käsittävät esimerkiksi opiskelija- ja tutkimusapurahat (kilpailukyky – viides luku), viljelijöille maksettavat suorat tuet (luon-
nonvarat – seitsemäs luku) sekä kolmansille maille annettavan EU:n talousarviotuen (globaali Eurooppa – yhdeksäs luku). 
Hallintomenot koostuvat lähinnä EU:n virkamiesten palkoista ja eläkkeistä (hallinto – kymmenes luku).

Laatikko 1.6
Vähä- ja suuririskiset menot, vuosi 2018

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Laatikko 1.7
Suuri- ja vähäriskiset menot monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain

(1) Pyöristämisestä johtuen vähäriskisten menojen yhteisarvoksi tulee 59,5 eikä 59,6.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Virhetaso on edelleen olennainen menoissa, joihin sovelletaan monimutkaisia tukikelpoisuusedellytyksiä

1.19 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi monimutkaisten edellytysten johtavan suureen virheriskiin. Tämä koskee korvaamiseen 
perustuvia menoja ja monimutkaisten sääntöjen alaista pientä osaa tukioikeuksiin perustuvista menoista (jotkin maaseudun kehittä-
misohjelmat). Tämän tyyppiset suuririskiset menot muodostavat noin 50,6 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tar-
kastuksen perusjoukosta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tämäntyyppisten menojen virhetasoksi 4,5 prosenttia (2017: 
3,7 prosenttia), eli virhetaso on korkeampi kuin kahteen prosenttiin asetettu olennaisuusraja (ks. laatikko 1.6).

1.20 Valtaosa korvaamiseen perustuvista EU:n tukimaksuista suunnataan tutkimushakkeisiin (kilpailukyky – viides luku), työllisyy-
teen liittyviin hankkeisiin (koheesio – kuudes luku), alueiden ja maaseudun kehittämiseen liittyviin hankkeisiin (koheesio – kuudes 
luku ja luonnonvarat – seitsemäs luku) ja kehityshankkeisiin EU:n ulkopuolisissa maissa (globaali Eurooppa – yhdeksäs luku) (ks. laa-
tikko 1.7).

1.21 Monimutkaisuudesta seuraa virheitä, jotka vaikuttavat tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiin kilpailukyvyn (ks. kohta 
5.35), koheesion (ks. kohta 6.71) ja luonnonvarojen (ks. kohta 7.37) kohdalla.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi menojen virhetason olennaiseksi kilpailukyvyn, koheesion ja luonnonvarojen aloilla

1.22 Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin antaa vuoden 2017 tavoin erityisarvion seuraavien neljän monivuotisen rahoituske-
hyksen otsakkeen osalta: ”Kilpailukyky”, ”Koheesio”, ”Luonnonvarat” ja ”Hallinto”.

1.23 Tilintarkastustuomioistuin ei arvioi muiden menoalojen eikä otsakkeen ”Turvallisuus ja kansalaisuus” (kahdeksas luku) ja 
otsakkeen ”Globaali Eurooppa” (yhdeksäs luku) virhetasoa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma kattaa näillä kahdella 
alalla menoja kaikkiaan 11,0 miljardin euron arvosta (9,1 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kattamista menoista). 
Kyseisillä aloilla tehty työ otetaan edelleen huomioon tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2018 tekemissä yleisissä joh-
topäätöksissä.

1.24 ”Kilpailukyky” (viides luku): Tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetason alhaisemmaksi kuin kahtena edeltävänä vuonna. 
Kuten aiempinakin vuosina, tutkimusmenot ovat edelleen suuririskisiä ja muodostavat pääasiallisen virhelähteen. Tutkimusmenoissa 
ilmenneet virheet koskevat muun muassa erityyppisiä tukeen oikeuttamattomia menoja (etenkin välittömissä henkilöstökuluissa ja 
muissa välittömissä kuluissa, välillisissä kuluissa ja alihankintakuluissa).

1.25 ”Koheesio” (kuudes luku): Suurin osa alan menoista perustuu korvaamiseen. Tarkastusviranomaisten havaitsemissa virheissä 
oli pääasiallisesti kyse tukeen oikeuttamattomista kuluista ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomisesta. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset tekivät näiden virheiden osalta oikaisuja, jotta ohjelmien jäännösvirhetasot alenisivat alle kahden prosentin olennaisuus-
rajan. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin myös virheitä, joita tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet. Tällaisia olivat 
esimerkiksi EU:n valtiontukisääntöjen rikkomiset. Jäsenvaltioiden viranomaiset tai komissio eivät toistaiseksi ole tehneet oikaisuja näi-
den virheiden korjaamiseksi. Tarkastusviranomaisten tai tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden perusteella ja kaikki 
asianomaiset rahoitusoikaisut huomioon ottaen voidaan arvioida, että virhetaso on olennainen.

1.26 ”Luonnonvarat” (seitsemäs luku): Alan virhetaso on kokonaisuutena katsoen olennainen. Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahasto) maksettavien suorien tukien virhetaso ei kuitenkaan ole olennainen (näiden tukien osuus alan menoista on 
71,8 prosenttia). Suorat tuet viljelijöille perustuvat tukioikeuksiin, ja niihin sovelletaan yksinkertaistettuja maa-alojen tukikelpoisuus-
sääntöjä ja vaikuttavaa valvontajärjestelmää (yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä IACS), joka mahdollistaa eri tietokantojen 
automatisoidut ristiintarkastukset. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen, että virhetaso on olennainen muilla menoaloilla 
(maaseudun kehittäminen, maataloustukirahaston markkinatoimenpiteet, kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet). Näillä aloilla menot 
perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen, ja niihin sovelletaan monimutkaisia tukikelpoisuusedellytyksiä. Tukeen oikeuttamatto-
mat edunsaajat ja toimet tai tukeen oikeuttamattomat ilmoitetut kulut sekä virheellisten pinta-alaa tai eläimiä koskevien tietojen anta-
minen vastaavat yli puolta tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen arvioidusta virhetasosta.

1.27 ”Hallinto” (kymmenes luku): Virhetaso ei ole olennainen. Suurimmassa osassa hallintomenoista on kyse EU:n toimielinten ja 
elinten maksamista palkoista, eläkkeistä ja korvauksista.

Tukikelpoisuusvirheet ovat edelleen suurimpana tekijänä monimutkaisiin sääntöihin perustuvien menojen arvioidussa vir-
hetasossa

1.28 Viime vuosien tapaan tilintarkastustuomioistuin perehtyi tarkemmin siihen, minkä tyyppisiä virheitä ilmenee (pääasiassa kor-
vaamiseen perustuvissa) menoissa, joihin sovelletaan monimutkaisia sääntöjä, sillä niiden kohdalla virhetaso on jatkuvasti olennainen. 
Laatikossa 1.8 eritellään erityyppisten virheiden vaikutus (lähinnä korvaamiseen perustuvien) suuririskisten menojen vuoden 2018 
arvioituun virhetasoon, joka on 4,5 prosenttia. Lisäksi siitä käyvät ilmi vastaavat arviot vuodelta 2017 (3,7 prosenttia) ja vuodelta 
2016 (4,8 prosenttia).
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1.29 Tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta vuodelta 2018 suurimman osuuden muodosti 
”Koheesio” (43,0 prosenttia). Seuraavaksi eniten virhetasoon vaikuttivat ”Maaseudun kehittäminen, maataloustukirahaston markkina-
toimenpiteet, kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet”, jotka kuuluvat otsakkeeseen ”Luonnonvarat” (30,2 prosenttia), sekä otsakkeet 
”Kilpailukyky” (12,2 prosenttia) ja ”Globaali Eurooppa” (4,5 prosenttia).

1.30 Samoin kuin aiempina vuosina, suurin osa arvioidusta virhetasosta koostuu suuririskisten menojen tapauksessa tukikelpoi-
suusvirheistä (eli kuluilmoituksissa on tukeen oikeuttamattomia kuluja taikka hanke, toimi tai edunsaaja ei ole oikeutettu tukeen). Nii-
den vaikutus kuitenkin väheni merkittävästi verrattuna vuoteen 2017 (2018: 68 prosenttia; 2017: 93 prosenttia). Tähän on syynä se, 
että tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2018 merkittävästi enemmän virheitä, jotka liittyivät julkisiin hankintoihin, valtiontu-
kisääntöihin ja avustusten myöntämismenettelyihin. Tällaisten virheiden osuus tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskis-
ten menojen virhetasosta oli 16 prosenttia (2017: yksi prosentti), ja niitä ilmeni pääasiassa koheesion ja luonnonvarojen alalla.

1.31 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston osalta hyväksyttyjen menojen osuus oli tänä vuonna 74 prosenttia 
otsakkeen ”Koheesio” kokonaismenoista. Näistä rahastoista osarahoitetut toimet ovat alttiimpia julkisiin hankintoihin liittyville vir-
heille (ks. kohdat 6.26–6.28).

1.32 Välittäjänä toimivista elimistä (20) johtuvia hallinnollisia virheitä ilmeni eniten koheesion ja luonnonvarojen aloilla (ks. 
”Muut” laatikossa 6.2 ja ”Hallinnolliset virheet” laatikossa 7.2). Tällaisia virheitä ovat muun muassa virheelliset tukilaskelmat.

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot

1.33 SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti komissio on viime kädessä vastuussa EU:n talousarvion toteuttamisesta, ja se hal-
linnoi EU:n varoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa (21). Komissio tekee toiminnastaan tiliä seuraavissa kolmessa kertomuksessa, jotka 
sisältyvät integroituun talous- ja tilinpäätösraportointipakettiin (22):

a) EU:n konsolidoitu tilinpäätös (alustava tilinpäätös maaliskuussa ja lopullinen kesäkuussa)

Laatikko 1.8
Osuus (lähinnä korvaamiseen perustuvien) suuririskisten menojen arvioidusta virhetasosta virhetyypeittäin, vuosi 2018

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(20) Yhteistyöhön perustuvassa hallinnoinnissa kansalliset viranomaiset ovat välittäjänä toimivia elimiä.
(21) SEUT, 317 artikla:

”Komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa 322 artiklan nojalla 
annettujen asetusten säännöksiä noudattaen ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot ovat yhteistyössä komission 
kanssa varmistaakseen, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.”

(22) https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2018-0_en
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b) EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus (ei alustavaa versiota, lopullinen versio kesäkuussa)

c) edeltävää varainhoitovuotta koskevan vastuuvapauden myöntämispäätöksestä annettava seurantakertomus (heinäkuussa).

1.34 Vuosien 2018–2020 strategiassa tilintarkastustuomioistuin määrittää tarkastuslausumansa perustaksi varmentavan tarkastusta-
van. Tämä tarkoittaa, että tilintarkastustuomioistuin aikoo tulevaisuudessa perustaa varmuutensa komission (johdon) antamaan vah-
vistuslausumaan. Tilintarkastustuomioistuin hyödyntää tässä kokemusta, jota se on saanut varmentavasta tarkastustavasta vuodesta 
1994 lähtien tarkastaessaan tilien luotettavuutta. Tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuteen liittyen tilintarkastustuo-
mioistuin pyrkii yhdessä komission kanssa määrittämään edellytykset, joiden on täytyttävä siirryttäessä kohti varmentavaa tarkastus-
tapaa. On tärkeää, että tiedot ovat ajoissa saatavissa koostamista ja tarkastusta varten (23).

Komission arvio virhetasosta on hiukan tilintarkastustuomioistuimen määrittämän vaihteluvälin alapuolella

1.35 Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa varainhoitovuoden 2018 tilien perustana olevien toi-
mien osalta arvionsa riskitasosta maksamishetkellä. Riskitaso maksamishetkellä vastaa komission arviota määrästä, johon ei maksun 
suorittamisen aikaan sovellettu asiasta annettuja sääntöjä. Tämä käsite on lähinnä tilintarkastustuomioistuimen esittämää arvioitua 
virhetasoa.

1.36 Laatikossa 1.9 esitetään riskitasoa maksamishetkellä koskevat komission luvut sekä tilintarkastustuomioistuimen arvioiman 
virhetason vaihteluväli. Komission arvioima riskitaso maksamishetkellä vuodelta 2018 on 1,7 prosenttia ja siten hieman alhaisempi 
kuin tilintarkastustuomioistuimen määrittämä vaihteluväli. Tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 2,6 prosenttia (2017: 
2,4 prosenttia) vaihteluvälin ollessa 1,8–3,4 prosenttia.

(23) Ks. erityiskertomus nro 27/2016: ”Euroopan komission hallintotapa – paras käytäntö?”, suositus 2 f).

Laatikko 1.9
Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä verrattuna tilintarkastustuomioistuimen arvioon

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Komission arvion yksittäiset osatekijät eivät aina vastaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoja

1.37 Komissio käyttää pääjohtajien vuotuisissa toimintakertomuksissa antamia tarkastuslausumia perustana, kun se laatii eri toi-
mintalohkoilta kokonaisarvion riskitasosta maksamishetkellä. Riskitaso maksamishetkellä määritetään pääasiassa niiden jälkitarkas-
tusten tulosten avulla, jotka komissio toimittaa suoraan tai välillisesti hallinnoiduilla aloilla tai kansalliset viranomaiset toimittavat 
yhteisesti hallinnoiduilla aloilla. Laatikossa 1.10 havainnollistetaan, millä perusteella määritetään eri menoalojen riskitaso maksamis-
hetkellä.

Laatikko 1.10
Perusteet komission arviolle riskitasosta maksamishetkellä

— ”Kilpailukyky” – Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta komission yhteinen tarkastustoiminto poimii kuluilmoituksista edustavan otoksen 
keskimäärin 18 kuukauden välein. Se perustaa arvionsa maksamishetken riskitasosta tarkastuksiin, jotka oli saatu päätökseen vuoden 2018 
loppuun mennessä. Tutkimusalan pääosastot hyödynsivät vuoden 2018 arviotaan varten tarkastustuloksia, jotka oli saatu meno-otoksista 
ohjelman alkamisen ja helmikuun 2018 lopun väliseltä ajalta. Seitsemännen puiteohjelman (Horisontti 2020 -puiteohjelman edeltäjä) kohdalla 
tarkastustulokset liittyvät menoihin, jotka aiheutuivat ennen vuotta 2016.

— ”Koheesio” – Suurin osa varainhoitovuoden 2018 menoista ei vielä ollut käynyt läpi koko valvontasykliä. Näin ollen alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto arvioivat maksamishetken riskitason soveltamalla joko vahvistettua menojen 
kokonaisjäännösvirhetasoa (tilikauden 2016–2017 menot) tai tarkastusviranomaisten tilikaudelta 2017–2018 raportoimaa kokonaisjäännös-
virhetasoa, riippuen siitä, kumpi näistä arvoista on korkeampi.

— ”Luonnonvarat” – Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää kansallisia valvontatilastoja, jotka se saa maksajavirastoilta. 
Lisäksi se mukauttaa arvoja todentamisviranomaisten tarkastustulosten, omien tarkastustensa ja ammatillisen harkintansa perusteella, saadak-
seen suoria tukia, maaseudun kehittämistä ja markkinatoimenpiteitä koskevan mukautetun virhetason.

— ”Globaali Eurooppa” – Komissio perustaa tällä alalla arvioimansa riskitason maksamishetkellä etenkin jäännösvirhetasoa koskevaan selvityk-
seen, jonka kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto teettävät 
vuosittain. Selvityksen tavoitteena on arvioida virhetaso, joka kuvastaa kaikkia hallinnon tarkastuksissa huomaamatta jääneitä virheitä. Jään-
nösvirhetasoa tietyltä vuodelta (vuosi n) koskeva selvitys pohjautuu sopimuksiin, jotka on viety päätökseen 1. syyskuuta vuonna n-1 ja 31. 
elokuuta vuonna n välisenä aikana. Selvityksessä ei oteta huomioon sopimuksia, joihin liittyvä viimeisin maksutapahtuma toteutui kauemmin 
kuin viisi vuotta sitten tai joiden osalta tarvittavaa työtä on mahdotonta tehdä.

— ”Hallinto” – Riskitaso maksamishetkellä määritetään vuoden 2018 menoja koskevien tarkastustulosten avulla.
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1.38 Komissio ei esitä riskitasoa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain vaan tietyn toimintalohkoryhmän osalta (24). Laati-
kossa 1.11 tilintarkastustuomioistuin esittää sekä niiden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden, joista se antaa erityisarvion, 
osalta arvioimansa virhetason että komission kokonaisarvion osatekijät. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon eron virhe-
tasoon soveltamansa arviointitavan ja vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa mainittujen komission lukujen esittämista-
van välillä (25).

(24) Tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvioita ja arvioi virhetason monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden 1a ”Kilpailukyky”, 1b ”Koheesio”, 
2 ”Luonnonvarat” ja 5 ”Hallinto” osalta.

(25) Komissio esimerkiksi esittää meri- ja kalastusasioiden pääosaston luvut koheesion, muuttoliikkeen ja kalatalouden alojen yhteydessä, kun taas laa-
tikossa 1.11 luvut on sisällytetty ”luonnonvaroihin”.

Laatikko 1.11
Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso verrattuna komission arvioon riskitasosta maksamishetkellä tiettyjen monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeiden osalta (4)

(1) Komission pääosastot ja yksiköt: CNECT, EAC, EASME, ECFIN, ENER, ERCEA, FISMA, GROW, INEA, JRC, MOVE, REA, RTD ja TAXUD. Jotkin pääosastot 
vastaavat useammasta kuin yhdestä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta (EACEA, ECHO ja INEA).

(2) PO REGIO, INEA ja PO EMPL.

(3) PO AGRI, PO CLIMA, PO ENV ja PO MARE.

(4) Sekä komission että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen perusteella hallintomenojen virhetaso ei ole olennainen.
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1.39 Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot:

— Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa ”Kilpailukyky” kokonaisarvio riskitasosta maksamishetkellä (1,6 prosenttia), 
jonka tilintarkastustuomioistuin laski hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyvien tietojen perusteella, sijoittuu tilintarkas-
tustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin sisälle (ks. kohdat 5.36 ja 5.38).

— Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa ”Koheesio” komission kokonaisarvio (26) on (1,7) prosenttia, joten se on alhai-
sempi kuin tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetason vaihteluväli (ks. kohdat 6.56 ja 6.74).

— Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa ”Luonnonvarat” kokonaisarvio riskitasosta maksamishetkellä (2,1 prosenttia), 
jonka tilintarkastustuomioistuin laski hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyvien tietojen perusteella, sekä komission 
arviot YMP:n kokonaismenoista ja suorista tuista, ovat samansuuntaiset kuin tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös (ks. koh-
dat 1.38 sekä 7.37 ja 7.38).

Riskitaso ohjelmien päättyessä riippuu arvioiduista tulevista oikaisuista ja takaisinperintätoimista

1.40 Komissio tuo vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esiin toisenkin sääntöjenmukaisuusindikaattorin, joka on 
riskitaso ohjelmien päättämishetkellä. Sillä tarkoitetaan maksamishetken riskitasoa (ks. kohta 1.36), josta on vähennetty niiden tulevien 
oikaisujen ja takaisinperintätoimien arvioitu määrä, jotka EU:n varoja hallinnoivat tahot aikovat toteuttaa seuraavina vuosina vuoden 
2018 menojen osalta nykyisten ohjelmien aikana.

1.41 Komissio laatii arvionsa tulevista oikaisuista ja takaisinperittävistä määristä käyttäen keskiarvoa, joka perustuu edellisten vuo-
sien tapahtumiin. Komission sisäisissä ohjeissa vaaditaan pääosastoja mukauttamaan aiempien vuosien keskiarvoja tai käyttämään 
tarvittaessa muuta arviointimenetelmää ja ilmoittamaan mukautukset ja käytetyn lähestymistavan vuotuisessa toimintakertomuk-
sessa. Näin varmistetaan, että luku on relevantti nykyisten ohjelmien kohdalla. Vuonna 2018 useimmat komission pääosastot 
mukauttivat aiempien vuosien keskiarvoja.

Tilintarkastustuomioistuin raportoi petosepäilyistä OLAFille

1.42 Tilintarkastustuomioistuin tekee Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena 
on torjua EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia. Tilintarkastustuomioistuin välittää OLAFin käsiteltäväksi kaikki tarkastustyönsä 
(myös tuloksellisuustarkastusten) aikana tai kolmansien osapuolten tilintarkastustuomioistuimelle suoraan ilmoittamien tietojen 
perusteella havaitsemansa tapaukset, joissa epäillään petoksen, lahjonnan tai muun laittoman toiminnan vaarantavan EU:n taloudelli-
set edut. Tämän jälkeen OLAF perehtyy näihin tapauksiin, päättää mahdollisen tutkinnan käynnistämisestä ja tekee tarvittaessa yhteis-
työtä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa.

1.43 Vuonna 2018

a) tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosikertomukseen liittyvän tarkastustyönsä aikana 728 tapahtuman sääntöjenmukaisuu-
den; lisäksi se antoi 35 erityiskertomusta

b) tilintarkastustuomioistuin raportoi OLAFille yhdeksästä petosepäilystä, jotka tulivat esiin tarkastustyön aikana (13 epäilystä 
vuonna 2017); se ei raportoinut OLAFille yhdestäkään kolmansien osapuolten ilmoittamiin tietoihin perustuvasta tapauksesta 
(kuudesta tapauksesta vuonna 2017).

1.44 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyönsä perusteella OLAFin käsiteltäväksi vuonna 2018 siirtämissä petosepäilyissä oli 
useimmiten kyse seuraavista tilanteista: EU:n tuen saamiseen tarvittavat olosuhteet oli mahdollisesti luotu keinotekoisesti; oli ilmoi-
tettu tukikelpoisuuskriteereitä vastaamattomia kuluja; hankintaan liittyi sääntöjenvastaisuuksia. Joihinkin tilintarkastustuomioistui-
men OLAFille ilmoittamiin petosepäilyihin liittyi useita sääntöjenvastaisuuksia.

(26) Ks. EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2018, liitteessä 2 oleva taulukko B, s. 205.
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1.45 Vuonna 2018 tilintarkastustuomioistuin ilmoitti tarkastustyönsä perusteella OLAFille yhdeksästä epäilystä. OLAF on käynnis-
tänyt kaksi tutkintaa. Seitsemässä tapauksessa OLAF ei käynnistänyt tutkintaa yhdestä seuraavassa mainitusta syystä:

— OLAF katsoi, että kansallinen viranomainen taikka EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto voi paremmin käsitellä tapauksen, ja 
siirsi sen kyseiselle taholle.

— tapauksesta oli jo käynnistetty kansallisella tasolla tutkinta, josta tilintarkastustuomioistuimella ei ollut tietoa

— suhteellisuuteen liittyvistä syistä

— epäilyn perusteet eivät olleet riittävät.

1.46 OLAF on tilintarkastustuomioistuimelta saamiensa tarkastustietojen perusteella suositellut kaikkiaan 312,8 miljoonan euron 
perintätoimia vuosina 2010–2018. Niiden perusteena olevat taloudelliset suositukset liittyvät 24 tapaukseen, jotka tulivat esiin tilin-
tarkastustuomioistuimen tarkastustyön yhteydessä (27).

Johtopäätökset

1.47 Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on antaa taustatietoa tarkastuslausumassa esitetyn tarkastuslausunnon perustaksi.

Tarkastustulokset

1.48 Tilintarkastustuomioistuimen toteaa, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä.

1.49 Tilintarkastustuomioistuin katsoo toimien sääntöjenmukaisuuden osalta, että tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Menojen 
osalta tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset osoittavat, että arvioitu virhetaso kasvoi hiukan edellisvuoteen verrattuna. Tilin-
tarkastustuomioistuin toteaa viime vuoden tapaan, että (pääasiassa tukioikeuksiin perustuvien) menojen, joihin sovelletaan yksinker-
taistettuja tai vähemmän monimutkaisia sääntöjä, virhetaso ei ole olennainen. Olennainen virhetaso rajoittuu menoihin, joihin 
sovelletaan monimutkaisia sääntöjä (lähinnä korvaamiseen perustuvia menoja). Niiden osuus tarkastetusta perusjoukosta oli tänä 
vuonna 50,6 prosenttia.

(27) OLAFin toimittama tieto, jota tilintarkastustuomioistuin ei ole tutkinut.
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LIITE 1.1

TARKASTUSTAPA JA -MENETELMÄT

1) Tilintarkastustuomioistuimen soveltama tarkastustapa on esitetty ”Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen 
käsikirjassa”, joka on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla (1). Tilintarkastustuomioistuin käyttää tarkas-
tustyönsä suunnittelussa varmennusmallia. Suunnittelun osana arvioidaan toimintariski (tapahtumissa voi olla virheitä) ja val-
vontariski (valvontajärjestelmillä ei kyetä ehkäisemään tai havaitsemaan ja korjaamaan näitä virheitä).

OSA 1 – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan vuosina 2018–2020 soveltaman strategian mukainen lähesty-
mistapa

2) Vuosi 2018 oli tilintarkastustuomioistuimen strategian ensimmäinen soveltamisvuosi, ja sen aikana tilintarkastustuomioistuin 
paransi tarkastuslausumansa tarjoamaa lisäarvoa.

3) Tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaisista vuosikertomuksista ilmenee, että hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat kehitty-
neet ja tarkastuskohteilta saadaan entistä paremmin tietoja laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomiois-
tuin pyrkii tämän kehityksen perusteella hyödyntämään tarkastuskohteiden toimittamia laillisuus- ja 
sääntöjenmukaisuustietoja aiempaa paremmin niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Viime kädessä tilintarkastustuomio-
istuimen päämääränä on tulevina vuosina siirtyä varmentavan tarkastustavan suuntaan (2). Tämän tyyppisessä tarkastusta-
vassa tarkastaja hankkii tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä tehdäkseen johtopäätöksen vastuutahon 
antamasta varmuudesta. Käytännössä tämä merkitsisi, että osa-alueilla, joilla tilintarkastustuomioistuin on varmistanut, että 
tiedot ovat laadultaan riittävät, ja joilla se on voinut perustaa varmuutensa tarkastuskohteen antamiin laillisuus- ja sääntöjen-
mukaisuustietoihin, tilintarkastustuomioistuin arvioisi tarkastuskohteen työtä ja tarvittaessa suorittaisi sen toimittamia tarkas-
tuksia uudelleen.

4) Tilintarkastustuomioistuin muutti vuonna 2017 tarkastustapaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla. 
Tarkoituksena on ottaa huomioon muutokset ohjelmakauden 2014–2020 valvontajärjestelmissä. Tilintarkastustuomioistui-
men tavoitteena on varainhoitovuoden 2018 tarkastuslausuman laatimisen lisäksi myös esittää johtopäätös komission keskei-
sen sääntöjenmukaisuusindikaattorin – jäännösvirheriskin – luotettavuudesta tällä alalla (3).

OSA 2 – Tarkastustapa ja -menetelmät tilien luotettavuuden osalta

5) Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen määrittääkseen tilien luotettavuuden. Tilinpäätös 
koostuu seuraavista osatekijöistä:

a) konsolidoitu tilinpäätös

b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys.

6) Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on esitettävä kaikilta olennaisilta osilta

a) Euroopan unionin taloudellinen asema varainhoitovuoden lopussa

b) Euroopan unionin toimien tulokset ja rahavirrat

c) nettovarallisuuden muutokset varainhoitovuoden lopussa.

7) Tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa tarkastuksessa

a) arvioidaan kirjanpidon valvontaympäristö

b) tarkastetaan keskeisten kirjanpitomenettelyjen ja varainhoitovuoden päättyessä sovellettavien tilinpäätösmenettelyjen 
toimivuus

c) analysoidaan keskeisten kirjanpitotietojen johdonmukaisuus ja kohtuullisuus

d) analysoidaan ja täsmäytetään tilit ja/tai saldot

e) toimitetaan sitoumuksia, maksuja ja yksittäisiä tase-eriä koskevia aineistotarkastustoimenpiteitä edustavien otosten 
perusteella

f) kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti hyödynnetään muiden tarkastajien tekemää työtä, kun se on mah-
dollista, ja etenkin kun tarkastetaan komission hallinnoimia lainananto- ja lainanottotoimia, joista on saatavilla ulkoisia 
tarkastuslausuntoja.

(1) https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/AuditMethodology.aspx
(2) Ks. ISSAI 4000, kohta 40.
(3) Ks. taustakatsaus The ECA’s modified approach to the Statement of Assurance audits in Cohesion (tilintarkastustuomioistuimen uusi toimintatapa 

tarkastuslausumaan liittyvissä koheesiopolitiikan alan tarkastuksissa), johon voi perehtyä osoitteessa 
(https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=44 524).
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OSA 3 – Tarkastustapa ja -menetelmät toimien sääntöjenmukaisuuden osalta

8) Nykyisin tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko tilien perustana olevat toimet EU:n sääntöjen ja säännösten mukaisia, pää-
osin testaamalla säännönmukaisuuden suoraan suuren tapahtumien joukosta poimitun edustavan satunnaisotoksen avulla.

9) Tilintarkastustuomioistuin harkitsee kuitenkin mahdollisuutta hyödyntää tehokkaasti muiden jo suorittamia sääntöjenmukai-
suuden tarkastuksia. Jos tilintarkastustuomioistuin haluaa tarkastusstandardien mukaisesti hyödyntää tällaisten tarkastusten 
tuloksia tarkastustyössään, se arvioi niiden tekijän riippumattomuuden ja pätevyyden sekä tehdyn tarkastustyön laajuuden ja 
riittävyyden.

Miten tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumat?

10) Tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvion (viides, kuudes, seitsemäs ja kymmenes luku) tietyistä monivuotisen rahoituske-
hyksen otsakkeista ja testaa sitä varten edustavan tapahtumaotoksen arvioidakseen sääntöjenvastaisten tapahtumien määrän 
koko perusjoukossa.

11) Tilintarkastustuomioistuin määrittää jokaisen poimitun tapahtuman osalta, onko maksupyyntö tai maksu talousarviossa ja 
oikeusperustassa vahvistetun tarkoituksen mukainen. Se tutkii, miten maksupyynnön tai maksun määrä on laskettu 
(suurempien maksupyyntöjen yhteydessä poimitaan koko tapahtuman kannalta edustava otos). Tapahtuma jäljitetään talous-
arviotileistä lähtien lopulliseen tuensaajaan (esimerkiksi viljelijään taikka kurssin tai kehitysyhteistyöhankkeen järjestäjään) 
saakka ja kullakin tasolla tarkastetaan, onko sääntöjä noudatettu.

12) Tulotapahtumia testatessaan tilintarkastustuomioistuin aloittaa arvonlisäveroon ja BKTL:oon perustuvien omien varojen tar-
kastamisen niiden laskemisperustasta eli makroekonomisista aggregaateista. Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission 
jäsenvaltioiden maksuosuuksiin kohdistamat kontrollit siihen hetkeen saakka, kun osuudet on saatu ja tiedot on sisällytetty 
konsolidoituun tilinpäätökseen. Perinteisten omien varojen osalta tilintarkastustuomioistuin tutkii tulliviranomaisten tilit ja 
tullivalvonnan alaisen maksuvirran – jälleen siihen saakka, kunnes komissio on vastaanottanut asianomaiset määrät ja kirjan-
nut ne tileihin.

13) Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkas-
tus kattaa kaikentyyppiset (myös omaisuuserien hankintaan liittyvät) maksut. Ennakkomaksuja ei tarkasteta siinä vaiheessa, 
kun ne suoritetaan, vaan kun

a) EU-varojen lopullinen saaja (esimerkiksi viljelijä, tutkimusinstituutti tai julkisesti kilpailutetun urakan tai palvelun suo-
rittanut yritys) on esittänyt näyttöä varojen käytöstä ja

b) komissio (tai muu EU-varoja hallinnoiva toimielin tai elin) on hyväksynyt varojen lopullisen käytön ennakon kirjanpi-
dollisen selvityksen yhteydessä.

14) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusotanta on suunniteltu siten, että sen perusteella voidaan arvioida kokonaismenojen vir-
hetaso yksittäisten toimien (esimerkiksi tietyn hankkeen) virhetason sijaan. Tilintarkastustuomioistuin poimii maksupyynnöt 
tai maksut ja, alemmalla tasolla, tapahtuman eri osatekijät (kuten hanketta koskevat laskut tai viljelijän maksupyyntöön sisälty-
vät lohkot) rahayksikköön perustuvalla otannalla. Osatekijöistä raportoituja virhetasoja ei ole syytä pitää johtopäätöksenä 
asianomaisesta tapahtumasta, vaan ne vaikuttavat suorasti kaikkia EU:n menoja koskevaan kokonaisvirhetasoon.

15) Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta tapahtumia jokaisen jäsenvaltion, edunsaajavaltion ja edunsaaja-alueen osalta joka 
vuosi. Joidenkin jäsenvaltioiden, edunsaajavaltioiden ja/tai edunsaaja-alueiden mainitseminen nimeltä ei tarkoita, etteikö 
esimerkeissä kuvattuja seikkoja voisi ilmetä muuallakin. Tässä kertomuksessa esitettyjä kuvaavia esimerkkejä ei ole tarkoitettu 
tietyistä jäsenvaltioista, edunsaajavaltioista ja/tai edunsaaja-alueista tehtävien johtopäätösten pohjaksi.

16) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapaa ei ole suunniteltu keräämään tietoja virheiden esiintyvyydestä koko perusjou-
kossa. Tietyn monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen, pääosaston hallinnoimien menojen tai jäsenvaltion varainkäytön 
kohdalla havaittujen virheiden lukumäärästä esitetyt luvut eivät siis kuvaa virheiden esiintyvyyttä EU:n rahoittamissa tapahtu-
missa eivätkä yksittäisissä jäsenvaltioissa.

Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi ja esittää tapahtumatarkastusten tulokset?

17) Virhe voi koskea osaa yksittäisen tapahtuman arvosta tai koko arvoa. Tilintarkastustuomioistuin luokittelee kunkin virheen 
sen mukaan, onko se ilmaistavissa kvantitatiivisesti. Jako perustuu siihen, onko mahdollista mitata, kuinka suureen osaan tut-
kitusta määrästä virhe vaikuttaa. Tilintarkastustuomioistuin ei ota virhetasoa ja virheiden esiintyvyyttä laskiessaan huomioon 
virheitä, jotka on havaittu ja korjattu ennen sen toimittamia tarkastuksia ja niistä riippumatta, sillä näiden virheiden 
havaitseminen ja korjaaminen osoittaa valvontajärjestelmien toimivan vaikuttavasti.
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18) Julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointia koskevat tilintarkastustuomioistuimen perusteet esitellään asiakirjassa 
”Non-compliance with the rules on public procurement – types of irregularities and basis for quantification” (4).

19) Tilintarkastustuomioistuin saattaa kvantifioida virheen eri tavoin kuin komissio tai jäsenvaltiot, kun ne päättävät, miten julki-
sia hankintoja koskevien sääntöjen virheelliseen soveltamiseen tulisi puuttua.

Arvioitu virhetaso

20) Useimpien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja EU:n koko talousarvion osalta tilintarkastustuomioistuin esittää 
arvioidun virhetason. Prosenttiosuutena ilmaistussa arvioidussa virhetasossa otetaan huomioon ainoastaan virheet, jotka 
voidaan ilmaista kvantitatiivisesti. Virheitä ovat esimerkiksi säännösten, sääntöjen sekä sopimus- ja avustusehtojen rikkomista-
paukset, jotka ovat ilmaistavissa kvantitatiivisesti. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös alemman ja ylemmän virherajan.

21) Tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuslausuntoa laatiessaan kahden prosentin olennaisuusrajaa. Tilintarkastustuomiois-
tuin ottaa huomioon myös virheiden luonteen, rahamääräisen arvon ja esiintymisyhteyden.

22) Tilintarkastustuomioistuin ei enää perusta tarkastuslausumaansa pelkästään arvioimaansa kokonaisvirhetasoon. Tilintarkas-
tustuomioistuin on vuodesta 2016 alkaen jatkuvasti yksilöinyt EU:n talousarviosta vähäriskisiä osa-alueita, joilla se odottaa 
hyväksytyissä menoissa havaitsemansa virhetason jäävän alle olennaisuusrajan, ja suuririskisiä osa-alueita, joilla se olettaa 
havaitsevansa olennaisen virhetason. Tällä tavoin se voi määrittää mahdollisimman tehokkaasti, miten laajalle olennaiset vir-
heet ulottuvat.

Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmät ja raportoi tuloksista?

23) Komissio, muut EU:n toimielimet ja elimet, jäsenvaltioiden viranomaiset sekä edunsaajamaat ja -alueet perustavat järjestelmiä, 
joilla ne hallitsevat talousarvioon kohdistuvia riskejä ja valvovat tapahtumien sääntöjenmukaisuutta / varmistavat 
tapahtumien sääntöjenmukaisuuden. Näiden järjestelmien tarkastaminen auttaa yksilöimään parannuksia tarvitsevat osa-
alueet.

24) Jokaiseen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen – tulot mukaan lukien – kuuluu lukuisia yksittäisiä järjestelmiä. Tilin-
tarkastustuomioistuin poimii vuosittain järjestelmien joukosta otoksen ja esittää parannussuosituksia tulostensa yhteydessä.

Mihin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa esitetyt lausunnot perustuvat?

25) Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee tarkastustyönsä siten, että se saa riittävän määrän relevanttia ja luotettavaa 
tarkastusevidenssiä antaakseen lausunnon EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuu-
desta. Tätä tarkastustyötä kuvataan vuosikertomuksen luvuissa 4–10. Tilintarkastustuomioistuin esittää lausuntonsa tarkas-
tuslausumassa. Tarkastustyön perusteella voidaan antaa kattavaan tietoon perustuva lausunto siitä, ylittääkö tai alittaako 
virheiden osuus perusjoukossa olennaisuusrajat.

26) Kun tilintarkastustuomioistuin havaitsee virhetason olennaiseksi ja määrittää sen vaikutuksen tarkastuslausuntoon, sen täytyy 
selvittää myös, ulottuvatko virheet tai tarkastusevidenssin puute laajalle. Tätä tehdessään tilintarkastustuomioistuin soveltaa 
ISSAI 1705 standardissa olevaa ohjeistusta (ja ulottaa tehtävänsä mukaisesti ohjeistuksen koskemaan laillisuuteen ja sääntöjen-
mukaisuuteen liittyviä kysymyksiä). Jos virheet ovat olennaisia ja laajalle ulottuvia, tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen 
lausunnon.

27) Virhettä tai tarkastusevidenssin puuttumista pidetään laajalle ulottuvina, jos ne eivät tarkastajan arvion mukaan rajoitu tilin-
päätöksen tiettyihin osiin, tileihin tai eriin (eli niitä ilmenee tarkastetuissa tileissä tai tapahtumissa laajalti), taikka jos ne rajoit-
tuvat tällä tavoin, ne edustavat tai voisivat edustaa huomattavaa osuutta tilinpäätöksestä, tai kyseiset tiedot ovat 
perustavanlaatuisia käyttäjien tilinpäätöksestä saaman käsityksen kannalta.

28) Tilintarkastustuomioistuimen parhaan arvion mukaan menojen kokonaisvirhetaso oli 2,6 prosenttia varainhoitovuonna 
2018. Kyseisiä virheitä ei katsota laajalle ulottuviksi, koska ne rajoittuvat vain (lähinnä korvauksiin perustuviin) menoihin, joi-
hin sovelletaan monimutkaisia sääntöjä. Arvioitu virhetaso vaihtelee monivuotisen rahoituskehyksen eri otsakkeissa (ks. luvut 
5–7 ja 10).

(4) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Guideline_procurement/Quantification_of_public_procurement_errors.pdf
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Petosepäilyt

29) Mikäli tilintarkastustuomioistuimella on syytä epäillä petosta, se raportoi asiasta EU:n petostentorjuntavirastolle OLAFille, 
joka huolehtii mahdollisista tutkimuksista. Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa OLAFille vuosittain useista tapauksista.

OSA 4 – Tilien luotettavuudesta annettavan lausunnon ja toimien sääntöjenmukaisuudesta annettavan lausunnon välinen 
yhteys

30) Tilintarkastustuomioistuin on antanut

a) tarkastuslausunnon EU:n konsolidoidusta tilinpäätöksestä päättyneeltä varainhoitovuodelta

b) tarkastuslausunnot tilien perustana olevien tulojen ja menojen sääntöjenmukaisuudesta.

31) Nämä tarkastuslausunnot laaditaan ja niihin liittyvät tarkastukset toimitetaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International 
Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten tilintarkastusstandardien ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (INTOSAI) kansainvälisten standardien mukaisesti.

32) Standardeissa täsmennetään, että tarkastajien antaessa lausunnot sekä tilien luotettavuudesta että tilien perustana olevien toi-
mien sääntöjenmukaisuudesta, mukautettu lausunto toimien sääntöjenmukaisuudesta ei sinällään johda mukautettuun lau-
suntoon tilien luotettavuudesta.
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Johdanto

2.1 Tässä luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen arvio budjetti- ja varainhallintoon liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi siinä 
yksilöidään EU:n talousarvioon tulevina vuosina kohdistuvia riskejä ja haasteita. Luku perustuu tilintarkastustuomioistuimen tämän-
hetkiseen työhön sekä näkemyksiin, joita se on esittänyt erityiskertomuksissaan, nopeissa tilannekatsauksissa, aihekohtaisissa katsa-
uksissa ja lausunnoissa.

2.2 Komissio esitti toukokuussa 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jotka yhdessä muodostavat budjettivallan käyttäjän) 
ehdotuksensa uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MRK) 2021–2027 (1). Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tarkoituksena 
on päästä sopimukseen ennen vuoden 2019 loppua. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt asiaa koskevat näkemyksensä aihekohtai-
sessa katsauksessa (2).

2.3 Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ei vaikuta varainhoitovuoden 2018 talousarviotileihin. Tilintarkastustuomioistuin 
esittää osassa analyysiään tulevia EU:n talousarvioita koskevia ennakkoarvioita. Näissä tapauksissa se olettaa, että Yhdistyneen kunin-
gaskunnan ja EU:n välinen erosopimusluonnos (3) hyväksytään ja pannaan täytäntöön.

Budjettihallinto vuonna 2018

Talousarviossa käytettävissä olleet maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat hyödynnettiin lähes kokonaan

2.4 Budjettivallan käyttäjä asettaa joka vuosi enimmäismäärän uusille EU:n taloudellisille velvoitteille (maksusitoumusmäärärahat) ja 
maksuille, jotka EU:n talousarviosta voidaan suorittaa (maksumäärärahat).

2.5 Varainhoitovuonna 2018 maksusitoumusmäärärahat käytettiin lähes kokonaisuudessaan. EU:n varainhoitovuoden 2018 
talousarviossa käytettävissä olleista 160,7 miljardista eurosta käytettiin 159,9 miljardia euroa (99,5 prosenttia) (ks. laatikko 2.1).

2.6 EU käytti myös lähes kaikki lopullisessa talousarviossa käytettävissä olleet maksumäärärahat (4). Käytettävissä olleista 144,8 
miljardista eurosta suoritettiin maksuja 142,7 miljardia euroa (98,6 prosenttia) (5) (ks. laatikko 2.1). Kahtena edellisenä vuonna mak-
sut olivat alun perin budjetoituja määriä alhaisemmat. Jäsenvaltiot esittivät vuonna 2018 Euroopan rakenne- ja investointirahastoille 
(ERI-rahastot) huomattavasti aiempaa enemmän maksupyyntöjä (6). Näiden rahastojen osuus kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä on noin 43 prosenttia (7).

2.7 Lopullinen talousarvio ei juurikaan eronnut alkuperäisestä. Varainhoitovuonna 2018 vahvistettiin kuusi lisätalousarviota, 
joilla lisättiin maksusitoumusmäärärahoja vain 583 miljoonaa euroa (8) ja maksumäärärahoja vain 87 miljoonaa euroa.

(1) Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2018) 322 final).
(2) Briefing paper: The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial Framework, heinäkuu 2018.
(3) Luonnos sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomiener-

giayhteisöstä (EUVL C 66 I, 19.2.2019, s. 1).
(4) Lopullinen talousarvio koostuu budjettivallan käyttäjän vahvistamasta alkuperäisestä talousarviosta ja myöhemmistä lisätalousarvioista.
(5) Varainhoitovuoden 2018 maksujen kokonaismäärä oli 156,7 miljardia euroa. Määrä koostuu varainhoitovuoden 2018 lopullisesta talousarviosta 

(142,7 miljardia euroa), varojen siirtämisestä seuraavalle varainhoitovuodelle (1,9 miljardia euroa) ja käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (12,1 mil-
jardia euroa). Tilintarkastustuomioistuin ei ota huomioon seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjä määrärahoja ja käyttötarkoitukseensa sidot-
tuja tuloja, koska ne eivät ole osa hyväksyttyä talousarviota ja niihin sovelletaan eri sääntöjä. Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission 
asiakirjan ”Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2018” osissa A4 ja A5.

(6) ERI-rahastoihin kuuluvat edellisen MRK:n koheesiorahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

(7) Komission toimittamien lukujen perusteella jäsenvaltioille osoitettiin ERI-rahastojen ohjelmia varten 464,9 miljardia euroa ja monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 maksusitoumusmäärärahat olivat 1 087,2 miljardia euroa (vuoden 2018 teknisen mukautuksen jälkeen) 
(COM(2017) 473).

(8) Suurin näistä oli lisätalousarvio nro 3. Siinä osoitettiin 500 miljoonaa euroa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineelle osana toista maksuerää, 
joka sisältyy välineelle vuosina 2018–2019 maksettavaan, 18. maaliskuuta 2016 annettuun EU:n ja Turkin julkilausumaan perustuvaan kolmen 
miljardin kokonaismäärään.
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Laatikko 2.1
Vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen

Huom. Monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärä on vuotuinen enimmäismäärä, joka voidaan käyttää nykyisen rahoituskehysasetuksen mukaisesti. Mak-
susitoumusmäärärahat ja niiden käyttö saavat kuitenkin ylittää enimmäismäärän erityisrahoitusvälineiden arvolla (ks. rahoituskehysasetus, 3 artiklan 2 kohta).

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018, talousarvion toteuttamiskertomus ja liitetiedot – Liitetiedot 4.1–4.3 ja vuotta 2018 
koskeva tekninen mukautus.
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Monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa haittasivat viivästykset ERI-rahastojen toteuttamisessa

2.8 ERI-rahastot vaikuttavat monivuotisen rahoituskehyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnä-
kin ne ovat merkittävä osa monivuotista rahoituskehystä. Toiseksi rahastot pannaan täytäntöön monivuotisten sitoumusten avulla, ja 
maksupyyntöjä voidaan esittää minä hyvänsä seuraavista vuosista. ERI-rahastojen täytäntöönpanossa ilmenneet viivästykset, jotka 
komissio on aiemmin pannut merkille ja tilintarkastustuomioistuin vahvistanut (9), vaikuttavat edelleen nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen loppuvuosiin. Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) täytäntöönpanoaste oli huomattavasti korkeampi kuin muiden ERI-rahastojen täytäntöönpanoaste. Arvoltaan 
huomattava määrä maksupyyntöjä on viivästynyt ja esitetään maksettaviksi tulevina vuosina. Tämä on vaikuttanut ennakkorahoituk-
sen käyttöön ja maksattamatta olevien maksusitoumusten kehitykseen. Lisäksi tilanne vaikuttaa jatkossa maksumäärärahojen tarpee-
seen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen käynnistyessä, kuten jäljempänä kuvataan.

Huomattavia määriä käyttämätöntä vuotuista ERI-rahastojen ennakkorahoitusta palautui EU:n talousarvioon pääasiassa viivästys-
ten vuoksi

2.9 Jäsenvaltiot saavat vuosittain EU:n talousarviosta vuotuista ennakkorahoitusta ERI-rahastojen toimia varten (ei kuitenkaan 
maaseuturahastoa varten) (10). Jos jäsenvaltion ilmoittama määrä on pienempi kuin sen saama ennakkorahoitus, käyttämättä jäänyt 
ennakkorahoitus palautetaan seuraavana vuonna EU:n talousarvioon. Tämä tehdään osana ERI-rahastojen tilien vuosittaista tarkas-
tusta ja hyväksyntää koskevaa menettelyä, joka otettiin käyttöön nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ja jota sovellet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.

2.10 Käyttämättä jäänyt ennakkorahoitus palautetaan talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Kyseiset määrät kor-
vamerkitään siten, että niitä voidaan käyttää ainoastaan asianomaisten ERI-rahastoja koskevien budjettikohtien hyväksi. Nämä maksu-
sitoumus- ja maksumäärärahat ovat käytettävissä varainhoitovuoden talousarvion lisäksi. Maksusitoumusmäärärahat käytetään 
välittömästi. Maksumäärärahat on käytettävä jäsenvaltioille suoritettaviin maksuihin joko samana tai seuraavana vuonna, jotta ne 
eivät peruunnu.

2.11 Jäsenvaltioille myönnettiin vuotuista ennakkorahoitusta 6,8 miljardia euroa vuonna 2016 ja 9,0 miljardia euroa vuonna 2017. 
Lähinnä täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi jäsenvaltiot palauttivat huomattavia määriä käyttämättä jäänyttä vuotuista ennakko-
rahoitusta: 6,6 miljardia euroa vuonna 2017 ja 8,1 miljardia euroa vuonna 2018. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot lisääntyivät 
tämän ansiosta merkittävästi noina kahtena vuonna. Palautetuista määristä muodostuvat maksumäärärahat käytettiin sellaisiin jäsen-
valtioiden maksupyyntöihin, joita koskevat määrät eivät sisälly varainhoitovuoden hyväksyttyyn talousarvioon. Niiden arvo oli 5,4 
miljardia euroa vuonna 2017 ja 6,9 miljardia euroa vuonna 2018 (ks. laatikko 2.2). Jos näitä maksumäärärahoja ei olisi ollut saata-
villa uudelleenkäyttöä varten, vuonna 2018 olisi kenties jouduttu turvautumaan maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraan.

(9) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.5–2.16, ja komission vastaukset mainittuihin kohtiin.
(10) Maaseuturahaston osalta ennakkorahoitusta maksetaan vain kauden 2014–2020 kolmen ensimmäisen vuoden aikana (asetuksen (EU) 

N:o 1306/2013 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
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Merkittävä määrä maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarasta ei ollut tarpeen

2.12 Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara on mekanismi, joka otettiin käyttöön nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä, jotta maksumäärärahoja voitaisiin joustavoittaa. Sen tarkoituksena on estää maksumäärärahoja loppumasta kesken, 
kuten kävi edellisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina (11). Mekanismi mahdollistaa sen, että kunkin varainhoito-
vuoden käyttämättömät määrärahat – monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään saakka – siirretään käytettäväksi tulevina 
vuosina.

Laatikko 2.2
Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrät

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission talousarvio- ja varainhallinnosta vuosina 2014–2018 laatimien selvitysten perusteella.

(11) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kohdat 1.51–1.53.
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2.13 Käytettävissä oleva maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara, joka siirrettiin aiemmilta vuosilta vuosille 2018–2020, oli 
33,7 miljardia euroa (2018: 5,3 miljardia euroa; 2019: 12,9 miljardia euroa; 2020: 15,5 miljardia euroa) (ks. laatikko 2.3). Monivuo-
tisessa rahoituskehyksessä asetettiin käytettävissä olevien maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraksi enintään 36,5 miljardia 
euroa vuosina 2018–2020 (2018: 8,0 miljardia euroa; 2019: 12,9 miljardia euroa; 2020: 15,5 miljardia euroa).

2.14 Vuonna 2018 lisämaksuille ei ollut tarvetta, eikä aiemmilta vuosilta käytettävissä ollutta 5,3 miljardin euron maksumäärära-
hojen kokonaisliikkumavaraa tarvittu. Varoja ei kuitenkaan voitu siirtää eteenpäin, koska vuosien 2019 ja 2020 maksumäärärahojen 
kokonaisliikkumavaralle asetettu enimmäismäärä oli saavutettu. Samasta syystä uusia, 11,2 miljardin euron suuruisia maksumäärära-
hoja, joita ei käytetty vuonna 2018 (12), ei myöskään voitu siirtää vuosille 2019 tai 2020.

Laatikko 2.3
Käytettävissä oleva maksumäärärahojen kokonaisliikkumavara ja siihen sovellettavat enimmäismäärät

Huom. Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran jakautuminen tiettynä vuonna riippuu komission ennakoimien maksutarpeiden luonteesta.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin monivuotiseen rahoituskehykseen tehtyjen teknisten mukautusten, talousarvion toteuttamisselvitysten ja EU:n konsolidoi-
dun tilinpäätöksen liitetietojen perusteella.

(12) Vuoden 2018 käyttämättömistä maksumäärärahoista, jotka olivat määrältään 11,4 miljardia euroa, voitiin siirtää vuodelle 2020 maksumäärära-
hojen kokonaisliikkumavarana vain pieni osuus, 219 miljoonaa euroa (183 miljoonaa euroa vuoden 2011 hinnoin). Ks. COM(2019) 310, s. 7.
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2.15 Myöskään käytettävissä olevaa 12,9 miljardin euron suuruista maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa ei varainhoitovuo-
den 2019 alkuperäisen talousarvion mukaan tarvita maksuvaatimusten kattamiseen (13). Lisäksi vuoden 2020 talousarvioesityk-
sen (14) mukaan koko 15,5 miljardin euron suuruista käytettävissä olevaa maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa ei ehkä tarvita 
vuonna 2020. Käytettävissä olevasta maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarasta kaikkiaan 33,7:ää miljardia euroa ei siis tarvittaisi 
vuosina 2018–2020.

2.16 Jos maksutarpeet eivät kasva vuosina 2019 ja 2020, maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraan kuuluvat 33,7 miljardia 
euroa jäävät käyttämättä vuoteen 2020 mennessä. Kun mukaan lasketaan 11,2 miljardin euron käyttämättömät maksumäärärahat, 
joita ei voitu siirtää tuleville varainhoitovuosille vuodelta 2018 (ks. kohta 2.14), yhteensä 44,9 miljardin euron maksumäärärahat 
saattavat jäädä käyttämättä vuoteen 2020 mennessä. Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran mukanaan tuoma joustavuus lop-
puu nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen päättyessä vuonna 2020. Sillä ei voida vastata seuraavan monivuotisen rahoituskehyk-
sen aikana ilmeneviin joustavuustarpeisiin (ks. kohdat 2.19–2.21).

Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä jatkaa kasvuaan

2.17 Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä on jatkanut kasvuaan ja oli vuoden 2018 lopussa 281,2 miljardia euroa 
(2017: 267,3 miljardia euroa). Niiden arvo on kasvanut 36 prosenttia (73,7 miljardia euroa) seitsemän viime vuoden aikana (vuodesta 
2011, joka oli edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaava vuosi, ks. laatikko 2.4). Komission pitkän aikavälin ennusteen (15)
mukaan maksattamatta olevien maksusitoumusten arvo on 313,8 miljardia euroa vuonna 2023, mikä on lähellä 
tilintarkastustuomioistuimen ennakkoarvioita.

(13) Varainhoitovuoden 2019 maksumäärärahojen enimmäismäärä on 166,7 miljardia euroa. Määrä sisältää maksumäärärahojen kokonaisliikkuma-
varan. Vaikka enimmäismäärästä vähennettäisiin 12,9 miljardin euron suuruinen kokonaisliikkumavara, enimmäismäärä on silti suurempi kuin 
varainhoitovuoden 2019 hyväksyttyyn talousarvioon sisältyvät 148,2 miljardin euron maksumäärärahat.

(14) Ks. vuoden 2020 talousarvioesitys: COM(2019) 400.
(15) COM(2018) 687 final – Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Pitkän aikavälin ennuste EU:n talousarviovarojen tulevista 

sisään- ja ulosvirtauksista (2019–2023)”.

Laatikko 2.4
Ennakkoarvioiden mukaiset maksattamatta olevat maksusitoumukset sekä sitoumukset ja maksut vuoteen 2023 saakka

Lähde: Vuodet 2007–2018: Euroopan unionin konsolidoitujen tilinpäätösten perusteella. Ennakkoarviot: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavien asiakirjojen 
perusteella: varainhoitovuoden 2019 talousarvio sekä komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Pitkän aikavälin ennuste EU:n talousarvio-
varojen tulevista sisään- ja ulosvirtauksista (2019–2023)” (COM(2018) 687 final).
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2.18 Tilintarkastustuomioistuin on analysoinut maksattamatta olevia maksusitoumuksia perusteellisesti nopeassa tilannekatsauk-
sessaan ”EU:n talousarvion maksattamatta olevat sitoumukset – lähempi tarkastelu” (16). Katsaus ulottuu vuoden 2017 loppuun asti. 
Tilintarkastustuomioistuin päätteli, että näiden määrien lisääntymiseen on kolme pääasiallista osatekijää: sitoumusten ja maksujen 
välinen vuosittainen ero, ERI-rahastojen hidas täytäntöönpano ja EU:n talousarvion kasvu.

Tulevissa talousarvioissa saattaa olla liian vähän maksumäärärahoja

2.19 On olemassa riski, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen alkuvuosina maksumäärärahat eivät riitä kattamaan kaikkia 
maksettavaksi tulevia määriä. Komission pitkän aikavälin ennusteissa (17) esittämän ennakkoarvion mukaan maksumäärärahat olisi-
vat vuosina 2019 ja 2020 selvästi alle enimmäismäärien (18). Tämä viittaa siihen, että maksutarpeet, jotka aiemmin suunniteltiin 
katettaviksi vuosina 2019–2020, siirretään uuden monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisille vuosille.

2.20 Vuosina 2021–2023 esitettävien maksupyyntöjen arvo riippuu pitkälti siitä, miten jäsenvaltiot toteuttavat ERI-rahastoihin liit-
tyviä toimenpideohjelmiaan. Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan kauden 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen käyn-
nistyessä käytettävissä olevat maksumäärärahat eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia maksuvaatimuksia kauden alkuvuosina. 
Tämä koskee oletettavasti etenkin vuotta 2021, joka on uuden monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi.

2.21 Komission pitkän aikavälin ennusteessa 63,7 miljardia euroa koskee ennakoituja vuoden 2021 maksumäärärahoja, joissa on 
kyse otsakkeiden 1b ja 2 (19) osalta ennen vuotta 2021 tehdyistä sitoumuksista ja jotka enimmäkseen liittyvät ERI-rahastoihin. Liki-
main 40 prosenttia niistä kauden 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvista koheesiorahastojen sitoumuksista, jotka 
olivat yhä maksattamatta rahoituskehyksen viimeisen vuoden (2013) lopussa, maksettiin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
ensimmäisenä vuonna (2014). Jos oletetaan, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen osalta vastaava osuus (40 prosenttia) ERI-
rahastojen sitoumuksista on yhä maksattamatta vuoden 2020 lopussa ja kyseiset sitoumukset pitäisi maksaa vuonna 2021, ennakoi-
dut maksumäärärahat 63,7 miljardia euroa eivät mahdollisesti riitä. ERI-rahastojen maksusitoumuksia oli vuoden 2018 lopussa mak-
sattamatta 200,9 miljardia euroa, ja määrä on vielä suurempi vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2018 ERI-rahastojen maksattamatta 
olevista sitoumuksista 40 prosenttia vastaa jo 80:tä miljardia euroa (määrä on huomattavasti suurempi kuin ennakoitujen maksumää-
rärahojen määrä 63,7 miljardia euroa), joten 40 prosenttia vuoden 2020 maksattamatta olevista sitoumuksista muodostaa todennä-
köisesti tätäkin suuremman summan. Maksumäärärahojen riittämättömyyden riski on entistäkin suurempi siksi, että ERI-rahastojen 
täytäntöönpano on viivästynyt vielä enemmän kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja että maksupyyntöjä saatetaan 
esittää enemmän kuin vuonna 2014.

Vuoden 2018 talousarvioon liittyvät ja tulevaisuuteen vaikuttavat varainhoidon ongelmat

ERI-rahastojen varojen käyttö jäsenvaltioissa on edelleen haasteellista

2.22 ERI-rahastojen käyttö pääsi vauhtiin vuonna 2018, nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viidentenä vuonna. Kuitenkin 
vuoden loppuun mennessä keskimäärin vain 27,3 prosenttia koko monivuotisen rahoituskehyksen määrärahoista oli maksettu jäsen-
valtioille. Edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaavan vuoden (2011) lopussa tämä osuus oli 33,4 prosenttia. Vuonna 2018 
maksettiin 10,9 prosenttia kaikista määrärahoista, joten osuus on suunnilleen sama kuin mikä edellisen monivuotisen rahoituskehyk-
sen määrärahoista maksettiin vuonna 2011 (11,3 prosenttia). Koska täytäntöönpano oli oletettua hitaampaa nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen alkuvuosina (20), kumulatiivinen toteutusaste on merkittävästi jäljessä siitä, mikä se oli edellisen monivuotisen 
rahoituskehyksen aikaan. Sen lisäksi, että on olemassa riski maksumäärärahojen riittämättömyydestä seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen alussa, rahoituskehykset menevät huomattavassa määrin päällekkäin. Tästä aiheutuva työ luultavasti ylikuormittaa 
jäsenvaltioiden hallintoa, ja monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 alkuvuosina aiheutuu samankaltaisia viivästyksiä kuin 
nykyisen rahoituskehyksen aikana.

2.23 Laatikon 2.5 kaaviosta käy ilmi, kuinka suuri osa ERI-rahastoja koskevasta kokonaismäärästä oli maksettu nykyisen monivuo-
tisen rahoituskehyksen osalta vuoden 2018 lopussa ja kuinka suuri osa oli maksettu edellisen rahoituskehyksen vastaavan vuoden 
(2011) lopussa. Siitä ilmenee, että ainoastaan Bulgaria, Luxemburg, Itävalta, Romania ja Suomi ovat käyttäneet varoja 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana nopeammin kuin edellisen rahoituskehyksen kuluessa.

(16) Julkaistu huhtikuussa 2019.
(17) Ks. alaviite 15.
(18) Tämä vahvistettiin varainhoitovuoden 2019 hyväksytyssä talousarviossa, johon sisällytettiin 148,2 miljardin euron maksumäärärahat – 18,5 mil-

jardia euroa alle 166,7 miljardin euron enimmäismäärän.
(19) Otsake 1b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio: 48,5 miljardia euroa. Otsake 2 Kestävä kasvu – luonnonvarat: 15,2 miljardia euroa.
(20) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.13–2.19.
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2.24 ERI-rahastojen alhainen käyttöaste on osaltaan lisännyt rahastojen maksattamattomien maksusitoumusten määrää. Jäljem-
pänä laatikossa 2.6 eritellään maksattamattomien sitoumusten osuus jäsenvaltioittain euromääräisesti ja prosenttiosuutena jäsenval-
tion vuoden 2018 julkisen talouden kokonaismenoista.

Laatikko 2.5
ERI-rahastojen käyttöaste jäsenvaltioissa vuoden 2018 ja vuoden 2011 lopussa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella.
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Laatikko 2.6
ERI-rahastojen maksattamatta olevat maksusitoumukset jäsenvaltioittain

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. Eurostatin tiedot julkisesta taloudesta vuodelta 2018.
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Takausten lisääntyminen kasvattaa EU:n talousarvioon kohdistuvaa riskiä

2.25 Kuten jäljempänä olevasta laatikosta 2.7 ilmenee, takausten määrä on viime vuosina kasvanut. Syynä on pääasiassa Euroopan 
strategisten investointien rahaston (ESIR) takuiden ja Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) takuiden tuoma lisäys. Näiden 
takausten tarkoituksena oli vivuttaa ulkoista rahoitusta niin, että EU:n talousarvion potentiaalista vaikutusta saataisiin lisättyä. Muita 
EU:n talousarvion tuella annettuja takauksia ovat esimerkiksi Euroopan investointipankille (EIP) annetut takaukset, jotka koskevat 
ulkoisia lainanantovaltuuksia (21), sekä EU:n takaukset lainanotto- ja lainanantotoimille. Nämä koskevat pääasiassa lainoja 
jäsenvaltioille (22), ja niiden määrä on pysynyt useiden vuosien ajan verrattain vakaana. Toteutunut kasvu on kuitenkin altistanut EU:n 
talousarvion mahdollisille riskeille, joita on jatkuvasti seurattava, jotta ne eivät kasva liiallisiksi (23).

2.26 Enimmäismäärät kuvastavat EU:n talousarvion suurinta mahdollista vastuumäärää. ESIR-rahaston voimassaolon pidentämi-
nen (24) ja EKKR-takuun käyttöönotto kasvattivat enimmäismäärää vuonna 2018: se oli 125,5 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa. 
Tosiasiallinen vastuumäärä lisääntyy asteittain, sitä mukaa kuin maksuja (25) suoritetaan. Takauksista johtuva tosiasiallinen 
vastuumäärä oli vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 92,8 miljardia euroa.

(21) Näistä takauksista vastaa ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto, joka tarjoaa maksuvalmiuspuskurin potentiaalisten tappioiden 
varalta. Rahaston määrä on pidettävä yhdeksässä prosentissa niistä takauksen saaneista lainoista, jotka ovat vuoden lopussa maksamatta. Takuura-
hastosta suoritetaan maksuja, kun sitä takausten perusteella vaaditaan.

(22) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.42–2.45, sekä Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 
varainhoitovuodelta 2018, liitetiedot 4.1.1–4.1.3.

(23) EU:n talousarviosta tuetaan erilaisia vastuita: taseen tosiasiallisia vastattavia, talousarviovastuita, joita ovat esimerkiksi maksattamatta olevat mak-
susitoumukset, sekä ehdollisia vastuita, jotka puolestaan koostuvat pääasiassa takauksista.

Laatikko 2.7
Takauksiin liittyvien EU:n talousarvion vastuiden mahdollinen ja tosiasiallinen enimmäismäärä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin konsolidoitujen tilinpäätösten 2015–2018 perusteella.

(24) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2396, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 
2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan 
investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 34).

(25) Maksut vastaavat lopullisille edunsaajille suoritettuja määriä, joista on annettu takaus.
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2.27 Osasta näistä takauksista vastaa takuurahasto, joka tarjoaa maksuvalmiuspuskurin potentiaalisten tappioiden varalta. Takuu-
rahastoja on kolme, ja niiden varat olivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 8,3 miljardia euroa (ESIR-takuurahastossa 5,5 miljardia 
euroa, ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastossa 2,5 miljardia euroa ja EKKR-takuurahastossa 0,3 miljardia euroa). Näistä 
takuurahastoista suoritetaan maksuja, kun sitä takausten perusteella vaaditaan. Mitään merkittäviä vaatimuksia ei niiden osalta ollut 
kuitenkaan esitetty vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.28 Tulevat tapahtumat saattavat johtaa siihen, että takauksia vaaditaan maksettavaksi välittömästi. Komissio arvioi tällaisten 
tapahtumien riskin aiemman evidenssin, vertailuarvojen, vallitsevien olosuhteiden ja asiantuntemuksensa turvin. Esimerkki riskinar-
vioinnista esitetään komission ESIR-takuurahastosta laatimassa uudelleenarvioinnissa, joka liittyy komission ehdotukseen rahaston 
voimassaolon pidentämisestä (26). Lisäksi komissio laatii vuosittain talousarviosta katettavia takauksia koskevan kertomuksen, jossa 
näitä riskejä analysoidaan (27).

2.29 Kun takausta vaaditaan maksettavaksi, tukea voidaan antaa välittömästi erilaisten järjestelyjen, kuten takuurahastojen 
avulla (28). Näillä rahastoilla katetaan EU-takausten vuoksi syntyviä tappioita, ja ne on perustettu käyttämällä EU:n talousarvion varoja 
monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien rajoissa. Rahoitustarpeet voidaan tavallisesti kattaa tällaisten takuurahastojen 
avulla sekä maksumäärärahojen avulla monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään saakka. Monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän lisäksi on olemassa suurempi omien varojen enimmäismäärä (ks. laatikko 2.8), jota voidaan hyödyntää suojapusku-
rina ääritilanteissa, kuten vakavan taloudellisen taantuman yhteydessä. Jäsenvaltioilta yhtenä vuonna kerättyjen kaikkien omien varo-
jen yhteismäärä ei saa ylittää 1,20:tä prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden BKTL:n yhteismäärästä. Määrä, joka on monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärän ja omien varojen enimmäismäärän erotus ja joka on käytettävissä kunkin vuoden maksumäärära-
hojen kattamiseen, vaihtelee, ja se lasketaan vuosittain uudelleen osana monivuotisen rahoituskehyksen teknistä mukautusta. Tällöin 
ei oteta huomioon muita tuloja. Vuonna 2018 kyseinen määrä oli 33,9 miljardia euroa eli 0,22 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden 
BKTL:n yhteismäärästä.

(26) Komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2016) 297 final – Commission staff working document - Evaluation, accompanying Commission 
proposal COM(2016) 597 final.

(27) Uusin kertomus on asiakirjassa COM(2018) 609 final – Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä talousarviosta katet-
tavista takauksista – Tilanne 31. joulukuuta 2017.

(28) Ks. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018, liitetieto 2.4.1.

Laatikko 2.8
Monivuotinen rahoituskehys (MRK) ja omien varojen enimmäismäärät

(*) Muita mahdollisesti saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2018 teknisen mukautuksen perusteella.
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2.30 Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta pienentää jäsenvaltioiden BKTL:n kokonaismäärää ja Euroopan kehitysrahaston sisäl-
lyttäminen EU:n talousarvioon kasvattaa monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä. Komissio on näiden mukautusten vuoksi 
ehdottanut seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen osalta, että omien varojen enimmäismäärää korotetaan 0,09 prosenttia (29)
niin, että se olisi 1,29 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden BKTL:n yhteismäärästä. Näin otettaisiin huomioon edellä mainitut muutok-
set.

2.31 Lisäksi komissio kokoaa monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 yhteydessä takuurahastot yhteen yhteiseksi vararahas-
toksi, jossa sovelletaan tosiasiallista rahoitusastetta (30). Tarkoituksena on parantaa annettujen takauksien hallinnointia (31).

2.32 Uudessa varainhoitoasetuksessa on otettu huomioon takausten, rahoitusavun ja rahoitusvälineiden kasvava painoarvo. Jotta tähän 
aiheeseen liittyviä kysymyksiä säänneltäisiin asianmukaisesti, kaikki aihetta koskevat säännökset on konsolidoitu varainhoitoasetuksen 
uuteen X osastoon (208–220 artikla). Tilintarkastustuomioistuin piti varainhoitoasetuksesta antamassaan lausunnossa myönteisenä 
X osaston sisällyttämistä asetukseen (32).

Euroopan investointipankki – EU:n toimintarakenteen erottamaton osa, johon kuitenkin sovelletaan erilaisia tilivel-
vollisuusjärjestelyjä

2.33 EIP-ryhmän (33) tavoitteena on EU:n edun nimissä myöntää lainoja, takauksia ja muunlaista tukea voittoa tavoittelematta. Vuo-
den 2018 lopussa EIP-ryhmän myöntämiä lainoja, joita ei vielä ollut maksettu takaisin, oli kertynyt yhteensä 536 miljardia euroa 
(2017: 548 miljardia euroa) (34).

2.34 Osaa EIP-ryhmän toiminnasta säännellään joukolla EU:n antamia valtuutuksia (ks. liite 2.1). Viime vuosina EU on hyödyntänyt 
yhä enemmän rahoitusvälineitä ja EIP:lle annettuja talousarviotakuita kattaakseen osan rahoitustoiminnoistaan. Huomattavin lisäys 
on toteutettu ESIR-rahaston avulla vuodesta 2015 alkaen. Vuoden 2018 loppuun mennessä EIP oli tehnyt sopimukset 53,6 miljardin 
euron suuruisista ESIR-rahaston tukemista rahoitustoimista (2017: sopimusten arvo 36,7 miljardia euroa). Tilintarkastustuomioistuin 
on julkaissut vuonna 2019 ESIR-rahaston toiminnasta erityiskertomuksen. Sen aiheena ovat toimet, joita tilintarkastustuomioistuin 
pitää tarpeellisina rahaston täysimääräisen onnistumisen kannalta (35). Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut myös 
muiden EU-varojen hallinnoinnista, jota EIP-ryhmä on toteuttanut (36).

(29) COM(2018) 325 – Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä.
(30) Tosiasiallisen rahoitusasteen avulla määritetään, minkä verran käteisvaroja ja muita rahavaroja yhteisessä vararahastossa tarvitaan, jotta takauksia 

koskeviin maksuvaatimuksiin voidaan vastata.
(31) Varainhoitoasetus (EU, Euratom) 2018/1046, 213 artikla.
(32) Lausunto nro 1/2017 varainhoitoasetuksen tarkistusta koskevasta ehdotuksesta.
(33) EIP-ryhmään kuuluvat Euroopan investointipankki (EIP), Euroopan investointirahasto (EIR) ja EU:n mikrorahoitusfoorumi.
(34) EIP-ryhmän tilinpäätöskertomus ”2018 Financial report”, s. 44.
(35) Erityiskertomus nro 3/2019 – ”Euroopan strategisten investointien rahasto: täysi onnistuminen edellyttää lisätoimia”.
(36) Ks. esimerkiksi erityiskertomus nro 19/2016 ”EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen 

kokemusten hyödyntäminen” ja erityiskertomus nro 1/2018 ”On aika kohdentaa Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen JASPERS-apu 
paremmin”.
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2.35 Laatikossa 2.9 esitetään vuodesta 2007 alkaen vuosittain eriteltyinä EU:n sitoumukset ja maksut EIP-ryhmän hyväksi. Ne liit-
tyvät etenkin EU:n varojen osalta suoritettuihin neuvonta- ja hallinnointipalkkioihin sekä rahoitusvälineitä koskeviin siirtoihin. Näi-
hin määriin sisältyy menoja kaikista talousarvion osista lukuun ottamatta monivuotisen rahoituskehyksen otsaketta 5 ”Hallinto”. 
Suurin osa menoista liittyy monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 ”Älykäs ja osallistava kasvu” ja otsakkeeseen 4 ”Globaali 
Eurooppa”. EIP-ryhmää koskevat EU:n talousarviositoumukset olivat vuosina 2007–2018 kaikkiaan 14,7 miljardia euroa, ja talousar-
viosta suoritettiin EIP-ryhmälle maksuja yhteensä 12,3 miljardia euroa (37). Kaaviosta on nähtävissä EIP-ryhmälle suoritettujen mak-
sujen vakaa pitkäaikainen kehityssuunta vuosittaisine vaihteluineen (38).

2.36 Laatikossa 2.10 esitetään vuodesta 2007 alkaen EU:n talousarvioon sisältyvät sitoumukset ja maksut, jotka koskevat 
rahoituksen vuosittaista osoittamista ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastolle ja ESIR-takuurahastolle (39). Mainittujen 
kahden takuurahaston rahoittamista varten tehtyjen sitoumusten arvo oli samana aikana 9,8 miljardia euroa ja maksujen määrä 7,1 
miljardia euroa. Suurin osa näistä määristä liittyi vuosiin 2015–2018.

(37) Näihin määriin sisältyy sitoumuksia ja maksuja EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta.
(38) Huippuarvo vuonna 2008 saavutettiin samaan aikaan, kun 10. Euroopan kehitysrahasto käynnistyi. Suuri määrä vuoden 2008 kohdalla johtuu 

tavasta, jolla Euroopan kehitysrahastot kirjaavat sitoumuksensa – koko ohjelmakauden kaikki sitoumukset tehdään seitsenvuotisen kauden alussa. 
EU:n talousarviossa sitoumukset kirjataan vuosittain.

Laatikko 2.9
Vuosittaiset sitoumukset ja maksut EIP-ryhmälle

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

(39) ESIR-takuurahaston hallinnosta vastaa komissio ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston hallinnosta EIP.

Laatikko 2.10
Vuosittaiset sitoumukset ja maksut kahdelle takuurahastolle

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/49

2.37 Kyseisillä kahdella kaaviolla havainnollistetaan sitä, miten EIP-ryhmän merkitys EU:n talousarvion toteuttamiseen osallistu-
vana kumppanina on kasvanut ajan mittaan. Merkittävin lisäys johtuu ESIR-takuurahaston rahoittamisesta.

2.38 EU:n talousarvion ja EIP-ryhmän suhteet ovat monitahoiset ja merkittävät, vaikka EIP-ryhmän talousarvio ei ole osa EU:n 
talousarviota. EU:n talousarviosta annettava tuki on peräisin useista budjettikohdista. Se on monimuotoista ja pitää sisällään muun 
muassa suoria avustuksia, takuurahastojen kattamia EU:n talousarviosta annettuja takauksia ja EU:n rahoitusta, jonka jäsenvaltioiden 
viranomaiset ovat osoittaneet EIP-ryhmälle yhteistyössä toteutettavan ja välillisen hallinnoinnin yhteydessä. Lisäksi EIP-ryhmä hallinnoi 
EU:n puolesta suurta määrää rahoitusvälineitä, joilla tuetaan EU:n eri toimintapolitiikkoja (ks. liite 2.2). EIP ilmoitti tilintarkastustuo-
mioistuimelle, että vuonna 2018 lähes 35 prosenttia sen vuotuisen antolainauksen määrästä liittyy valtuuden nojalla toteutettuihin 
toimiin ja suuri osa siitä EU:n antamiin valtuuksiin.

2.39 EIP-ryhmä ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle vasta tarkastuksen erittäin myöhäisessä vaiheessa niiden EU-valtuuksien 
rahoitusvolyymin, joita EIP-ryhmä hallinnoi ja jotka rahoitetaan EU:n talousarviosta tai Euroopan kehitysrahastoista. Tästä syystä 
tilintarkastustuomioistuin ei voinut analysoida ja tarkastaa annettuja tietoja asianmukaisesti. Laatikossa 2.11 kuvataan yhtäältä EU:n 
talousarvion ja Euroopan kehitysrahastojen ja toisaalta EIP-ryhmän välisen taloudellisen suhteen keskeiset osatekijät. Kaaviosta ilme-
nevät varojen hallinnointi ja rahavirrat jäsenvaltioiden, komission ja EIP-ryhmän kesken.

Laatikko 2.11
Varojen hallinnointi ja rahavirrat jäsenvaltioiden, komission ja EIP-ryhmän kesken

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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2.40 Euroopan parlamentin ja neuvoston huhtikuussa 2019 tekemän osittaisen alustavan sopimuksen perusteella EIP-ryhmän on 
tarkoitus osallistua InvestEU-ohjelman kautta merkittävällä tavalla EU:n toimintapolitiikan toteuttamiseen seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana. Ohjelmassa hyödynnetään ESIR-rahastosta saatua kokemusta (ks. laatikko 2.12).

2.41 Vaikka EIP-ryhmä ei ole EU:n toimielin, se on kiinteä osa EU:n toimintarakennetta, ja se perustettiin EU:n perussopimusten 
mukaisesti palvelemaan EU:n tavoitteita. EIP-ryhmän erityisluonteen vuoksi siihen kuitenkin sovelletaan erilaisia hallinnointijärjeste-
lyjä kuin EU:n talousarvioon muuten. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet eivät nykyisellään kata niitä EIP-ryhmän toi-
mia, joita ei rahoiteta EU:n talousarviosta mutta joilla edistetään samoja EU:n tavoitteita. Tämä merkitsee, että 
tilintarkastustuomioistuimen ei ole mahdollista luoda kattavaa kuvaa kaikista EIP-ryhmän toimista. Tilintarkastustuomioistuin 
ehdotti EU:n rahoituksen tulevaisuutta käsittelevässä aihekohtaisessa katsauksessaan (helmikuu 2018), että sen pitäisi saada tehtäväk-
seen tarkastaa myös ne EIP:n toimet, jotka eivät ole kytköksissä EU:n talousarvioon. EIP voisi silti säilyttää yksityisten tarkastusyritys-
ten kanssa sopimansa nykyiset tarkastusjärjestelyt tilien luotettavuuden osalta. Euroopan parlamentti antoi 
tilintarkastustuomioistuimen ehdotukselle tukensa päätöslauselmassa, joka aiheena on vuosittainen kertomus 2017 EIP:n rahoitustoi-
minnan valvonnasta (40).

Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätökset

2.42 Tilintarkastustuomioistuin tuo jäljempänä huomautustensa perusteella esiin EU:n talousarvio- ja varainhallintoon vuonna 
2018 vaikuttavat keskeiset ongelmat, joista osasta voi koitua riskejä tuleville talousarvioille, etenkin seuraavan monivuotisen rahoitus-
kehyksen alkuvuosina.

2.43 Lopullisessa talousarviossa käytettävissä olleet maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat käytettiin lähes kokonaan (ks. 
kohdat 2.4–2.7).

2.44 ERI-rahastojen täytäntöönpanossa ilmenneet viivästykset ovat vaikuttaneet monivuotisen rahoituskehyksen toteuttamiseen 
monin tavoin, ja ne voivat vaikuttaa myös tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen.

— Huomattavia määriä vuotuista ennakkorahoitusta palautui EU:n talousarvioon (ks. kohdat 2.8–2.11).

— Merkittävää osaa maksumäärärahojen kokonaisliikkumavarasta ei tarvittu, mutta sitä ei myöskään voida siirtää uuteen monivuoti-
seen rahoituskehykseen (ks. kohdat 2.12–2.16).

— Maksattamatta olevien maksusitoumusten suuri määrä johtuu lähinnä ERI-rahastojen hitaasta täytäntöönpanosta mutta myös 
sitoumusten ja maksujen välisestä vuosittaisesta erosta sekä EU:n talousarvion kasvusta. Maksattamatta olevien sitoumusten 
määrä kasvoi edelleen vuonna 2018 (ks. kohdat 2.17 ja 2.18).

— Uuden monivuotisen rahoituskehyksen alkuvuosina voi syntyä riski siitä, että maksumäärärahoja ei ole riittävästi (ks. kohdat 
2.19–2.21).

2.45 Kokonaisuutena katsoen jäsenvaltiot käyttivät ERI-rahastojen varoja hitaammin kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyk-
sen vastaavana vuonna (ks. kohdat 2.22–2.24).

Laatikko 2.12
InvestEU-ohjelma

InvestEU-ohjelma koostuu InvestEU-rahastosta, InvestEU-neuvontakeskuksesta ja InvestEU-portaalista. Ohjelmalla pyritään lisäämään investointeja 
ja innovointia EU:ssa ja sitä kautta tukemaan kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä.

Komission ehdotus InvestEU-ohjelmaksi perustuu ESIR-rahaston talousarviotakuumalliin. InvestEU-ohjelmalla pyritään saamaan aikaan 650 mil-
jardin euron lisäinvestoinnit myöntämällä EU:n talousarviosta 38 miljardin euron takaukset. Takauksen rahoitusasteeksi oletetaan 40 prosenttia. 
Tämä merkitsee, että ohjelmaa varten varataan EU:n talousarviosta 15,2 miljardia euroa kattamaan maksuvaatimukset, jotka takauksen perusteella 
saatetaan esittää.

Toteutukseen osallistuva pääasiallinen EU:n kumppani on EIP-ryhmä.

Lähde: komission ehdotus COM(2018) 439.

(40) Ks. kohta 72 asiakirjassa P8_TA-PROV (2019)0036 – Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2019 vuosittaisesta kertomuksesta 
2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta (2018/2151(INI)).
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2.46 EU:n talousarviosta tuettujen takausten määrä on viime vuosina kasvanut. Tämän seurauksena EU:n talousarvioon kohdistuu 
enemmän riskejä. Komission ennakoimien tappioiden määrä katetaan takuurahastoista, jotka kootaan uudessa monivuotisessa rahoi-
tuskehyksessä yhteiseksi vararahastoksi (ks. kohdat 2.25–2.32).

2.47 EIP-ryhmä on kiinteä osa EU:n toimintarakennetta. Viime vuosina EU on hyödyntänyt yhä enemmän rahoitusvälineitä ja EIP-
ryhmälle annettuja talousarviotakuita. EIP-ryhmän on lisäksi tarkoitus osallistua merkittävällä tavalla EU:n toimintapolitiikan toteut-
tamiseen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana. EIP-ryhmän ja EU:n talousarvion suhde on monitahoinen, ja EIP-ryh-
mään sovelletaan erilaisia tilivelvollisuusjärjestelyjä kuin EU:n toimielimiin. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet eivät 
nykyisellään kata niitä EIP-ryhmän toimia, joita ei rahoiteta EU:n talousarviosta mutta joilla edistetään samoja EU:n tavoitteita. Tämä 
merkitsee, että tilintarkastustuomioistuimen ei ole mahdollista luoda kattavaa kuvaa EIP-ryhmän toimien ja EU:n talousarvion väli-
sistä yhteyksistä. Siksi tilintarkastustuomioistuin ehdottaa edelleenkin, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoimeksianto laa-
jennetaan kattamaan myös ne EIP:n toimet, jotka eivät ole kytköksissä EU:n talousarvioon (ks. kohdat 2.33–2.41).

Suositukset

2.48 Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle seuraavat suositukset:

Suositus 2.1

Ryhdytään toimenpiteisiin, joilla vältetään maksumäärärahoihin kohdistuva kohtuuton paine monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 ensimmäisinä vuosina. Tällaisiin toimenpiteisiin voisi kuulua seuraavaa:

a) parannetaan maksutarpeita koskevien ennusteiden tarkkuutta

b) pyydetään Euroopan parlamenttia ja neuvostoa

i) huolehtimaan siitä, että talousarvioon otettujen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä vallitsee 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana asianmukainen tasapaino. Tähän voitaisiin päästä lisäämällä maksu-
määrärahoja, muuttamalla varojen vapauttamista koskevia sääntöjä ja/tai vähentämällä maksusitoumusmäärärahoja

ii) ottamaan siinä yhteydessä huomioon, että vuosina 2021 ja 2022 maksupyyntöjen arvo saattaa nousta suureksi ja että 
käyttämättömiä maksumäärärahoja ei voida siirtää seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen

c) helpotetaan oikeudellisten kehysten hyväksymistä hyvissä ajoin ja edistetään sitä, että jäsenvaltiot suunnittelevat ohjelmansa 
aikaisessa vaiheessa.

Tavoiteajankohta: vuoden 2020 jälkeisen kauden alkuun mennessä.

Suositus 2.2

Varmistetaan heti yhteisen vararahaston perustamisen jälkeen, että asianomaisista takauksista johtuvaa EU:n talousarvion 
vastuumäärää hallitaan vaikuttavasti ja seurataan jatkuvasti. Komission olisi tässä yhteydessä tehtävä laskelmansa tosiasiallisen 
rahoitusasteen pohjalta käyttäen maltillisia menetelmiä, jotka perustuvat tunnustettuihin hyviin käytäntöihin.

Tavoiteajankohta: vuoden 2020 jälkeisen kauden alkuun mennessä

Suositus 2.3

Esitetään budjettivallan käyttäjille vuosittain selvitys niiden varojen yhteismäärästä, jotka EU:n talousarviosta on siirretty EIP-ryhmän 
hallinnoimien rahoitusvälineiden tarpeisiin, sekä kyseisiä varoja koskeva erittely.

Näin budjettivallan käyttäjä saisi tarvittavat tiedot EIP-ryhmään ja sen toimiin kohdistamansa valvontatyön tueksi, ja samalla paran-
nettaisiin näiden toimien avoimuutta.

Tavoiteajankohta: vuoden 2020 puoliväliin mennessä.
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LIITE 2.1

EIP:N EU:LTA SAAMAT VALTUUDET – TÄRKEIMMÄT RYHMÄT

EIP ilmoitti tilintarkastustuomioistuimelle luokittelevansa EU:n antamat valtuudet kuuteen pääryhmään kumppaneiden rahastojen 
perusrakenteen, muodon ja käytön perusteella.

Valtuutuksien ryhmittely Esimerkkejä

Riskinjakoa koskeva valtuutus – kumppanien varat käytetään 
siten, että tukikelpoisten toimien suuririskisin osa suojataan. 
Valtuutus perustuu mekanismiin, jossa lainasalkun (tai osa-
salkun) perustana oleviin toimiin liittyvät riskit jaetaan soveltaen 
ennalta määriteltyjä riskinjakoehtoja ja ottaen huomioon EIP:n 
ja sen kumppanin rahoitusosuuksille asetetut vivutustavoitteet.

Innovfin – EU:n innovaatiorahoitus on EU:n tutkimus- ja inno-
vointiohjelmaan (Horisontti 2020) kuuluva ohjelma, johon 
sisältyvät rahoitusvälineet kattavat monenlaisia lainoja, takauk-
sia ja pääomatyyppistä rahoitusta.

ESIR – Euroopan strategisten investointien rahasto on EIP-
ryhmän ja komission yhdessä käynnistämä aloite, jolla pyritään 
korjaamaan EU:ssa nykyisin ilmenevää investointivajetta.

Portfoliovakuutta koskevat valtuutukset – Kumppani antaa 
takauksen, joka kattaa ennalta määritellyn osuuden EIP:n 
vastuumäärästä tiettyyn kokonaismäärään saakka.

Ulkoinen lainanantovaltuus muodostaa oikeudellisen kehyksen, 
jonka mukaisesti EIP:lle voidaan myöntää EU:n takaus EU:n 
ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyviä lainoja ja laina-
takauksia koskevien tappioiden varalta.

Kolmansien osapuolten varojen suoraa sijoittamista koskevat 
valtuutukset – EIP investoi kumppanin varoja suoraan.

Cotonoun sopimuksen investointikehys – Cotonoun sopimuk-
sen osapuolet ovat EU sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden ryhmä. EIP:n tehtäväksi on annettu Cotonoun 
sopimuksen nojalla perustetun investointikehyksen hallinnointi.

Rahoituslähteiden yhdistämistä koskevat valtuutukset – EIP 
pyytää tapauskohtaisesti mahdollisuutta käyttää avustuksiin 
perustuvaa ulkoista rahoitusta. Valtuutuksen tarkoituksena on 
yhdistää lainoja ja muita rahoitusvälineitä, joiden rahoitusehdot 
ja luonne vaihtelevat (esimerkiksi avustuksia, lainoja ja takauk-
sia).

Afrikan investointijärjestely AIP – Rahoitusmekanismin tar-
koituksena on yhdistää avustuksia muihin rahoituslähteisiin, 
kuten Euroopan kehitysrahoituslaitosten myöntämiin lainoihin. 
Näin pyritään vivuttamaan kehitykseen lisärahoitusta ja 
lisäämään EU:n tuen vaikutusta.

Naapuruuspolitiikan investointijärjestely NIP – Mekanismin tar-
koituksena on saada liikkeelle lisärahoitusta paljon pääomaa 
vaativiin infrastruktuurihankkeisiin Euroopan naapuruus-
politiikan piiriin kuuluvissa EU:n kumppanimaissa.

Erityisrahastot – Rahoittajien varat kootaan EIP:n 
hallinnoimaan erityisrahastoon. Varat on tarkoitettu EIP:n 
yksinomaiseen käyttöön tai ne ovat kaikkien tukikelpoisten 
rahoituslaitosten käytettävissä.

Itäisen kumppanuuden välineen teknisen avun rahasto EPTATF – 
Useiden rahoittajien muodostama erityisrahasto, joka toimii 
monella alalla.

Taloudellisen selviytymiskyvyn kehittämisaloite ERIF – Kehittä-
misaloitteeseen liittyvän rahaston tavoitteena on tukea eteläisen 
naapuruston ja Länsi-Balkanin talouksia Eurooppa-neuvoston 
esittämän kehotuksen mukaisesti.

Takausvälineitä koskevat valtuutukset – EIP huolehtii mak-
susta, jos takauksessa määritellyt olosuhteet ovat toteutuneet.

Energiatehokkuuden yksityinen rahoitusväline (PF4EE – Private 
Finance for Energy Efficiency) perustuu EIP:n ja komission yhtei-
seen sopimukseen. Sitä rahoitetaan ympäristön ja 
ilmastotoimien Life-ohjelmasta. Ohjelmasta myönnetään luot-
toriskisuojaa rahoituksen välittäjille, jotka rahoittavat energiate-
hokkuushankkeita yhdessä EIP:n kanssa.
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LIITE 2.2

EIP-RYHMÄN HALLINNOIMAT EU:N RAHOITUSVÄLINEET

 Rahoitusvälineet 31.12.2018  Hallinnoija

 1 Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely  EIR

 2 Erasmus + Opintolainojen takausjärjestelmä  EIR

 3 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) sisältyvä pienten ja keskisuurten 
yritysten takausjärjestelmä

 EIR

 4 Monivuotinen ohjelma (MAP) yritysten ja yrittäjyyden hyväksi – pääomajärjestely (ETFSU 2001)  EIR

 5 Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman valmiuksien kehittäminen  EIR

 6 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan (CIP) sisältyvä kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten 
rahoitustuki

 EIR

 7 Teknologian siirron pilottihankkeet  EIR

 8 Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman mikrorahoitukseen ja yhteiskunnalliseen yrittä-
jyyteen liittyvät takaukset sekä valmiuksien kehittämisosa

 EIR

 9 Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusrahasto  EIR

 10 Eurooppalainen Progress-mikrorahoituksen takausjärjestely  EIR

 11 Yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan EU-ohjelmaan (COSME) sisältyvä 
lainatakausjärjestely

 EIR

 12 COSME-ohjelmaan sisältyvä kasvuun tähtäävä pääomajärjestely  EIR

 13 Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen (WB EDIF) sisältyvä takausväline I  EIR

 14 Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen (WB EDIF) sisältyvä takausväline II  EIR

 15 Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen (WB EDIF) sisältyvä takausväline II – Serbiaa 
koskeva osa

 EIR

 16 Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen (WB EDIF) sisältyvä takausväline – nuorisotyöl-
lisyyttä koskeva osa

 EIR

 17 EU:n pk-yrityksiä koskeva aloite  EIR

 18 Horisontti 2020 EIR: InnovFin-ohjelman tutkimuksen ja innovoinnin pääomarahoitusväline  EIR

 19 Seitsemännen puiteohjelman riskinjakorahoitusväline  EIR / EIP

 20 Horisontti 2020: EU:n InnovFin-ohjelmaan sisältyvä pk-yritysten takausväline  EIR / EIP

 21 Horisontti 2020: InnovFin-ohjelman tutkimuksen ja innovoinnin lainapalveluväline  EIP

 22 Energiatehokkuuden yksityinen rahoitus -väline (PF4EE)  EIP

 23 Verkkojen Eurooppa -välineeseen sisältyvä riskinjakoväline  EIP

 24 Luonnonpääoman rahoitusjärjestely (NCFF)  EIP

 25 Naapuruuspolitiikan investointijärjestely – EU:n pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alueväline  EIP

 26 Naapuruuspolitiikan investointijärjestelystä rahoitettava eteläisiä naapurimaita 
koskeva riskipääomaväline

 EIP

 27 Naapuruuspolitiikan investointijärjestelystä rahoitettavat Marokkoa, Tunisiaa, Egyptiä ja Jordaniaa 
koskevat EU:n kauppa- ja kilpailukykyohjelmat

 EIP

 28 Afrikan investointijärjestely (AIP)  EIP
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 29 Keski-Aasian investointiväline (IFCA)  EIP

 30 Aasian investointiväline (AIF)  EIP

 31 Latinalaisen Amerikan investointiväline (LAIF)  EIP

 32 Karibian investointiväline (CIF)  EIP

 33 Tyynenmeren investointiväline (IFP)  EIP

 Rahoitusvälineet 31.12.2018  Hallinnoija
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3. LUKU

EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuus

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 3.1

Osa 1 – Mitä EU:n talousarvion tuloksellisuusindikaattorit kertovat? 3.2–3.35

Jakso A – Indikaattorit osoittavat merkittäviä vaihteluita tavoitteiden saavuttamisessa ja 
viittaavat kaiken kaikkiaan kohtalaiseen edistymiseen 3.7–3.20

Otsake 1a: Indikaattorit osoittavat, että edistyminen oli hyvää Erasmus+-ohjelmassa ja 
Euroopan strategisten investointien rahastossa (ESIR) ja kohtalaista Horisontti 
2020 -ohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -välineessä 3.13

Otsake 1b: Indikaattorit osoittavat, että koheesioalalla edistyminen oli suhteellisen 
vähäistä myöhäisestä käynnistymisestä johtuen 3.14

Otsake 2: Indikaattoreiden perusteella ei ollut mahdollista määritellä edistymistä 
useimpien luonnonvarojen alan menojen osalta 3.15

Otsake 3: Turvallisuuden ja kansalaisuuden alan indikaattorit osoittavat kahden ohjelman 
edistyneen hyvin ja yhden kohtalaisesti ja yhden ohjelman jääneen jälkeen 3.16–3.17

Otsake 4: Indikaattorit osoittivat Globaalin Euroopan alaa koskevien ohjelmien 
edistymisen olevan kaiken kaikkiaan kohtuullista 3.18–3.19

Erityisrahoitusvälineet: Riittämättömät tiedot edistymisestä 3.20

Jakso B – Indikaattorit eivät aina antaneet asianmukaista kuvaa todellisesta edistymisestä 3.21–3.35

Monia indikaattoreita ei ollut valittu hyvin 3.22–3.27

Monien indikaattoreiden kohdalla edistystä ei voitu laskea 3.28–3.30

Saatavissa olevien tietojen laatu oli joissakin ohjelmissa riittämätön 3.31–3.33

Osa joidenkin ohjelmien tavoitteista ei ole riittävän kunnianhimoisia 3.34–3.35

Osa 2 – Tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tuloksellisuustarkastusten tulokset: 
tärkeimmät päätelmät ja suositukset 3.36–3.71

Johdanto 3.36

Otsakkeet 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ja 1b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio” 3.37-3.49

Otsake 2 ”Luonnonvarat” 3.50–3.52

Otsakkeet 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja 4 ”Globaali Eurooppa” 3.53–3.61

Otsake 5 ”Hallinto” 3.62–3.64

Kertomukset sisämarkkinoiden toimivuudesta ja rahaliiton kestävyydestä 3.65–3.71

Osa 3 – Suositusten täytäntöönpanon seuranta 3.72–3.78

Tilintarkastustuomioistuin analysoi kaikkien komissiolle vuonna 2015 annettujen 
suositusten täytäntöönpanon 3.73–3.74

Miten komissio otti tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon? 3.75–3.78

Johtopäätökset ja suositukset 3.79–3.85

Johtopäätökset 3.79–3.83

Suositukset 3.84–3.85

Liite 3.1    – Luettelo tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyvistä ohjelmista

Liite 3.2    – Vuoden 2018 suositukset jäsenvaltioille

Liite 3.3    – Vuoden 2015 suositusten yksityiskohtainen täytäntöönpanotilanne 
kertomuksittain

Liite 3.4    – Osittain täytäntöönpantujen suositusten avulla aikaansaadut parannukset ja jäljellä 
olevat heikkoudet kertomuksittain

Liite 3.5    – Aiempien tulokselliskehykseen liittyvien suositusten seuranta
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Johdanto

3.1 Tilintarkastustuomioistuin analysoi tässä luvussa vuosittain joukon tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia eli komission ja jäsen-
valtioiden yhteistyössä toteuttaman EU:n talousarvion avulla aikaan saatuja tuloksia (1). Tänä vuonna perehdyttiin erityisesti seuraaviin 
osa-alueisiin:

1) mitä EU:n talousarvion tuloksellisuusindikaattorit kertovat

2) pääasialliset tulokset tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 antamista tuloksellisuutta koskevista erityiskertomuksista

3) tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2015 julkaisemissa erityiskertomuksissa annettujen suositusten täytäntöönpano.

Osa 1 – Mitä EU:n talousarvion tuloksellisuusindikaattorit kertovat?

3.2 Kahtena edellisenä vuonna tilintarkastustuomioistuin arvioi, millainen oli komission tuloksellisuutta koskevaan raportointiin 
soveltama lähestymistapa verrattuna hyvään käytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin myös arvioi, oliko komissio hyödyntänyt tulok-
sellisuustietoja asianmukaisesti päätöksenteossa. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin analysoi komission julkaisemia tulokselli-
suustietoja. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tuloksellisuusindikaattoreita erityisesti seuraavissa:

i) vuoden 2019 talousarvioesitykseen liitetyt ohjelmaselvitykset (2)

ii) EU:n talousarviosta vuosina 2014–2020 rahoitettavien ohjelmien tuloksellisuuskatsaus, jollainen julkaistiin ensimmäisen ker-
ran toukokuussa 2018 (3).

3.3 Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa jokaista ohjelmaa on käsitelty kahdella sivulla. Tähän sisältyy puolen sivun mittainen 
yhteenveto sekä yleisistä että ohjelmakohtaisista tavoitteista sekä indikaattoreiden osalta tapahtuneesta edistymisestä. Valintaperus-
teita ei ole kuitenkaan ole esitetty selkeästi. Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen julkaiseminen on huomattava edistysaskel ja osoitus 
komission pyrkimyksestä tuottaa lukijoiden kannalta selkeämpiä kertomuksia. Komissio ilmoitti ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen 
olevan ote vuoden 2019 talousarvioesitykseen liitetyistä ohjelmaselvityksistä. Sen tarkoituksena oli esittää kaikki EU:n rahoitusohjel-
mat (2014–2020) ytimekkäästi ja yhdenmukaisesti, selvittää kunkin ohjelman sisältöä sekä niistä EU:n kansalaisille aiheutuvaksi tar-
koitettu hyöty, antaa tietoa ohjelmien täytäntöönpanon tilasta, esitellä ohjelmien tuloksellisuuskehykset ja tuoda esiin keskeisiä 
viimeaikaisia saavutuksia.

3.4 Ohjelmaselvitykset on esitetty 557-sivuisessa asiakirjassa, joka ei ole erityisen lukijaystävällinen. Asiakirja ei sisällä katsausta 
vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 60 ohjelman tuloksellisuudesta.

3.5 Tilintarkastustuomioistuin valitsi analyysia varten 60 rahoitusohjelmasta 22 ohjelmaa: jokaisesta viidestä vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeesta ne neljä ohjelmaa, joiden suunnitellut menot ovat suurimmat, sekä kaksi erityisrahoi-
tusvälineiden ohjelmaa. Valitut 22 ohjelmaa kattoivat 97 prosenttia seitsenvuotisesta rahoitussuunnitelmasta (ks. luettelo ohjelmista 
liitteessä 3.1).

3.6 Jaksossa A tilintarkastustuomioistuin esittää yhteenvedon EU:n talousarvion tuloksellisuusindikaattorien avulla saaduista tie-
doista. Kaikissa analyysin tulkinnoissa tulisi huomioida rajoitteet tiedoissa, jotka saadaan EU:n talousarviota koskevista 
tuloksellisuusindikaattoreista. Rajoitteita on kuvattu jaksossa B.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 317 artikla.
(2) Ks. esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – Työasiakirja – Osa I – toimintamenojen ohjelmaselvitykset – 

COM(2018) 600 – toukokuu 2018.
(3) Ks. EU Budget 2014–2020, Programmes Performance Overview – Ote toimintamenojen ohjelmaselvityksistä – Esitys talousarvioksi 2019 – 

COM(2018) 600 – toukokuu 2018.
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Jakso A – Indikaattorit osoittavat merkittäviä vaihteluita tavoitteiden saavuttamisessa ja viittaavat kaiken kaik-
kiaan kohtalaiseen edistymiseen

3.7 EU:n prioriteettien, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen on haastavaa. EU:n talousar-
vion vaikutusten eristäminen kansallisten talousarvioiden ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksista on vaikeaa. Tuloksellisuuden tehokas 
seuranta on kuitenkin olennainen tekijä tilanteen hahmottamiseksi, uusien ongelmien tunnistamiseksi ja näyttöön perustuvien pää-
tösten tekemiseksi niin, että voidaan varmistaa asianmukainen tuloksellisuus.

3.8 Tilintarkastustuomioistuin keskittyi arviossaan tuloksellisuusindikaattoreista saatuihin määrällisiin tietoihin. Kuten tilintar-
kastustuomioistuin toi esiin varainhoitovuoden 2016 vuosikertomuksessa (4), komissio ei anna ohjelmaselvityksissä informaatiota 
taustatietojen luotettavuudesta.

3.9 Tilintarkastustuomioistuin antaa kustakin tutkitusta ohjelmasta kahdenlaisia tuloksellisuustietoja:

— Edistyminen kohti tavoitearvoa laskettuna perustasolta (5) ohjelmaselvityksistä saatavien tietojen mukaisesti. Tätä menetelmää 
käytetään laajalti, ja sen mukaiset laskelmat on helppo tehdä (6). Komissio viittasi tähän lähestymistapaan paremman sääntelyn 
suuntaviivoissaan ohjeistaen seuraavasti: Vaikutusten odotettavissa olevaa merkitystä tulisi arvioida mittaamalla muutoksia perus-
tasoon nähden (7).

— Edistyminen kohti tavoitearvoa laskettuna nollapisteestä komission laatiman ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen mukaan (8). Esi-
tetyt luvut poikkeavat edellä ensimmäisessä luetelmakohdassa esitetyistä, sillä ne perustuvat komission valitsemiin indikaattorei-
hin ja ne on yleisesti laskettu siten, että viimeisin todellinen tulos on jaettu kohdearvolla ottamatta huomioon perustasoa. Ne 
sisältävät myös tavoitearvojen saavuttamista koskevat prosentteina esitetyt ennusteet, jotka ovat huomattavasti korkeammat kah-
delle ohjelmalle, koheesiorahastolle ja Euroopan aluekehitysrahastolle (EAKR). Tämä seikka selittää suurimmalta osin erot tilintar-
kastustuomioistuimen ohjelmaselvitysten perusteella tekemien laskelmien ja tuloksellisuuskatsaukseen perustuvien laskelmien 
välillä yleisellä tasolla.

Laatikossa 3.1 havainnollistetaan näiden kahden edistymistä kuvaavan laskentamenetelmän välisiä eroja.

3.10 Edistyminen perustason prosenttiosuuksista muodostuu kaikkien indikaattoreiden keskiarvoista niiden ohjelmien osalta, joi-
den tarvittavat tiedot olivat saatavissa ohjelmaselvityksistä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että näiden keskiarvojen tulisi antaa 
käyttökelpoisia viitteitä ohjelman tuloksellisuudesta, jos kaikki ohjelman indikaattorit ovat laadultaan vaatimusten mukaisia. Komis-
sion laatiman ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen osalta tilintarkastustuomioistuin laski keskimääräisen edistymisen valituille indi-
kaattoreille. Tilintarkastustuomioistuin laski myös jokaisen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen painotetut keskiarvot vuosien 
2014–2020 rahoitussuunnitelman perusteella molemmille edistymistä kuvaaville indikaattorityypeille. Tilintarkastustuomioistuin 
toteaa, että tällaisiin tietoihin saattaa liittyä rajoitteita ja että tuloksellisuudesta saadaan parempi kokonaiskuva täydentämällä niitä laa-
dullisilla tiedoilla.

(4) Huom. Varainhoitovuoden 2016 vuosikertomuksen kolmannen luvun suosituksessa 5 (kohta 3.77) tilintarkastustuomioistuin pyysi komissiota 
osoittamaan keskeisissä tuloksellisuutta koskevissa kertomuksissa, onko annettujen tuloksellisuustietojen laatu komission parhaan tietämyksen 
mukaisesti riittävä.

(5) Perustasot riippuivat tietojen saatavuudesta, mutta kyse oli periaatteessa tiedoista, jotka olivat saatavissa 1.1.2014 ohjelman relevanteista näkö-
kohdista.

(6) Ks. esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamisetäisyyden mittaamista koskeva arviointi OECD-maiden tilanteesta Measuring 
distance to the Sustainable Development Goal (SDG) targets – An assessment of where OECD countries stand, kesäkuu 2017, OECD, s. 15, tau-
lukko 3. Erilaisten normalisointimenettelyjen hyvät ja huonot puolet.

(7) Komission yksiköiden valmisteluasiakirja paremman sääntelyn suuntaviivoista, Better Regulation Guidelines SWD(2017) 350 final – 7.7.2017, s. 
26.

(8) Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen menetelmiä koskevan huomautuksen mukaisesti, s. 2.

Laatikko 3.1
Eri tavat laskea edistymistä

Perustaso Todellinen tulos Tavoite Edistyminen Edistyminen (%)

Laskettu edistyminen perustasolta 
kohti tavoitetta 40 70 100 30 30/(100-40)=50 %

Laskettu edistyminen nollasta 
kohtitavoitetta 40 70 100 70 70/100=70 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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3.11 Tuloksellisuustietojen saatavuus vaihteli ohjelman hallinnointitavasta riippuen. Komission suoraan hallinnoimissa ohjelmissa 
viimeisimmät saatavissa olevat tiedot olivat yleensä vuoden 2017 lopulta. Yhteistyössä hallinnoiduissa ohjelmissa viimeisimmät jäsen-
valtioiden antamat tiedot olivat yleensä vuoden 2016 lopulta. Välillisen hallinnoinnin ohjelmissa tiedot olivat pääasiassa vuosilta 2017 
tai 2016, mutta joissakin tapauksissa vuodelta 2015 tai vielä vanhempia. Tilintarkastustuomioistuimen otannassa viimeisimmät saa-
tavilla olleet tiedot olivat peräisin vuodelta 2016 yhteensä 42 prosentissa tapauksista ja vuodelta 2017 yhteensä 48 
prosentissa tapauksista.

3.12 Tuloksellisuusindikaattoriarvojen ei useimmissa tapauksissa oleta kehittyvän lineaarisesti vuodesta 2014 vuoteen 2020. Jos 
kehitys kuitenkin olisi ollut lineaarista, arvo olisi ollut 43 prosenttia vuonna 2016 ja 57 prosenttia vuonna 2017 (9). Kaiken kaikkiaan 
komission antamat tiedot osoittivat merkittäviä vaihteluita ohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa ja yleisesti ottaen kohtalaista edis-
tymistä (ks. laatikko 3.2).

Otsake 1a: Indikaattorit osoittavat, että edistyminen oli hyvää Erasmus+-ohjelmassa ja Euroopan strategisten investointien rahas-
tossa (ESIR) ja kohtalaista Horisontti 2020 -ohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -välineessä

3.13 Tilintarkastustuomioistuin analysoi indikaattorit neljässä ohjelmassa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1A ”Kasvua 
ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” yhteensä 23 ohjelmasta (ks. myös viides luku):

— Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa (Horisontti 2020) mitattu edistyminen oli 40 prosentin tasolla kohtalaista (ks. 
laatikko 3.3). Komissio antoi ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa myönteisemmän kuvan edistymisestä. Komissio valitsi ohjel-
mien tuloksellisuuskatsaukseen seitsemän indikaattoria, ja tilintarkastustuomioisistuin laski niiden perusteella keskimääräisen 
edistymisen kohti tavoitearvoa olleen 73 prosenttia.

(9) Ensimmäisessä tapauksessa kolmen ja jälkimmäisessä neljän vuoden jälkeen yhteensä seitsemästä vuodesta.

Laatikko 3.2
Kaikkiaan 22 ohjelman otos – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

MRK:n otsake

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

1A – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 147 57 46 % 71 %

1B – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 87 60 31 % 40 %

2 – Luonnonvarat 105 54 31 % 51 %

3 – Turvallisuus ja kansalaisuus 74 48 49 % 64 %

4 – Globaali Eurooppa 65 49 49 % 68 %

Erityisrahoitusvälineet 2 1 100 % 100 %

Yhteensä 480 269

Huom. Tietojen puuttumisen vuoksi tavoitearvon saavuttamista  kuvaavan  painotetun keskiarvon  laskelmista  on jätetty  pois  Euroopan  maata-
louden  tukirahasto  ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (sekä ohjelmaselvityksiin perustuvista laskelmista että ohjelmien tulokselli-
suuskatsaukseen perustuvista laskelmista).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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— Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) edistymistä ei voitu puuttuvien tietojen vuoksi mitata 31 indikaattorissa 44:stä. Muut indi-
kaattorit osoittivat 37 prosentin kohtalaista edistymistä. Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen luvut näyttävät vain avustussopi-
musten yhteenlasketun määrän, toisin sanoen määrärahojen käytön tuloksellisuuden sijasta.

— Komission laatimassa ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa arvioitiin unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman (Erasmus+) 
edistymisasteeksi 100 prosenttia. Tällöin verrattiin kuitenkin nykyisiä tuloksia vuoden 2017 välitavoitteeseen vuoden 2020 tavoi-
tearvon sijasta. Todettu 69 prosentin edistyminen perustasosta perustuu 26 indikaattoriin, joista se voitiin laskea.

— ESIR-rahaston tavoitteena on saada liikkeelle 500 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä. Todellinen vuoden 2017 
luku oli 256,3 miljardia euroa. Ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa tuloksia verrattiin tavoitteeseen, joka oli 315 miljardia euroa 
vuoden 2018 puoliväliin mennessä ja joka alun perin asetettiin ensimmäisten kolmen vuoden toiminnalle. Ohjelmien tulokselli-
suuskatsauksessa valitut kuusi indikaattoria osoittivat vuoden 2017 välitavoitteiden 100 prosenttisen saavuttamisen (10).

Otsake 1b: Indikaattorit osoittavat, että koheesioalalla edistyminen oli suhteellisen vähäistä myöhäisestä käynnistymisestä johtuen

3.14 Edistyminen perustasosta oli melko vähäistä (31 prosenttia). Luku, jonka tilintarkastustuomioistuin laski komission laatiman 
ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen perusteella (40 prosenttia), osoitti silti kohtalaista edistymistä monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 1B ”taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” silloin, kun huomioon otettiin ennusteet todellisten tietojen sijasta. 
Tulokset selittyvät pääasiassa myöhäisellä lainsäädännön hyväksymisellä ja sen myötä koheesio-ohjelmien eli koheesiorahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) viivästyneellä täytäntöönpanolla. Otsakkeeseen kuuluu 
neljä ohjelmaa (ks. myös kuudes luku), jotka kaikki sisältyivät tilintarkastustuomioistuimen otokseen:

— Koheesiorahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston indikaattorit osoittivat vähäistä edistymistä myös siksi, että vain kokonaan täy-
täntöönpantujen toimien (11) tulokset oli raportoitu. Luvut, jotka tilintarkastustuomioistuin laski komission laatiman ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksen perusteella, osoittavat vain 35 prosentin kohtalaista edistymistä koheesiorahaston tapauksessa ja 34 pro-
sentin edistymistä Euroopan aluekehitysrahaston tapauksessa (ks. laatikko 3.4), vaikka tuloksellisuuskatsaukseen sisältyi ennus-
teita, joiden lähdettä ei tuotu esiin.

(10) Huom. Edistymisen laskemiseksi perustasosta tilintarkastustuomioistuin olettaa, että indikaattoreiden perustaso oli nolla, vaikka tämä tieto ei 
sisältynytkään ohjelmaselvityksiin.

Laatikko 3.3
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 1a – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

Horisontti 2020 52 13 40 % 73 %

Verkkojen Eurooppa -väline 44 13 37 % 23 %

Erasmus+ 38 26 69 % 100 %

ESIR 13 5 82 % 100 %

Yhteensä 147 57

Painotettu keskiarvo 46 % 71 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(11) Asiaankuuluvan lainsäädännön muutokset ovat käynnissä osittain täytäntöönpantujen toimien raportoinnin mahdollistamiseksi.
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— Euroopan sosiaalirahaston tapauksessa 75 prosentin edistyminen perustasosta voitiin laskea vain kolmen indikaattorin perusteella 
yhteensä 13 indikaattorista. Tilintarkastustuomioistuin sai laskelmissaan komission laatiman ohjelmien tuloksellisuuskatsauk-
sen (12) pohjalta alhaisemman luvun, 55 prosenttia.

— Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta tilintarkastustuomioistuin laski edistymisen olevan kohta-
laista, 39 prosenttia, perustasoon nähden, sen ainoan erityistavoitteen indikaattorin kohdalla, jolla mitataan ”rahastosta tukea saa-
vien henkilöiden lukumäärää”. Tilintarkastustuomioistuimen mittaama kokonaisedistyminen oli parempaa, 50 prosenttia, ainoan 
yleisen tavoitteen indikaattorin ”köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevat” osoittaessa 61 prosentin edistymistä.

Otsake 2: Indikaattoreiden perusteella ei ollut mahdollista määritellä edistymistä useimpien luonnonvarojen alan menojen osalta

3.15 Tilintarkastustuomioistuimen otokseen perustuen otsakkeen 2 ”Luonnonvarat” painotettu keskimääräinen edistyminen oli 31 
prosenttia (ks. laatikko 3.5). Tämä on yhdessä otsaketta 1b koskevan luvun kanssa kaikkein alhaisin luku, joka saatiin tulokseksi 
kaikki monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet huomioon ottaen. EU toteuttaa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 toi-
mintapolitiikkaansa viidellä ohjelmalla (ks. myös seitsemäs luku), joista neljä suurinta sisältyi otokseen:

— Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tapauksessa tilintarkastustuomioistuin pystyi laskemaan edistymisen 
perustasoon nähden ainoastaan yhdelle ohjelmaselvitykseen sisältyvistä 27 indikaattorista, johtuen pääasiassa määrällisten tavoi-
tearvojen puuttumisesta. Kyseinen indikaattori – ”menojen prosenttiosuus (Euroopan maatalouden tukirahasto + Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahasto) tilastoina tai 100-prosenttisina tarkastuksina” – ei riitä antamaan edustavaa kuvaa 
ohjelman saavutuksista. Euroopan maatalouden tukirahasto edustaa neljää viidesosaa otsakkeen 2 menoista.

(12) Viiden indikaattorin perusteella.

Laatikko 3.4
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 1b – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

EAKR 50 42 13 % 34 %

ESR 13 3 75 % 55 %

Koheesiorahasto 22 13 26 % 35 %

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahasto

2 2 50 % 100 %

Yhteensä 87 60

Painotettu keskiarvo 31 % 40 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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— Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tapauksessa edistyminen oli 28 prosenttia 24 indikaattorin 
perusteella. Useimmissa tapauksissa tämä luku kuvasti vain ensimmäisen täytäntöönpanovuoden saavutuksia. Viimeisimmät tie-
dot olivat vuodelta 2016, ja valtaosa maaseudun kehittämisohjelmista, joiden kautta jäsenvaltiot ja alueet käyttivät Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahastoa, oli käynnistetty vuonna 2015. Komission ohjelmien tuloksellisuuskatsausta varten 
valitsemien kymmenen indikaattorin tapauksessa edistyminen oli parempaa.

— Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) tapauksessa tilintarkastustuomioistuin 
pystyi laskemaan edistymisen perustasosta yli puolelle indikaattoreista. Tuloksena oli 58 prosenttia Euroopan meri- ja kalatalous-
rahaston tapauksessa (perustuen kahdeksaan indikaattoriin 15:stä) ja 77 prosenttia ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman 
tapauksessa (perustuen 21 indikaattoriin yhteensä 33:sta indikaattorista).

Otsake 3: Turvallisuuden ja kansalaisuuden alan indikaattorit osoittavat kahden ohjelman edistyneen hyvin ja yhden kohtalaisesti ja 
yhden ohjelman jääneen jälkeen

3.16 Tilintarkastustuomioistuin valitsi neljä yhdestätoista ohjelmasta monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 3 ”turvallisuus ja 
kansalaisuus” (ks. myös kahdeksas luku): turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto, elintar-
vikkeet ja rehut sekä Luova Eurooppa -ohjelma. Niiden yhdistetty, painotettu keskimääräinen edistyminen perustasosta oli yleisesti 
ottaen kohtuullista, 49 prosenttia (ks. laatikko 3.6).

3.17 Keskimääräinen edistyminen – silloin kun sitä koskevia laskelmia oli mahdollista tehdä ja kun käytettiin vuoden 2017 tietoja – 
viittaa siihen, että sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (53 prosenttia) että sisäisen turvallisuuden rahasto (56 %) 
olivat edistyneet suunnitellusti. Luova Eurooppa -ohjelma osoitti 41 prosentin kohtalaista edistymistä, kun taas elintarvikkeita ja 
rehuja koskeva ohjelma 20 prosentin edistymistasolla näytti jääneen jälkeen suunnitellusta.

Laatikko 3.5
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2 – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

Maataloustukirahasto 27 1 — —

Maaseuturahasto 30 24 28 % 51 %

EMKR 15 8 58 % 33 %

Life 33 21 77 % 89 %

Yhteensä 105 54

Painotettu keskiarvo pois lukien maataloustukirahasto 31 % 51 %

Huom. Tietojen puuttumisen vuoksi tavoitearvon saavuttamista kuvaavan painotetun keskiarvon laskelmista on jätetty pois Euroopan maata-
louden tukirahasto (sekä ohjelmaselvityksiin perustuvista laskelmista että ohjelmien tuloksellisuuskatsaukseen perustuvista laskelmista).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Otsake 4: Indikaattorit osoittivat Globaalin Euroopan alaa koskevien ohjelmien edistymisen olevan kaiken kaikkiaan kohtuullista

3.18 Tilintarkastustuomioistuin analysoi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 4 ”Globaali Eurooppa” neljä ohjelmaa 15:stä: 
kehitysyhteistyöväline, Euroopan naapuruusväline, liittymistä valmisteleva tukiväline ja humanitaarinen apu (ks. myös yhdeksäs 
luku). Painotettu keskimääräinen edistyminen perustasosta oli yleisesti kohtuullista, 49 prosenttia (niiden 49 indikaattorin kohdalla 
yhteensä 65 indikaattorista, joiden osalta laskelma voitiin tehdä – ks. laatikko 3.7).

3.19 Kaikkien ohjelmien tapauksessa – kehitysyhteistyövälinettä lukuun ottamatta – komission laatimassa ohjelmien tuloksellisuus-
katsauksessa esitettiin huomattavasti korkeampi edistymistaso. Tähän oli syynä indikaattoreiden valinta. Kehitysyhteistyövälineen 
tapauksessa komissio oli poikkeuksellisesti laskenut tavoitearvon saavuttamisen perustasosta alkaen mainitsematta ohjelmien tulok-
sellisuuskatsauksessa, että oli käyttänyt tätä menetelmää.

Laatikko 3.6
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3 – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 23 20 53 % 60 %

Sisäisen turvallisuuden rahasto 20 19 56 % 55 %

Elintarvikkeet ja rehut 7 2 20 % 81 %

Luova Eurooppa -ohjelma 24 7 41 % 84 %

Yhteensä 74 48

Painotettu keskiarvo 49 % 64 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Laatikko 3.7
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4 – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

DCI 11 11 50 % 31 %

ENI 24 18 46 % 79 %

IPA II 19 11 41 % 94 %

Humanitaarinen apu 11 9 67 % 93 %

Yhteensä 65 49

Painotettu keskiarvo 49 % 68 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Erityisrahoitusvälineet: Riittämättömät tiedot edistymisestä

3.20 Ohjelmaselvityksissä ilmoitetaan, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kahden erityisrahoitusvälineen 
tavoitteet oli saavutettu, mutta tietoa ei ole perusteltu:

— Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) tapauksessa komissio katsoi vuoden 2017 tavoitteen tulleen saavutetuksi toi-
menpiteiden yhdistelmällä, joka kattoi kriisitilanteen vaikutuksista kärsivän väestön 100-prosenttisesti. Toukokuussa 2018 jul-
kaistuihin ohjelmaselvityksiin sisältyvissä todellisissa tuloksissa annettiin kuitenkin vain joitakin tietoja neljästä yhteensä 
kymmenestä vuonna 2017 vastaanotetusta tukihakemuksesta.

— Irtisanotuista työntekijöistä 57 prosentin raportoitiin palanneen työelämään Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) ansiosta, mikä 
ylittää 50 prosentin tavoitteen. Lainsäädäntöön sisällytetty tavoite (13) oli kuitenkin erilainen, sillä siinä viitataan edunsaajiin, jotka 
löytävät ”kestävän työpaikan mahdollisimman pian”.

Jakso B – Indikaattorit eivät aina antaneet asianmukaista kuvaa todellisesta edistymisestä

3.21 Tässä jaksossa tilintarkastustuomioistuin keskittyy komission antamissa tuloksellisuustiedoissa tunnistettuihin heikkouksiin. 
Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien perustana olevissa säädöksissä määritellään tuloksellisuusindikaatto-
rit, joista komission tulee raportoida.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–
2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).

Laatikko 3.8
Erityisrahoitusvälineet – Edistyminen EU:n talousarviota koskevien tuloksellisuusindikaattoreiden mukaan

Ohjelma

Indikaattorien määrä
Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 

saavuttamisessa eri laskentamenetelmien 
mukaan (ks. kohta 3.9)

Yhteensä
Edistyminen 
perustasosta 
mitattavissa

Ohjelmaselvitys-
ten perusteella

Tuloksellisuuskat-
sauksen perusteella

EUSR 1 0 — —

EGR 1 1 100 % 100 %

Yhteensä 2 1

Painotettu keskiarvo pois lukien EUSR 100 % 100 %

Huom. Tietojen puuttumisen vuoksi tavoitearvon saavuttamista kuvaavan painotetun keskiarvon laskelmista on jätetty pois Euroopan unionin sol-
idaarisuusrahasto (sekä ohjelmaselvityksiin perustuvista laskelmista että ohjelmien tuloksellisuuskatsaukseen perustuvista laskelmista).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Monia indikaattoreita ei ollut valittu hyvin

I n d i k a a t t o r i t  p a i n o t t i v a t  u s e i m m i t e n  p a n o k s i a  j a  t u o t o k s i a  t u l o s t e n  j a  v a i k u t u s t e n 
s i j a s t a

3.22 Tuloksellisuuden seuranta vaatii ohjelman panoksien, tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuraamista (ks. taulukko 3.1). Panos- ja 
tuotosindikaattorit ovat tärkeitä julkisten meno-ohjelmien päivittäisessä hallinnoinnissa. Tulos- ja vaikutusindikaattorit ovat hyödylli-
sempiä, kun arvioidaan ohjelmien edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa ja tästä johtuen tärkeämpiä korkean tason tuloksellisuutta 
koskevissa kertomuksissa, kuten ohjelmaselvityksissä.

3.23 Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoittaa, että yli 60 prosenttia ohjelmaselvityksiin sisältyvistä indikaattoreista oli 
panos- tai tuotosindikaattoreita (14) (ks. laatikko 3.9). Tällainen panos- ja tuotosindikaattoreiden hallitseva käyttö rajoittaa tavoittei-
den saavuttamisesta annettujen tietojen hyödyllisyyttä (15).

Taulukko 3.1
Panokset, tuotokset, tulokset ja vaikutukset

Indikaattorin määritelmä Havainnollistavat esimerkit ohjelmaselvitysten indikaattoreista

Panokset

ohjelman toteuttamista varten käyttöön asetetut 
taloudelliset, henkilöstö- ja aineelliset resurssit

— kokonaisinvestoinnit energiansäästöön ja energiatehokkuu-
teen (maaseuturahasto)

— prosenttiosuus tuotannosta irrotetuista suorista tuista (maata-
loustukirahasto)

— yhteistä etua koskeviin hankkeisiin tehtyjen investointien 
määrä (Verkkojen Eurooppa -väline)

Tuotokset (1)

Toimenpidekohtaiset tuotokset — seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamista 
tukevien toimien lukumäärä

— uusien tai parannettujen raitiotie- ja metrolinjojen 
kokonaispituus (EAKR)

— ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden 
määrä, eriteltynä maan, alan, toimen ja sukupuolen mukaan 
(Erasmus+)

Tulokset

Toimenpiteen välittömät vaikutukset erityisesti 
suoran kohderyhmän kannalta

— tuetuilla Leader-hankkeilla luotujen työpaikkojen määrä 
(maaseuturahasto)

— julkisten rakennusten vuotuisen primäärienergian kulutuksen 
väheneminen (EAKR)

— tulevia ja kehitteillä olevia teknologioita koskevat patentti-
hakemukset ja myönnetyt patentit (Horisontti 2020)

Vaikutukset

Toimenpiteellä tavoiteltu seuraus suoraa kohde-
ryhmää laajemmin taloudessa/yhteiskunnassa

— EU:n maatalousviennin osuus maailmanlaajuisista markki-
noista (maataloustukirahasto)

— vesiviljelytuotannon arvo EU:ssa (EMKR)

— uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuk-
sesta (koheesiorahasto)

(1) Tuotosten, tulosten ja vaikutusten määritelmään liittyen ks. unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 2 artikla (heinäkuu 2018) sekä parem-
man sääntelyn suuntaviivat, s. 49 (SWD(2017) 350 final).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(14) Joissakin tapauksissa tilintarkastustuomioistuimen laatima indikaattoriluokittelu poikkesi komission käyttämästä luokittelusta tai asiaankuulu-
vassa EU:n lainsäädännössä määritellystä luokittelusta.

(15) Tämä seikka huomioidaan myös OECD:n julkaisussa ”OECD Best Practices for Performance Budgeting”, OECD Public Governance Directorate 
Public Governance Committee (GOV/PGC/SBO(2018)7, 23.11.2018). Sen kohdassa ”Best practice 3” todetaan esimerkiksi seuraavaa: Valtio 
käyttää tuloksellisuusmittareiden yhdistelmää, jossa tasapainotetaan tarve mitata pitkäaikaisia politiikan tuotoksia ja tarve seurata edistymistä 
lyhyemmällä aikavälillä.
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O s a  t u l o k s e l l i s u u s i n d i k a a t t o r e i s t a  e i  l i i t t y n y t  s e l k e ä s t i  E U : n  r a h o i t u k s e e n

3.24 Yksi ohjelmaselvitysten keskeisistä tehtävistä on antaa jokaisen meno-ohjelman osalta tietoa ohjelman tulosten saavuttami-
sesta ja EU:n keskeisten politiikkojen ja tavoitteiden edistämisestä (16). Tämä tavoite saavutetaan parhaiten tulos- ja vaikutusindikaatto-
reilla, jotka liittyvät kiinteästi ohjelman tavoitteisiin ja joihin kyseinen EU:n ohjelma (17) voi merkittävästi vaikuttaa.

Laatikko 3.9
Panos- ja tuotosindikaattoreiden suuri osuus

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(16) COM(2018) 600 – toukokuu 2018: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 – Valmisteluasiakirja – Osa I – toi-
mintamenojen ohjelmaselvitykset, s. 5.

(17) Ja tarvittaessa vastaava rahoitustoimiin liittymätön toimintapolitiikka (esim. EU:n asetus).
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3.25 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa indikaattorit olivat EU-rahoituksen vaikutusten kannalta lähes kokonaan 
epätarkoituksenmukaisia (ks. taulukko 3.2). Joissakin tapauksissa ohjelmaselvityksissä jopa tuotiin esiin, että ohjelmat eivät vaikutta-
neet indikaattoreihin (18).

J o i d e n k i n  o h j e l m a t a v o i t t e i d e n  t i e t y i l l e  o s a t e k i j ö i l l e  e i  m ä ä r i t e t t y  i n d i k a a t t o r i a

3.26 Ohjelmaselvityksissä on hierarkkinen rakenne, jossa tavoitteet on järjestetty kahteen tasoon: korkeamman tason yleisiin tavoit-
teisiin ja alemman tason erityistavoitteisiin (19). Jokaisella tavoitteella (yleisellä ja erityisellä) on vähintään yksi ja yleensä useampi kuin 
yksi indikaattori. Useimmissa tapauksissa yleisten ja erityisten tavoitteiden väliset suhteet ovat selkeät, mutta yhteyksiä ei ole nimen-
omaisesti ilmoitettu ohjelmaselvityksissä. Tietyt erityistavoitteet voidaan yhdistää useampaan kuin yhteen yleistavoitteeseen ja päin-
vastoin.

3.27 Tilintarkastustuomioistuimen analysoitua 22 arvioitavaksi valittua ohjelmaselvitystä kävi ilmi, että tietyillä tavoitteiden osate-
kijöillä ei ollut vastaavaa indikaattoria, kuten seuraavissa tapauksissa:

— Koheesiorahasto: Erityistavoitteessa 4 (”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverk-
koinfrastruktuureista”) oli kuusi indikaattoria, mutta yksikään niistä ei käsitellyt pullonkaulojen poistamista tärkeimmistä liiken-
neverkkoinfrastruktuureista.

— Kehitysyhteistyön rahoitusväline: Erityistavoitteessa 1 (”köyhyyden vähentäminen ja kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja ympäris-
tön kehityksen edistäminen”) oli viisi indikaattoria, mutta yksikään niistä ei koskenut kestävän ympäristön kehityksen edistämistä.

— EAKR: Erityistavoitteessa 9 (”sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta”) oli neljä sosiaalista osalli-
suutta käsittelevää indikaattoria mutta ei yhtään köyhyyden ja syrjinnän torjuntaan liittyvää indikaattoria.

(18) Ks. esimerkiksi oheinen alaviite, joka liittyy kahteen humanitaarisen avun ohjelman yleistavoitteita mittaavaan indikaattoriin (luonnonkatastro-
feissa aiheutuneiden kuolonuhrien EM-DAT-tietokantaan kirjattu määrä ja INFORM-indeksissä hyvin suuren katastrofiriskin maiksi luokiteltujen 
maiden määrä): Olisi huomioitava, että erittäin merkittävä osa tämän indikaattorin vuotuisista tuloksista ja kehittymisestä riippuu ulkoisista tekijöistä, joihin 
komissio ei voi millään tavalla vaikuttaa. Humanitaarisen avun erityistä osuutta tämän indikaattorin kehitykseen on vaikea arvioida.

Taulukko 3.2
Esimerkkejä indikaattoreista, joiden yhteys EU:n rahoitukseen ja tavoitteisiin on epäselvä

Ohjelma Ilmoitettu tavoite Indikaattori Analyysi

Humanitaarinen apu Tapauskohtaisen avustuksen ja suo-
jelun tarjoaminen kolmansissa maissa 
henkilöille, jotka ovat luon-
nonkatastrofien tai ihmisen aiheutta-
mien katastrofien uhreja näistä 
tilanteista aiheutuvien humanitaari-
siin tarpeisiin vastaamiseksi

Luonnonkatastrofien 
aiheuttamien 
kuolonuhrien määrä

Ohjelman täytäntöönpano vaikuttaa indikaatto-
riin vain erittäin välillisesti

Maataloustukirahasto Kohtuullisen varmuuden antaminen 
komissiolle siitä, että jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön hallinnointi- ja val-
vontajärjestelmät (…) EU:n taloudel-
listen etujen suojaamiseksi

Menojen prosenttiosuus 
(maataloustukirahasto + 
maaseuturahasto) tilas-
toilla tai 100 prosentin tar-
kastuksilla

Tavoite ja indikaattori eivät liity suoraan ohjel-
man tuloksiin

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(19) Kaikissa ohjelmissa oli erityistavoitteita. Joissakin ohjelmissa ei kuitenkaan ollut lainkaan yleisiä tavoitteita.
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Monien indikaattoreiden kohdalla edistystä ei voitu laskea

3.28 Tilintarkastustuomioistuin esitti jaksossa A eri monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeissa mitatut edistymisprosentit. Jäljem-
pänä olevasta laatikosta 3.10 käy kuitenkin ilmi, että tätä prosenttiosuutta oli mahdotonta laskea lähes puolelle (44 prosenttia) otok-
seen poimituista indikaattoreista pääasiallisesti seuraavista syistä:

— täsmällinen määrällisesti ilmoitettu tavoitearvo puuttui (esim. tavoite oli määritelty ilmaisulla ”lisätä”, ”ylläpitää”) ja/tai

— perustason arvoa ei ollut ilmoitettu

— saavutetusta edistymisestä ei ollut saatavissa tietoja

— perustasoa, tietoja saavutetusta edistymisestä ja tavoitetta ei ollut esitetty samassa muodossa.

3.29 Maataloustukirahasto ja Horisontti 2020 -puiteohjelma ovat kaksi esimerkkiä tapauksista, joissa monille indikaattoreille oli 
mahdotonta laskea edistymisprosenttia (maataloustukirahaston kohdalla 26 indikaattorille 27:sta ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kohdalla 39 indikaattorille 52:sta). EUSR:n tapauksessa oli vain yksi indikaattori (20), ja sen yhteydessä suuri saatavissa olevien tietojen 
määrä ei mahdollistanut edistymistä koskevia laskelmia.

3.30 Vuotuiset välitavoitteet puuttuivat useissa tapauksissa. Jos välitavoitteet oli asetettu, komissiolla oli varaumia niiden käy-
töstä (21), kun taas tilintarkastustuomioistuin pitää niitä tärkeinä tuloksellisuuden seurantaa varten.

Laatikko 3.10
Lähes puolessa kaikista indikaattoreista laskelmia etenemisestä kohti tavoitearvoa ei voitu tehdä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(20) Niiden henkilöiden määrä, joita autettiin selviytymään heidän elinoloihinsa vaikuttaneesta kriisitilanteesta.
(21) Esimerkiksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen liitteen 11 tuloksellisuustaulukossa huomautetaan, että 

seuraaviin taulukoihin sisältyvien välitavoitelukujen osalta tulee huomioida myös, ”että ne ovat puhtaasti ohjeellisia arvioita, joita ei tulisi käyttää 
riittämättömän tuloksellisuuden tunnistamiseen”.
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Saatavissa olevien tietojen laatu oli joissakin ohjelmissa riittämätön

J o i s s a k i n  o h j e l m i s s a  m o n i s t a  i n d i k a a t t o r e i s t a  e i  o l l u t  t i e t o j a  v u o d e n  2 0 1 5  j ä l k e e n  t a i 
n i i s s ä  e i  o l l u t  l a i n k a a n  t i e t o j a  e d i s t y m i s e s t ä

3.31 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että joissakin ohjelmissa (ks. laatikko 3.11) yli 25 prosentissa indikaattoreista ei ollut vuo-
den 2015 jälkeisiä tietoja tai lainkaan tietoja saavutetusta edistymisestä. Tilintarkastustuomioistuin totesi myös, että tuloksellisuuske-
hykseen oli sisällytetty tiettyjä indikaattoreita huolimatta tietojen saatavuuteen liittyvistä ongelmista (22), jotka olivat tiedossa.

3.32 Neuvosto korosti varainhoitovuotta 2017 koskevan vastuuvapauden osalta antamassaan suosituksessa tarvetta sisällyttää tulok-
sellisuuskertomuksiin ajantasaisia tulostietoja tavoitteiden saavuttamisesta (23). Vastaavasti Euroopan parlamentti kehotti vuoden 
2017 vastuuvapautusmenettelyssä komissiota ”sisällyttämään tuloksellisuutta koskeviin kertomuksiin, myös vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen, ajan tasalla olevat tuloksellisuustiedot edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa” (24).

(22) Esim. kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI), erityistavoite 1, indikaattori 2, ”osuus ensimmäisen luokan aloittaneista oppilaista, jotka saavuttavat 
alemman perusasteen koulutuksen viimeisen luokan, erittely sukupuolen mukaan”. Indikaattorin alaviitteessä ilmoitetaan, että olisi kuitenkin huo-
mioitava, ettei tämä indikaattori ole vielä käytettävissä: menetelmiä ei ole määritelty, tietoja ei ole käytettävissä. Unesco on johtava taho opetusta 
koskevien kestävän kehityksen tavoitteita mittaavien indikaattoreiden alalla, ja sen mukaan tätä indikaattoria voidaan käyttää vasta 3–5 vuoden 
kuluttua.

(23) Neuvoston suositus Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
komissiolle, 3. luku, 3 kappale.

(24) ”Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot” P8_TA(2019)0242), kohta 236.

Laatikko 3.11
Monien indikaattoreiden osalta saatavissa ei ollut viimeaikaisia tietoja tai ei tosiasiassa lainkaan tietoja

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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M u u t  t i e t o j e n  l a a t u u n  l i i t t y v ä t  s e i k a t

3.33 Tietyt muut tietojen laatuun liittyvät ongelmat vaikeuttivat edistymisen analysointia entisestään. Tällaisia olivat esimerkiksi 
seuraavat:

— Indikaattorin soveltamisalan merkittävät muutokset, jotka aiheuttivat perustason, edistymistietojen ja tavoitteen väli-
siä epäjohdonmukaisuuksia, esimerkiksi kehitysyhteistyövälineen erityistavoite 2, indikaattori 2, ”kehitysyhteistyövälineellä 
rahoitettujen demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseen tarkoitet-
tujen hankkeiden määrä kehitysyhteistyövälineen edunsaajamaissa”. Tietojen hankkimiseen tätä indikaattoria varten käytettyjä 
yhtenäisen hallintotietojärjestelmän (CRIS) koodeja lisättiin merkittävästi vuodesta 2016 alkaen, jotta indikaattoriin sisältyvä laa-
jempi alojen kirjo saatiin katettua.

— Perustaso, välitavoite ja edistymistiedot on esitetty eri muodossa, joten edistymisen arviointi on mahdotonta, esimer-
kiksi Horisontti 2020 -ohjelman erityistavoitteiden 8–12 indikaattori 2. Näiden indikaattoreiden tulokset (”patenttihakemusten 
määrä”) eivät ole samassa muodossa kuin perustaso ja tavoitearvo, jotka ilmoittavat patenttihakemusten määrän kullekin 10 mil-
joonan euron rahoitusosuudelle.

— Vanhentuneet indikaattorien perustasot, jotka johtavat epärealistisiin ”tavoitteiden saavuttamista” ja ”tavoitteen saa-
vuttamiseen jäljellä olevaa matkaa” koskeviin tuloksiin, esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston ohjelman yleinen tavoite 
1, indikaattori 3 ”kasvihuonekaasupäästöt” (käytetty myös koheesiorahaston yleisen tavoitteen 1 indikaattorissa 1). Kasvihuone-
kaasupäästöjen suunnitellussa 20 prosentin vähentämisessä vuoteen 2020 mennessä perustasona on vuosi 1990, mutta ohjelma-
selvitysten mukaan 19,8 prosentin vähennys saavutettiin jo ennen ohjelmien alkamista vuonna 2014.

Osa joidenkin ohjelmien tavoitteista ei ole riittävän kunnianhimoisia

3.34 Useissa ohjelmissa (17 ohjelmassa tutkituista 22 ohjelmasta) oli tavoitearvoja, jotka tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen 
mukaan eivät olleet kunnianhimoisia. Tavoitteen määritteleminen kunnianhimoiseksi voi perustua ammatilliseen harkintaan. Tilin-
tarkastustuomioistuin tunnisti seuraavat kategoriat, joiden se katsoi olevan yksiselitteisesti kunnianhimottomia:

1) Tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan ohjelman seitsenvuotisen täytäntöönpanojakson muutaman ensimmäi-
sen vuoden aikana: esimerkiksi EMKR:n indikaattori ”EU:n kalastuslaivaston kannattavuus laivastonosittain”, jossa tavoitear-
vona oleva EU:n kalastuslaivaston 10–12 prosentin keskimääräinen nettovoittomarginaali saavutettiin jo vuonna 2015.

2) Erityisen alhaiset tavoitteet: esimerkiksi koheesiorahaston indikaattoriin ”uusien rautatielinjojen kokonaispituus” liittyvä 
tavoite oli asetettu 64 kilometriin (TEN-T) koko ohjelmakaudelle, toisin sanoen noin 9 kilometriin vuodessa koko EU:ssa (25).

3) Tavoitearvo on sama kuin perustaso / hyvin lähellä perustasoa: esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman indikaatto-
rille ”mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa esitetyt patenttihakemukset ja myönnetyt patentit”, joka liittyi erityistavoit-
teeseen 5 ”teollinen johtoasema”, oli asetettu jopa perustasoa alhaisempi tavoite (26).

(25) Koko EU:n kattava rautatieverkosto käsittää yli 138 000 kilometriä rautatielinjoja.
(26) Patenttihakemusten perustaso oli 3,2 ja tavoite 3,0 kunkin 10 miljoonan euron rahoitusosuuden osalta.
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3.35 Laatikossa 3.12 esitetään ohjelmat, joissa tällaisia kunnianhimottomia tavoitteita koskevien indikaattoreiden osuus oli vähin-
tään 15 prosenttia.

Osa 2 – Tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tuloksellisuustarkastusten tulokset: tärkeimmät päätelmät 
ja suositukset

Johdanto

3.36 Tilintarkastustuomioistuin julkaisee joka vuosi erityiskertomuksia, joissa tutkitaan, miten hyvin moitteettoman varainhoidon
periaatteita on sovellettu EU:n talousarvion toteuttamisessa. Vuonna 2018 se julkaisi 35 erityiskertomusta (27) (28). Ne kattoivat kaikki 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet (29) ja sisälsivät yhteensä 380 suositusta lukuisista eri aiheista (ks. laatikko 3.13). Tilintar-
kastustuomioistuimen kertomuksiin saadut vastauksen julkaistaan, ja ne osoittavat, että tarkastuskohteet ovat täysin hyväksyneet 78 
prosenttia tilintarkastusistuimen suosituksista, verrattuna 68 prosenttiin vuonna 2017 (ks. laatikko 3.14). Liitteessä 3.2 on yhteen-
veto jäsenvaltioille vuoden 2018 erityiskertomuksissa annetuista tilintarkastustuomioistuimen suosituksista.

Laatikko 3.12
Monia vailla kunnianhimoa olevia tavoitteita joissakin ohjelmissa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(27) https://www.eca.europa.eu
(28) Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 julkaisuihin sisältyi myös yhdeksän arviointipohjaista tuotetta: kaksi yleiskatsausta, kuusi 

aihekohtaista katsausta ja yksi nopea tilannekatsaus.
(29) 1a (”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”), 1b (”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio”), 2 (”Kestävä kasvu: luonnonvarat”), 3 

(”Turvallisuus ja kansalaisuus”), 4 (”Globaali Eurooppa”), 5 (”Hallinto”).

https://www.eca.europa.eu
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Laatikko 3.13
Suositukset kattavat lukuisia eri aiheita

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Otsakkeet 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ja 1b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohee-
sio”

3.37 Vuonna 2018 näistä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista julkaistiin kaksitoista erityiskertomusta (30). Tilintarkastus-
tuomioistuin haluaa kiinnittää lukijoiden huomion eräisiin keskeisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka esitetään kuudessa näistä 
kertomuksista.

a) Erityiskertomus nro 8/2018 – Yritysten tuotannollisiin investointeihin myönnettävä EU:n tuen pysyvyys

3.38 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastetuista hankkeista oli yleensä saatu suunniteltu tuotos ja että useimmissa tapauk-
sissa tämä tuotos oli vielä olemassa ja käytössä. Saavutetut tulokset eivät kuitenkaan olleet pysyviä viidesosassa tapauksista. Tilintar-
kastustuomioistuin totesi, että syynä tilanteeseen oli pääasiassa se, etteivät komissio ja kansalliset/alueelliset viranomaiset painottaneet 
tulosten pysyvyyttä ohjelma- ja hankehallinnoinnissa.

3.39 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että

— komissio kiinnittäisi toimenpideohjelmien hyväksymisprosessin yhteydessä erityistä huomiota siihen, miten jäsenvaltiot käsittelevät 
hanketulosten pysyvyyteen liittyviä kysymyksiä

— jäsenvaltiot parantaisivat hankkeiden valintamenettelyjä ja -perusteita.

Laatikko 3.14
Tarkastuskohteet hyväksyvät valtaosan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(30) Huom. EU:n ympäristö- ja ilmastotoimia käsittelevät erityiskertomukset sisältyvät jäljempänä käsiteltävään otsakkeeseen 2.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/73

b) Erityiskertomus nro 9/2018 – Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa

3.40 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla on mahdollista toteuttaa 
nopeammin toimintapolitiikkaa ja varmistaa hyvä ylläpitotaso hankkeiden koko elinkaaren ajan, tarkastettuja EU:n tukemia julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ei aina hallinnoitu vaikuttavasti eikä niistä aina saatu riittävää vastinetta rahalle. Tarkastettujen jul-
kisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien mahdollisia hyötyjä ei useinkaan saavutettu, koska niissä ilmeni perinteisten hankinta-
menetelmien avulla toteutettujen hankkeiden tavoin viivästyksiä, niiden kustannukset kasvoivat ja hankkeen tulosten käyttöaste jäi 
alhaiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien mahdollisuuksia tuottaa lisää vastinetta rahalle ei myöskään analysoitu riit-
tävästi, eikä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä institutionaalisten ja oikeudellisten kehysten käytölle laadittu asian-
mukaisia strategioita.

3.41 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja jäsenvaltiot eivät edistäisi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuk-
sien laajempaa käyttöä, ennen kuin havaitut ongelmat on ratkaistu.

c) Erityiskertomus nro 12/2018 – Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa

3.42 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että laajakaistan kattavuus on yleisesti ottaen parantunut EU:ssa, mutta kaikkia vuoden 2020 
tavoitteita ei saavuteta. Kaikki jäsenvaltiot olivat laatineet laajakaistastrategiat, mutta tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa strate-
gioissa tavoitteet eivät aina olleet Eurooppa 2020 -strategian mukaisia. Lisäksi palveluntarjoajien välistä kilpailua koskevaa asianmu-
kaista oikeudellista ja sääntely-ympäristöä ei ollut määritelty kaikissa tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa. Myöskään 
maaseutu- ja esikaupunkialueilla esiintyviä laajakaistainfrastruktuurin rahoitustarpeita ei ollut käsitelty aina asianmukaisesti.

3.43 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että

— jäsenvaltiot laativat uudet suunnitelmat vuoden 2020 jälkeistä kautta varten

— komissio selkeyttää valtiontukea koskevien suuntaviivojen soveltamista ja tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä lisätä laajakaista-alan 
kilpailua

— Euroopan investointipankki keskittää pieniä ja keskisuuria hankkeita koskevan tukensa aloille, joilla julkisen sektorin tukea tarvi-
taan kipeimmin.

d) Erityiskertomus nro 17/2018 – Varojen käyttö

3.44 Tarkastuksessa havaittiin sekä ohjelmakauden 2007–2013 että ohjelmakauden 2014–2020 osalta, että lainsäädäntökehyksen 
myöhäinen hyväksyminen johti myös toimenpideohjelmien viivästymiseen. Tällä oli heijastusvaikutuksia kohdennettujen varojen 
käytön aloittamiseen. Vaikka jotkut komission toteuttamista toimenpiteistä paransivatkin huomattavasti varojen käyttöä ohjelmakau-
della 2007–2013, tuloksiin ei kiinnitetty riittävästi huomiota.

3.45 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komission olisi

— ehdotettava lainsäädäntöviranomaisille aikataulua, jotta varmistetaan, että täytäntöönpano voidaan aloittaa ohjelmakauden alussa

— varmistettava, että pääpaino on tulosten aikaansaamisessa.

e) Erityiskertomus nro 30/2018 – Matkustajien oikeudet

3.46 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tärkeimpien joukkoliikenteen muotojen osalta oikeuksista säädetään asetuksissa. Mat-
kustajien oikeuksia koskeva EU:n sääntelykehys onkin maailmanlaajuisesti katsottuna ainutlaatuinen. Monet matkustajat eivät kuiten-
kaan ole riittävän tietoisia oikeuksistaan. Usein käy myös niin, etteivät matkustajat voi käyttää oikeuksiaan täytäntöönpanoon 
liittyvien ongelmien takia. Lisäksi ydinoikeudet on tarkoitettu suojaamaan kaikkien neljän joukkoliikenteen muodon kaikkia matkus-
tajia, mutta matkustajille annettavan suojan taso riippuu käytetystä liikennemuodosta.
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3.47 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komission olisi

— parannettava EU:n matkustajien oikeuksia koskevan kehyksen johdonmukaisuutta, selkeyttä ja vaikuttavuutta

— toteutettava toimia edistääkseen ja koordinoidakseen kansallisten täytäntöönpanoelinten tiedotuskampanjoiden käynnistämistä

— otettava nykyisten asetusten tarkistusehdotuksissa huomioon tarve antaa kansallisille täytäntöönpanoelimille enemmän keinoja 
varmistaa matkustajien oikeuksien täytäntöönpano.

f) Erityiskertomus nro 28/2018 – Horisontti 2020

3.48 Erityiskertomuksen yleinen päätelmä oli se, että suurin osa komission toteuttamista yksinkertaistamistoimenpiteistä on vähen-
tänyt vaikuttavalla tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman edunsaajien hallinnollista rasitusta, vaikka kaikilla toimilla ei saavutettu 
haluttua tulosta ja parantamisen varaa on yhä. Edunsaajat tarvitsevat käyttäjäystävällisempiä ohjeita ja välineitä, ja komission on suo-
ritettava lisätestejä uusien rahoitusjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuuden ja käytettävyyden osalta. Sääntöjen vakaus on myös tärkeää: 
edunsaajat pystyvät mukautumaan monimutkaisiin sääntöihin, mutta ohjeiden tiheät muutokset voivat aiheuttaa hämmennystä ja 
epävarmuutta.

3.49 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio

— parantaa kommunikointia hakijoiden ja edunsaajien kanssa

— tehostaa kertakorvausten testausta

— tutkii mahdollisuutta lisätä ehdotusten kaksivaiheista arviointia

— käy uudelleen läpi arvioijina toimiviin asiantuntijoihin sovellettavat palkkaehdot

— lisää huippuosaamismerkin tunnustamista

— varmistaa, että säännöt ovat vakaat ja osallistujille annetaan ohjausta

— parantaa ulkoistettujen tarkastusten laatua

— yksinkertaistaa pk-yrityksille tarkoitettuja välineitä ja ohjeita lisää.

Otsake 2 ”Luonnonvarat”

3.50 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi kahdeksan kestävää kasvua ja luonnonvaroja sekä ympäristö- ja ilmastotoimia käsittelevää 
erityiskertomusta. Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut myös aihekohtaisen katsauksen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevai-
suudesta sekä lausunnon nro 7/2018 ehdotuksista asetuksiksi, jotka liittyvät vuoden 2020 jälkeisen ajan yhteiseen maatalouspolitiik-
kaan.

3.51 Maatalouspolitiikan eri osatekijöitä käsittelevät tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset sisälsivät suosituksia YMP:n 
välineiden, rahoituksen ja järjestelmien parantamiseksi seuraavasti:

— Erityiskertomuksessa nro 5/2018 tilintarkastustuomioistuin painotti, että uusiutuvaa energiaa koskevan toimintapolitiikan ja 
maaseudun kestävään kehittämiseen osoitettujen varojen välillä on synergiamahdollisuuksia edistää maaseudun kestävää kehittä-
mistä, mutta totesi näiden mahdollisuuksien jäävän useimmiten hyödyntämättä. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset käsit-
telivät uusiutuvaa energiaa koskevan toimintapolitiikan kestävyyttä tulevaisuudessa.

— Erityiskertomuksessa nro 10/2018 tilintarkastustuomioistuin totesi viljelijöiden perustukijärjestelmän toimivan hyvin mutta vaikut-
tavan vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen. Tilintarkastustuomioistuin suositti, että 
ehdotetut viljelijöiden tulotukitoimenpiteet yhdistetään tarkoituksenmukaisiin toiminnallisiin tavoitteisiin ja perustasoihin, joihin 
tuen tuloksellisuutta voidaan verrata.
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— Erityiskertomuksessa nro 11/2018 tarkasteltiin maaseudun kehittämishankkeiden uusia rahoitusvaihtoehtoja, jotka ovat yksin-
kertaisempia mutta eivät tuloskeskeisiä. Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komission olisi tutkittava mahdollisuutta siirtyä 
aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kohti tuloksiin perustuvia korvauksia.

3.52 Muut energian, ilmaston, ympäristön, ilmanlaadun ja eläinten hyvinvoinnin kaltaisia toimintapolitiikan aloja koskevat erityis-
kertomukset sisälsivät myös suosituksia EU:n talousarvion tuloksellisuuden parantamiseksi alojen välisen synergian ja tilivelvollisuu-
den vahvistamisen avulla. Esimerkkejä:

— ilmanlaatupolitiikan valtavirtaistaminen muissa EU:n toimintapolitiikoissa (erityiskertomus nro 23/2018)

— täydentävien ehtojen järjestelmän ja eläinten hyvinvoinnin välisten yhteyksien vahvistaminen (erityiskertomus nro 31/2018)

— maatalous-, ilmasto-, ympäristö- ja tutkimuspolitiikan välisen johdonmukaisuuden parantaminen maaperän suojelun lisäämiseksi 
(erityiskertomus nro 33/2018)

— hallinnoinnin ja tilivelvollisuuden keskeisten osien parantaminen EU:n ympäristön kannalta turvallisen hiilidioksidin talteenoton 
ja varastoinnin sekä innovatiivisten uusiutuvan energian teknologioiden kaupallista demonstrointia tukevassa ohjelmassa (erityis-
kertomus nro 24/2018)

— hankkeiden valintamenettelyjen parantaminen objektiivisiin ja asiaankuuluviin perusteisiin pohjautuvaksi tulvien ehkäisyä koske-
vissa hankkeissa (erityiskertomus nro 25/2018) sekä hiilidioksidin talteenottoa tai innovatiivisia uusien energian teknologioita 
(erityiskertomus nro 24/2018) koskevissa hankkeissa.

Otsakkeet 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja 4 ”Globaali Eurooppa”

3.53 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi kahdeksan erityiskertomusta näistä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista. Huomiota 
olisi kiinnitettävä joihinkin keskeisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka esitetään neljässä näistä kertomuksista.

a) Erityiskertomus nro 7/2018 – Turkki

3.54 Tarkastajat havaitsivat, että tuki on yleisesti ottaen hyvin suunniteltua ja hankkeet olivat tuottaneet odotetut tuotokset. Johtuen 
pääasiallisesti poliittisen tahdon puutteesta ja siitä, että komissio ei ollut juurikaan hyödyntänyt ehdollisuutta, EU:n tuki ei kuitenkaan 
kohdentunut riittävän hyvin tiettyihin perustarpeisiin hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen aloilla. Lisäksi tulosten kestävyys oli usein 
vaarassa. Siksi tilintarkastustuomioistuin katsoo, että rahoituksen vaikuttavuus oli vain rajallinen.

3.55 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio ja soveltuvissa tapauksissa Euroopan ulkosuhdehallinto

— kohdistavat liittymistä valmistelevan tukivälineen varat tarkemmin aloille, joilla uudistukset ovat myöhässä

— parantavat alakohtaisia arviointeja

— lisäävät ehdollisuuden käyttöä

— parantavat hankkeiden tuloksellisuuden seurantaa

— vähentävät tehtäväsumaa soveltamalla välillistä hallinnointia valikoidusti.

b) Erityiskertomus nro 20/2018 – Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteet (APSA)

3.56 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Euroopan kehitysrahastosta rahoitetun EU:n tuen vaikutukset olivat vähäiset ja tuki 
tulee kohdistaa uudelleen. Voimassa olevasta laajasta strategisesta kehyksestä huolimatta EU:n tuki APSA:lle on jo pitkään keskittynyt 
perustoimintakustannusten kattamiseen. Afrikan unioni on ottanut heikosti taloudellista vastuuta APSA:sta, joten APSA on vuosien 
ajan ollut vahvasti riippuvainen avunantajien tuesta. Huolimatta EU:n taloudellisesta tuesta APSA:n eri osioille, niiden valmiuksissa oli 
huomattavia eroja ja haasteita on edelleen ratkaisematta.
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3.57 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio ja tapauksen mukaan Euroopan ulkosuhdehallinto

— lisäävät Afrikan unionin vastuuta APSA:sta taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi ja kohdistavat EU:n tuen toiminta-
kustannusten sijasta valmiuksien kehittämistoimenpiteisiin

— tekevät toimista johdonmukaisesti tuloksiin perustuvia, vähentävät sopimuksenteon viivästyksiä ja taannehtivaa rahoitusta, 
parantavat seurantaa ja käyttävät rahoitusvälineitä johdonmukaisesti.

c) Erityiskertomus nro 27/2018 – Turkin pakolaisavun koordinointiväline

3.58 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Turkin-pakolaisavun koordinointivälineessä otettiin haastavassa tilanteessa nopeasti 
käyttöön kolme miljardia euroa, jotta pakolaiskriisiin pystyttiin vastaamaan ripeästi. Koordinointivälineessä ei kuitenkaan saavutettu 
täysin tavoitetta, joka koski tämän vastauksen vaikuttavaa koordinointia. Tarkastetuissa hankkeissa annettiin hyödyllistä tukea pako-
laisille; useimmat hankkeet tuottivat suunnitellut tuotokset, mutta puolessa niistä odotettuja tuloksia ei ole vielä saavutettu. Tilintar-
kastustuomioistuin havaitsi myös, että käteisavustushankkeiden tehokkuudessa on vielä parantamisen varaa. Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että koordinointiväline olisi voinut olla vaikuttavampi ja se voisi tarjota enemmän vastinetta rahoille.

3.59 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komission olisi

— vastattava entistä vaikuttavammin pakolaisten tarpeisiin, jotka liittyvät kunnalliseen infrastruktuuriin ja sosioekonomiseen tukeen

— sujuvoitettava apua entisestään ja parannettava sen täydentävyyttä jakamalla tehtävät selkeästi eri rahoituslähteiden kesken

— pantava täytäntöön humanitaarisesta avusta kehitysapuun siirtymistä koskeva strategia

— parannettava käteisavustushankkeiden tehokkuutta

— työskenneltävä Turkin viranomaisten kanssa kansainvälisten valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintaympäristön paranta-
miseksi

— tehostettava Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen seurantaa ja siitä raportointia.

d) Erityiskertomus nro 32/2018 – EU:n Afrikka-hätärahasto

3.60 Tilintarkastustuomioistuin totesi EU:n Afrikka-hätärahaston olevan joustava tukiväline. Siihen liittyvien ennennäkemättömien 
haasteiden johdosta sen suunnittelu vaatii enemmän kohdentamista. Afrikka-hätärahasto pystyi käynnistämään hankkeet perinteisiä 
välineitä nopeammin mutta kohtasi samantapaisia viivästyksiä niiden täytäntöönpanossa. Vaikka tarkastetut hankkeet olivat varhai-
sessa vaiheessa, niistä oli jo alettu saada tuotoksia.

3.61 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komission olisi

— parannettava Afrikka-hätärahaston tavoitteiden laatua

— tarkistettava hankkeiden valintamenettelyä

— nopeutettava täytäntöönpanoa

— parannettava Afrikka-hätärahaston seurantaa.

Otsake 5 – ”Hallinto”

3.62 Vuonna 2018 tilintarkastustuomioistuin julkaisi hallinnon alalta kolme erityiskertomusta. Huomiota olisi kiinnitettävä joihin-
kin keskeisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka esitetään yhdessä näistä kertomuksista.
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a) Erityiskertomus nro 34/2018 – EU:n toimielinten toimistotilat

3.63 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että toimielimet hallinnoivat toimistotiloja koskevia menojaan tehokkaasti mutta kiinteis-
töstrategiat eivät aina olleet virallisesti dokumentoituja. Toimielimet tekevät yhteistyötä ja noudattavat samankaltaisia päätöksenteko-
periaatteita. Talousarvioviranomaisille kiinteistöistä tehdyn raportoinnin perusteella ei kuitenkaan ollut mahdollista vertailla tietoja ja 
toteuttaa tehokkuusanalyysia. Tilintarkastustuomioistuimen analysoimien suurten rakennushankkeiden rahoitusmekanismit olivat 
usein monimutkaisia, mikä vaikutti läpinäkyvyyteen. Suurin osa näistä hankkeista viivästyi, mikä aiheutti joissakin tapauksissa lisä-
kustannuksia.

3.64 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että toimielinten olisi

— päivitettävä kiinteistöstrategiansa ja vahvistettava ne virallisesti sekä päivitettävä suunnitteluasiakirjoja säännöllisesti

— lisättävä talousarvion läpinäkyvyyttä rakennushankkeiden rahoitusmekanismien käytössä

— laadittava riittävät hallintomenettelyt suuria rakennus- ja kunnostushankkeita varten

— parannettava kiinteistökantaa koskevien tietojen yhdenmukaisuutta ja seurantaa.

Kertomukset sisämarkkinoiden toimivuudesta ja rahaliiton kestävyydestä

3.65 Tilintarkastustuomioistuin julkaisi neljä erityiskertomusta aiheesta ”Toimivat sisämarkkinat ja kestävä rahaliitto”. Huomiota 
olisi kiinnitettävä joihinkin keskeisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka esitetään kolmessa näistä kertomuksista.

a) Erityiskertomus nro 2/2018 – EKP:n toteuttaman pankkien kriisinhallintatoiminnan tehokkuus

3.66 Tässä tarkastuksessa arvioitiin EKP:n hallinnon tehokkuutta yhden tietyn valvontatehtävän eli kriisinhallinnan osalta. EKP on 
luonut kriisinhallintaa varten kehyksen, mutta joihinkin suunnittelupuutteisiin ja merkkeihin tehottomasta täytäntöönpanosta on 
puututtava. Pankkien elvytyssuunnitelmien arviointimenettelyt on laadittu ja arvioijilla on näin ollen käytettävissään hyödyllisiä väli-
neitä ja ohjeita. Elvytyssuunnitelmien arvioinnin tuloksia ei silti käytetty järjestelmällisesti kriisin tunnistamiseen tai hallintaan. EKP:lla 
ei ole pankkikohtaisten käynnistävien tekijöiden järjestelmää, jolla voitaisiin varoittaa mahdollisista pankin rahoitustilannetta heiken-
tävistä tilanteista. Lisäksi varhaista tilanteeseen puuttumista koskevia järjestelmiä ja ohjeita ei ole kehitetty riittävän pitkälle ja johdon 
raportointi heikentyneiden pankkien omaisuuserien laadusta ja vastaavista valmiuksista vaati parantamista.

3.67 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että EKP:n olisi

— kehitettävä varhaisen vaiheen arviointiin liittyvää ohjeistusta, mukaan lukien nopea kriiseihin reagointi

— määritettävä selkeät kriisien tunnistamiseen ja niihin reagointiin tarvittavat indikaattorit

— parannettava seurantaa ja elvytyssuunnitelman tietojen käyttöä.

b) Erityiskertomus nro 3/2018 – Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely (MIP)

3.68 Tilintarkastustuomioistuin tutki, millä tavoin Euroopan komissio panee täytäntöön taloudelliseen vakauteen haitallisesti vai-
kuttavien makrotalouden epätasapainotilojen yksilöintiin, ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen tarkoitettua makrotalouden epätasapai-
noa koskevaa menettelyä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on kokonaisuutena 
katsoen hyvin suunniteltu, mutta komissio ei pane sitä täytäntöön tavalla, joka takaisi epätasapainon vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja 
korjaamisen. Yleisesti katsoen komission antamissa maakohtaisissa suosituksissa oli useita puutteita, epätasapainotiloista kärsivien 
jäsenvaltioiden luokittelu ei ollut riittävän avointa, komission laatimat perusteelliset analyysit olivat laadukkaita mutta saivat aiempaa 
vähemmän näkyvyyttä, ja yleisön tietoisuus menettelystä ja sen vaikutuksista oli vähäistä. Menettely ei myöskään helpota riittävästi 
epätasapainon varhaista havaitsemista, sillä siinä käytetyt indikaattorit perustuvat vanhentuneisiin tietoihin ja liukuviin keskiarvoihin, 
minkä vuoksi viimeaikaisia tapahtumia ei ole mahdollista ottaa lainkaan huomioon.



C 340/78 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2019

3.69 Tilintarkastustuomioistuin suositti, että komissio parantaisi merkittävästi joitakin menettelyn hallinnoinnin osa-alueita ja 
antaisi sille enemmän painoarvoa.

c) Erityiskertomus nro 18/2018 – Onko vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu?

3.70 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että useissa jäsenvaltioissa, joilla on suuri julkinen velka, vakaus- ja kasvusopimuksella ei ole 
saavutettu riittävää edistymistä keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi kohtuullisessa ajassa. Euroopan komissio on käyttä-
nyt harkintavaltaansa laajasti laatiessaan sääntöjä täytäntöönpanosta ja tehdessään yksittäisiä päätöksiä sopeutusvaatimusten vähentä-
miseksi.

3.71 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komission olisi

— muutettava vaatimusten sopeutuskaaviossa olevia vaadittujen sopeutusten tasoja lisäämällä sopeutusvaatimuksia sellaisten jäsen-
maiden kohdalla, joiden velkasuhde on yli 60 prosenttia, ja ratkaistava sallitun poikkeaman kumulatiiviset vaikutukset useiden 
lausekkeiden myöntämisen yhteydessä

— uudistettava joustolausekkeiden nykyistä soveltamista rajaamalla joustavuus kattamaan uudistuksista julkiselle taloudelle tosiasial-
lisesti aiheutuvat kustannukset; tällöin olisi huolehdittava myös, että investointilauseketta ei nykymuodossaan enää jatketa vaan se 
uudistetaan, jotta kaikki lisämenot, jotka aiheutuvat poikkeamisesta keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista koskevalta 
alkuperäiseltä uralta (kaikkina lausekkeen hyväksymistä seuraavina vuosina) liittyvät investointeihin ja johtavat julkisten inves-
tointien kasvuun suhteessa BKT:hen

— varmistettava ennalta ehkäisevän osion ja korjaavan osion vaatimusten välinen yhdenmukaisuus

— sisällytettävä maakohtaisiin suosituksiin selkeämpiä vaatimuksia; vaatimukset on perusteltava aiempaa selkeämmin ja riskit, joita 
aiheutuu siitä, ettei vaatimuksia täytetä oikeaan aikaan, on kuvattava paremmin.

Osa 3 – Suositusten täytäntöönpanon seuranta

3.72 Tilintarkastustuomioistuin tarkistaa joka vuosi, missä määrin tarkastuskohteet ovat ryhtyneet toimenpiteisiin sen suositusten 
perusteella. Suositusten täytäntöönpanon seuranta on tarkastussyklin tärkeä osa. Siitä saadaan palautetta tarkastustyön vaikutuksista 
ja sillä rohkaistaan tarkastuskohteita panemaan suositukset täytäntöön.

Tilintarkastustuomioistuin analysoi kaikkien komissiolle vuonna 2015 annettujen suositusten täytäntöönpanon

3.73 Edeltävinä vuosina tilintarkastustuomioistuin analysoi ainoastaan joukon kolme vuotta aiemmin annettuja suosituksia. Tänä 
vuonna tilintarkastustuomioistuin analysoi kaikki 25 erityiskertomuksessa vuonna 2015 komissiolle annetut 185 suositusta. Tilintar-
kastustuomioistuin jätti yhden suosituksen täytäntöönpanon tutkimatta, sillä se ei ollut enää relevantti. Tilintarkastustuomioistuin ei 
myöskään kohdistanut seurantaa 48 suositukseen, jotka se oli antanut jäsenvaltioille.

3.74 Tilintarkastustuomioistuin toteutti seurannan perehtymällä asiakirjoihin ja haastattelemalla komission henkilöstöä. Arvioin-
nin oikeudenmukaisuus ja tasapainoisuus varmistettiin lähettämällä tilintarkastustuomioistuimen havainnot komissioon ja ottamalla 
komission vastaukset huomioon lopullisessa analyysissä.

Miten komissio otti tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon?

3.75 Komissio oli pannut kokonaan täytäntöön 114 (62 prosenttia) 184 suosituksesta, joihin seuranta kohdistui. Se oli pannut täy-
täntöön 26 suositusta (14 prosenttia) suurimmaksi osaksi, 33 suositusta (18 prosenttia) joiltakin osin, ja 11 suositusta (kuusi prosent-
tia) oli panematta täytäntöön (ks. laatikko 3.15). Liitteessä 3.3 esitetään suositusten täytäntöönpanon tilanne yksityiskohtaisesti.
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3.76 Joillakin aloilla komissio oli ollut erityisen tehokas tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpanossa. Kolmen eri-
tyiskertomuksen osalta kaikki suositukset oli pantu täytäntöön kokonaisuudessaan. Nämä erityiskertomukset käsittelivät uusiutuvaa 
energiaa Itä-Afrikassa (erityiskertomus nro 15/2015), vaikeuksissa olevilla maille annettua taloudellista apua (erityiskertomus nro 
18/2015) ja Kreikalle annettavaa teknistä apua (erityiskertomus nro 19/2015).

3.77 Komissio ei hyväksynyt 15:tä suositusta ja hyväksyi osittain 17 suositusta. Kuitenkin 10 näistä 17:stä osittain hyväksytystä 
suosituksesta pantiin lopulta täytäntöön kokonaisuudessaan, kun taas kaksi hylätyistä suosituksista toteutettiin kokonaisuudessaan ja 
toiset kaksi joiltakin osin.

3.78 Näin ollen tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuustarkastukset olivat johtaneet useisiin keskeisiin parannuksiin, vaikka 
osa havaituista heikkouksista säilyi. Liitteessä 3.4 kuvataan osittain täytäntöönpantujen suositusten kattamia jäljellä olevia heikkouk-
sia.

Laatikko 3.15
Tuloksellisuustarkastuksissa vuonna 2015 annettujen suositusten täytäntöönpano

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätökset

1) Indikaattorit osoittavat merkittäviä vaihteluita tavoitteiden saavuttamisessa ja viittaavat yleisesti ottaen kohtalaiseen edistykseen (kohdat 
3.7–3.20)

3.79 Ohjelmaselvityksiin sisältyvät tiedot viittaavat kaiken kaikkiaan siihen, että edistyminen kohti tuloksellisuustavoitteita on ollut 
kohtalaista. Koheesioalan ja maaseudun kehittämisohjelmien myöhäinen ja hidas käynnistäminen oli merkittävä rajoittava tekijä.

2) Indikaattorit eivät aina antaneet luotettavaa kuvaa todellisesta edistymisestä (kohdat 3.21–3.35)

3.80 Laskelmiin, jotka koskevat tavoitteiden saavuttamista perustasolta lähtien, ja laskelmiin, jotka koskevat komission ohjelmien 
tuloksellisuuskatsauksessa raportoimaa tavoitteiden saavuttamista, tulee kuitenkin suhtautua varauksella useista eri syistä:

a) Monet indikaattoreista eivät olleet hyvin valittuja (kohdat 3.22–3.27)

— Indikaattorit painottivat panoksia ja tuotoksia tulosten ja vaikutusten sijasta.

— Jotkut indikaattoreista eivät mitanneet EU:n talousarvion tavoitteiden saavuttamista.

— Joidenkin ohjelman tavoitteiden tietyille osatekijöille ei ollut määritetty indikaattoreita.

b) Edistymistä ei voitu monien indikaattoreiden osalta laskea (kohdat 3.28–3.30)

— Lähes puolelle indikaattoreista ei ollut mahdollista laskea tavoitteiden saavuttamisen edistymistä perustasolta. Tämä voi-
daan selittää erilaisilla tekijöillä, mutta pääasiallinen syy oli perustasoa, edistymistä ja/tai tavoitearvoa kuvaavien lukujen 
puuttuminen.

c) Saatavissa olevien tietojen laatu oli joissakin ohjelmissa riittämätön (kohdat 3.31–3.33)

— Joissakin ohjelmissa useissa indikaattoreissa ei ollut tietoja vuoden 2015 jälkeen tai niissä ei ollut lainkaan tietoja edistymi-
sestä.

— Tietyt muut tietojen laatuun liittyvät ongelmat vaikeuttivat edistymisen analysointia entisestään.

d) Joihinkin ohjelmiin sisältyy tavoitteita, jotka eivät ole riittävän kunnianhimoisia (kohdat 3.34 ja 3.35)

— Moniin ohjelmiin sisältyi tavoitteita, jotka eivät olleet kunnianhimoisia. Seitsemässä ohjelmassa tällaisten tavoitteiden 
osuus kokonaismäärästä oli vähintään 15 prosenttia.

3.81 Laatikossa 3.16 esitetään tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset siitä, missä määrin ohjelmissa oli erityisesti havaitta-
vissa edellä kohdissa a–d yksilöityjä heikkouksia:

a) ohjelmat, joissa panos- ja tuotosindikaattoreiden osuus oli yli 66 prosenttia

b) ohjelmat, joissa edistymistä ei voitu mitata yli 33 prosentissa indikaattoreista

c) ohjelmat, joissa vähintään 25 prosentissa indikaattoreista ei ollut vuoden 2015 jälkeisiä tietoja tai joissa ei ollut lainkaan tietoja 
edistymisestä

d) ohjelmat, joissa vähintään 15 prosentissa indikaattoreista tavoitteet eivät olleet kunnianhimoisia.

Tämä osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen poimimassa otoksessa ei ollut yhtäkään ohjelmaa, johon jokin näistä heikkouksista 
ei olisi vaikuttanut.
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3.82 Tilintarkastustuomioistuin esittelee kohdissa 3.36–3.71 keskeiset johtopäätökset ja suositukset valikoiduista tilintarkastustuo-
mioistuimen vuonna 2018 julkaisemista erityiskertomuksista.

3.83 Aiempien suositusten täytäntöönpanon seurannassa tänä vuonna (ks. kohdat 3.72–3.78) saatiin vahvistus sille, että edellisten 
vuosien tavoin 76 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen arvioimista suosituksista oli pantu täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi 
osaksi. Suositukset oli pantu täytäntöön vain joiltakin osin 18 prosentissa tapauksista, ja jäljellä oli vielä huomattavia puutteita. Vain 
kuutta prosenttia suosituksista ei ollut pantu täytäntöön.

Suositukset

3.84 Liitteessä 3.5 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikerto-
muksen kolmannessa luvussa esitettyjen kolmen suosituksen täytäntöönpanoa. Kaikki kolme suositusta oli pantu täytäntöön joiltakin 
osin.

3.85 Tilintarkastustuomioistuin esittää vuoden 2018 johtopäätösten perusteella seuraavat suositukset:

Suositus 3.1 – Komission olisi edistettävä seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä ohjelmaselvityksiin:

a) indikaattorit, jotka panosten, tuotosten, tulosten ja vaikutusten välisen paremman tasapainon ansiosta tarjoavat relevantimpia 
tietoja EU:n meno-ohjelmien saavutuksista

b) indikaattorit, jotka ovat selkeästi yhteydessä EU:n meno-ohjelmista rahoitettuihin toimiin

c) indikaattorit, jotka kuvastavat EU:n meno-ohjelmien saavutuksia eivätkä komission ja muiden täytäntöönpanotahojen tulok-
sellisuutta

d) indikaattorit, jotka kattavat ohjelman tavoitteet.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapah-
tuvaan julkaisemiseen mennessä

Laatikko 3.16
Yhteenveto johtopäätöksistä

Tarkastetut ohjelmat ja niiden 
osuus (%) otoksen kattamasta 

vuosien 2014–2020 
rahoitussuunnitelmasta

Keskimääräinen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa: Tilintarkastustuomioistuimen laskelma 
(perustasoon nähden)

Keskimääräinen edisty-
minen tavoitteen saavut-
tamisessa enintään 20 %

Keskimääräinen edistyminen 
tavoitteen saavuttamisessa yli 

20 % ja alle 50 %

Keskimääräinen edistyminen tavoitteen 
saavuttamisessa vähintään 50 %

Tuloksellisuuskehys, jossa ei ollut 
yhtäkään neljästä havaitusta 
heikkoudesta

Tuloksellisuuskehys, jossa oli yksi 
neljästä havaitusta heikkoudesta

EAKR; elintarvikkeet ja 
rehut

Maaseuturahasto; ENI; IPA II Erasmus+; vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto; turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto; 
sisäisen turvallisuuden rahasto, DCI, 
humanitaarinen apu, Euroopan globalisaa-
tiorahasto

21 % otoksen katta-
masta rahoitussuunnitel-
masta

13 % otoksen kattamasta 
rahoitussuunnitelmasta

6 % otoksen kattamasta rahoitussuunnitel-
masta

Tuloksellisuuskehys, jossa oli 
vähintään kaksi neljästä havaitusta 
heikkoudesta

Horisontti 2020; Verkkojen 
Eurooppa; koheesiorahasto; 
Luova Eurooppa

ESIR; ESR; EMKR; Life

17 % otoksen kattamasta 
rahoitussuunnitelmasta

11 % otoksen kattamasta rahoitussuun-
nitelmasta

Huom. Tavoitteiden saavuttamisessa edistymistä ei voitu laskea maataloustukirahastolle eikä solidaarisuusrahastolle (32 prosenttia otoksen katta-
masta rahoitussuunnitelmasta)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Suositus 3.2 – Jotta komissio voisi tehdä laskelmat edistymisestä perustasolta kohti tavoitetta, sen olisi ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tulos-
kehystä, jossa tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut osatekijät. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole tietyn indikaattorin kohdalla 
mielekästä, sen olisi perusteltava valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksessä.

a) määrälliset perustasot, joissa ilmoitetaan perustason vuosi

b) määrälliset välitavoitteet

c) määrälliset tavoitteet, joissa ilmoitetaan tavoitteen vuosi

d) laatuvaatimusten mukaiset tiedot, jotta edistyminen perustasolta kohti tavoitetta voidaan laskea helposti.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapah-
tuvaan julkaisemiseen mennessä

Suositus 3.3 – Komission tulisi pyrkiä saamaan oikea-aikaista tuloksellisuustietoa kaikista tuloksellisuusindikaattoreista, esimerkiksi ottamalla 
internetalustoilla käyttöön uusia raportointivälineitä.

Tavoiteajankohta: Hankkeiden käynnistyminen vuonna 2021

Suositus 3.4 – Komission tulisi dokumentoida ehdotetut tavoitteet niin, että budjettivallan käyttäjä pystyy arvioimaan niiden kunnianhimoisuuden 
tason. Tämä merkitsee, että jokaisen indikaattorin osalta ehdotetaan tavoitearvoa kaikissa meno-ohjelmissa.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: varainhoitovuoden 2023 talousarvioon liittyvien ohjelmaselvitysten vuonna 2022 tapah-
tuvaan julkaisemiseen mennessä

Suositus 3.5 – Komission olisi vielä parannettava ohjelmien tuloksellisuuskatsausta etenkin seuraavin tavoin:

a) soveltamalla yhtä menetelmää laskiessaan edistymistä perustasolta tavoitearvoa kohden. Jos komissio katsoo, ettei tämä ole 
tietyn indikaattorin kohdalla mahdollista, sen olisi perusteltava lähestymistapansa ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa.

b) ilmoittamalla kunkin ohjelman tuloksellisuusindikaattorien valinnassa käytetyt perusteet.

Tavoiteajankohta: Ohjelmien tuloksellisuuskatsaus vuodelta 2021
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LIITE 3.1

LUETTELO TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN OTOKSEEN SISÄLTYVISTÄ OHJELMISTA

Monivuotisen rahoituske-
hyksen otsake Lyhenne Ohjelman nimi

1a — Verkkojen Eurooppa -väline

1a ESIR-rahasto Euroopan strategisten investointien rahasto

1a Erasmus+ Unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

1a Horisontti 2020 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

1b — Koheesiorahasto

1b EAKR Euroopan aluekehitysrahasto

1b ESR Euroopan sosiaalirahasto

1b — Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

2 Maaseuturahasto Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

2 Maataloustukirahasto Euroopan maatalouden tukirahasto

2 EMKR Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

2 Life Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma

3 — Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

3 — Luova Eurooppa -ohjelma

3 — Elintarvikkeet ja rehut

3 — Sisäisen turvallisuuden rahasto

4 DCI Kehitysyhteistyön rahoitusväline

4 ENI Euroopan naapuruusväline

4 IPA II Liittymistä valmisteleva tukiväline

4 — Humanitaarinen apu

Erityisrahoitusvälineet EGR Euroopan globalisaatiorahasto

Erityisrahoitusvälineet EUSR Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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LIITE 3.2

VUODEN 2018 SUOSITUKSET JÄSENVALTIOILLE

Erityiskerto-
muksen 
numero

Erityiskertomuksen nimi Jäsenvaltioille annettu suositus (nro ja ala/yhteenveto)

5/2018 Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä 
kehittäminen: merkittävästi mahdolli-
suuksia synergiaan, mutta ne jäävät 
useimmiten hyödyntämättä

1. Tulevaa uusiutuvaa energiaa koskevan toimintapolitiikan 
maaseutuvaikutusten arviointi (toisin sanoen tulevaa uusiutu-
vaa energiaa koskevaa toimintapolitiikkaa suunniteltaessa on 
otettava huomioon maaseutuyhteisöjen ja maaseudun elinkei-
noelämän olosuhteet ja tarpeet)

5. Nykyistä parempi hankkeiden valinta, jossa otetaan huomioon 
hankkeen maaseutualueille tuoma lisäarvo ja hankkeen toteut-
tamiskelpoisuus

Huom. Suositus 1 osoitettiin komissiolle ja sen kanssa yhteistyössä 
toimiville jäsenvaltioille, ja suositus 5 osoitettiin komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.

6/2018 Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – 
perusvapaus on varmistettu, mutta EU-
varojen parempi kohdentaminen helpot-
taisi työvoiman liikkuvuutta

1. a) On selvitettävä, missä määrin kansalaiset ovat tietoisia 
nykyisistä välineistä, joilla annetaan tietoja työntekijöiden 
vapaasta liikkuvuudesta ja joiden kautta voidaan ilmoittaa syr-
jinnästä

3. On parannettava työvoiman liikkuvuusmalleihin ja -virtoihin 
sekä työmarkkinoiden epätasapainotilanteisiin liittyvien tieto-
jen keräämistä ja hyödyntämistä

5. b) On kehitettävä EaSI-ohjelman Eures-lohkon vaikuttavuuden 
seurantaa etenkin työhönsijoittamisen osalta

Huom. Suositukset 1 a), 3 ja 5 b) on osoitettu sekä komissiolle että 
jäsenvaltioille.

6. On korjattava ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaalin 
puutteita

8/2018 Yritysten tuotannollisiin investointeihin 
myönnettävä EU:n tuki – pysyvyyteen 
kiinnitettävä enemmän huomiota

1. a) Edistetään tulosten pysyvyyttä

2. Otetaan pysyvyys huomioon valintamenettelyissä

3. Painotetaan pysyvyyttä seurannassa ja raportoinnissa

4. Otetaan pysyvyys huomioon arvioinneissa

Huom. Suositus 4 on osoitettu sekä komissiolle että jäsenvaltioille.

5. b) Sovelletaan selkeitä korjaavia toimenpiteitä johdonmukai-
sesti

9/2018 Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet EU:ssa: puutteet mittavia 
ja hyöty vähäinen

1. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien laajempaa 
käyttöä ei edistetä, ennen kuin havaitut ongelmat on ratkaistu 
ja seuraavat suositukset toteutettu

Huom. Suositus 1 on osoitettu sekä komissiolle että jäsenvaltioille.

2. Lievennetään viivästysten ja uudelleenneuvottelujen taloudel-
lista vaikutusta kustannuksiin, joita julkisen sektorin kumppa-
nille aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista

3. a) Valitaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus par-
haasta hankintatavasta tehtyjen perusteellisten 
vertailuanalyysien perusteella

4. a) Laaditaan selkeät julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevat toimintapolitiikat ja strategiat

5. b) Kehitetään EU:n toimintakehystä, jotta julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushankkeiden vaikuttavuutta voidaan 
parantaa
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12/2018 Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa: edisty-
mistä tapahtunut, mutta kaikkia 
Eurooppa 2020 -strategian 
laajakaistatavoitteita ei saavuteta

2. Strateginen suunnittelu (toisin sanoen jäsenvaltioiden olisi laa-
dittava tarkistetut suunnitelmat, joissa esitetään miten ne aiko-
vat saavuttaa laajakaistaa koskevat korkean tason tavoitteet 
vuoden 2020 jälkeen)

4. Sääntely-ympäristö (toisin sanoen jäsenvaltioiden olisi arvioi-
tava uudelleen kansallisten sääntelyviranomaistensa valtuudet 
televiestintää koskevan EU:n sääntelykehyksen mukaisesti)

21/2018 Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR:n ja 
ESR:n hankkeiden valinta ja seuranta ovat 
yhä enimmäkseen tuotossuuntautuneita

1. Tulossuuntautunut valinta (toisin sanoen jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä valintaperusteita, joissa edellytetään, että tuensaajat 
määrittelevät hankkeelle vähintään yhden aidon tulosindikaat-
torin ja sisällytettävä näitä odotettuja tuloksia ja indikaattoreita 
koskeva arviointi hakemusten arviointikertomukseen…)

2. a) Tulossuuntautunut seuranta (toisin sanoen jäsenvaltioiden 
olisi sisällytettävä avustussopimuksiin määrällisesti ilmaistuja 
tulosindikaattoreita, joiden avulla saadaan tietoa toimen-
pideohjelmien tasolla määriteltyjä tulosindikaattoreita varten)

33/2018 Aavikoitumisen torjunta EU:ssa: kasvava 
uhka edellyttää enemmän toimia

1. Suositus on osoitettu komissiolle, joka toimii yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa. Maaperän huonontumisen ja aavikoi-
tumisen ymmärtäminen EU:ssa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Erityiskerto-
muksen 
numero

Erityiskertomuksen nimi Jäsenvaltioille annettu suositus (nro ja ala/yhteenveto)
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LIITE 3.3

VUODEN 2015 SUOSITUSTEN YKSITYISKOHTAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTILANNE KERTOMUKSITTAIN

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti

1/2015 Sisävesiliikenne Euroopassa: – Ei merkittäviä 
parannuksia kulkumuotojakaumassa ja 
navigointiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen

1 52, suositus 1 a) x

2 52, suositus 1 b) x

3 54, suositus 2 a) x

4 54, suositus 2 b) x

5 54, suositus 2 c) x

2/2015 EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen yhdyskunta-
jätevesien puhdistamoille: – jäsenvaltioita on vielä 
avustettava jätevesiä koskevien EU:n toimintapoliittis-
ten tavoitteiden saavuttamisessa

1 108, suositus 1 a) x

2 108, suositus 1 b) x

3 108, suositus 1 c) x

4 108, suositus 1 d) x

5 108, suositus 1 e) x

6 110, suositus 2 a) x

7 110, suositus 2 b) x

8 115, suositus 3 a) x

9 115, suositus 3 b) x

10 115, suositus 3 c) x

11 115, suositus 3 d) x

12 115, suositus 3 e) x

13 117, suositus 4 a) x

14 117, suositus 4 b) x

15 119, suositus 5 a) x

16 119, suositus 5 b) x

3/2015 EU:n nuorisotakuu – toiminta käynnistetty, mutta 
edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä

1 89, suositus 1 x

2 90, suositus 2 x

3 91, suositus 3 x
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4/2015 Miten tekninen apu on edistänyt maataloutta ja maas-
eudun kehittämistä?

1 90, suositus 1 x

2 90, suositus 2 x

3 90, suositus 3 x

4 93, suositus 4 x

5/2015 Ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia 
maaseudun kehittämisen välineitä?

1 98, suositus 1 x

2 99, suositus 2 x

3 100, suositus 3 x

4 101, suositus 4 x

5 102, suositus 5 x

6 103, suositus 6 x

6/2015 Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän eheys ja 
täytäntöönpano

1 91, suositus 1 a) x

2 91, suositus 1 b) x

3 91, suositus 1 c) x

4 92, suositus 2 x

5 93, suositus 3 a) x

6 93, suositus 3 b) x

7 93, suositus 3 c) x

8 93, suositus 3 d) x

9 93, suositus 3 e) x

10 94, suositus 4 a) x

11 94, suositus 4 b) x

12 94, suositus 4 c) x

13 94, suositus 4 d) x

14 94, suositus 4 e) x

15 94, suositus 4 f) x

16 96, suositus 5 a) x

17 96, suositus 5 b) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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18 96, suositus 5 c) x

19 97, suositus 6 a) x

20 97, suositus 6 b) x

21 97, suositus 6 c) x

7/2015 EU:n poliisioperaatiolla Afganistanissa on saavutettu 
vaihtelevia tuloksia (EUH)

1 81, suositus 1 x

2 85, suositus 2 a) x

3 85, suositus 2 b) x

4 85, suositus 2 c) x

5 86, suositus 3 a) x

6 86, suositus 3 b) x

7 86, suositus 3 c) x

8 86, suositus 3 d) x

9 86, suositus 3 e) x

10 86, suositus 3 f) x

11 87, suositus 4 x

12 88, suositus 5 a) x

13 88, suositus 5 b) x

8/2015 Vastaako EU:n antama taloudellinen tuki riittävän 
hyvin mikroyrittäjien tarpeita?

1 68, suositus 1 x

2 68, suositus 2 x

3 69, suositus 3 x

4 72, suositus 4 x

9/2015 Kidutuksen torjuntaan ja kuolemanrangaistuksen pois-
tamiseen tarkoitettu EU:n tuki

1 54, suositus 1 x

2 55, suositus 2 x

3 55, suositus 3 x

4 55, suositus 4 x

5 56, suositus 5 x

6 56, suositus 6 x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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10/2015 Toimia EU:n koheesiovarojen käytössä todettujen julki-
sia hankintoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi 
olisi tehostettava

1 99, suositus 1 a) x

2 99, suositus 1 b) x

3 100, suositus 2 x

4 101, suositus 3 x

5 104, suositus 4 x

6 102, suositus 5 x

7 105, suositus 6 a) x

8 105, suositus 6 b) x

11/2015 Hallinnoiko komissio hyvin kalastuskumppanuusso-
pimuksia?

1 90, suositus 1 a) x

2 90, suositus 1 b) x

3 90, suositus 1 c) x

4 90, suositus 1 d) x

5 90, suositus 1 e) x

6 93, suositus 2 a) x

7 93, suositus 2 b) x

8 93, suositus 2 c) x

9 95, suositus 3 a) x

10 95, suositus 3 b) x

11 95, suositus 3 c) x

12/2015 Tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hal-
linnointi on haitannut maaseudun osaamistalouden 
edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista

1 94, suositus 1 a) x

2 94, suositus 1 b) x

3 94, suositus 1 c) x

4 94, suositus 1 d) x

5 96, suositus 2 a) x

6 96, suositus 2 b) x

7 98, suositus 3 a) x

8 98, suositus 3 b) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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9 100, suositus 4 a) x

10 100, suositus 4 b) x

11 102, suositus 5 x

13/2015 FLEGT-toimintasuunnitelman mukainen EU:n tuki 
puuntuottajamaille

1 58, suositus 1 x

2 58, suositus 2 x

3 58, suositus 3 x

4 58, suositus 4 x

5 59, suositus 5 x

6 59, suositus 6 x

14/2015 AKT-maiden investointikehys: saadaanko sen avulla 
lisäarvoa? (EIP)

1 40, suositus 1 x

2 41, suositus 2 x

15/2015 Uusiutuvan energian tukeminen Itä-Afrikassa energia-
alan AKT-EU-välineestä

1 42, suositus 1 i) x

2 42, suositus 1 ii) x

3 43, suositus 2 i) x

4 43, suositus 2 ii) x

5 43, suositus 2 iii) x

6 43, suositus 2 iv) x

7 43, suositus 2 v) x

8 44, suositus 3 i) x

9 44, suositus 3 ii) x

16/2015 Energian toimitusvarmuuden parantaminen energian 
sisämarkkinoita kehittämällä: lisätoimet tarpeen

1 115, suositus 1 x

2 116, suositus 2 a) x

3 116, suositus 2 b) x

4 117, suositus 3 x

5 118, suositus 4 x

6 121, suositus 5 a) x

7 121, suositus 5 b) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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8 122, suositus 6 a) x

9 122, suositus 6 b) x

10 122, suositus 6 c) x

11 123, suositus 7 a) x

12 123, suositus 7 b) x

13 123, suositus 7 c) x

14 125, suositus 8 x

15 126, suositus 9 x

17/2015 Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toi-
mintaryhmille: ESR-rahoitusta kohdennettiin uudel-
leen, mutta tulokset jäivät taka-alalle

1 81, suositus 1 x

2 84, suositus 2 a) x

3 84, suositus 2 b) x

4 84, suositus 2 c) x

5 84, suositus 2 d) x

6 86, suositus 3 x

18/2015 Vaikeuksissa oleville maille annettu rahoitustuki 1 182, suositus 1 x

2 183, suositus 2 x

3 184, suositus 3 x

4 189, suositus 4 x

5 190, suositus 5 x

6 191, suositus 6 x

7 192, suositus 7 x

8 194, suositus 8 x

9 204, suositus 9 x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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19/2015 Kreikalle annettavan teknisen avun toimittamista on 
pyrittävä parantamaan kiinnittämällä enemmän huo-
miota tuloksiin

1 75, suositus 1 x

2 76, suositus 2 x

3 76, suositus 3 x

4 76, suositus 4 x

5 76, suositus 5 x

6 78, suositus 6 x

7 78, suositus 7 x

20/2015 Maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen 
kustannusvaikuttavuus ei-tuotannollisten maatalous-
investointien alalla

1 74, suositus 1 a) x

2 74, suositus 1 b) x

3 75, suositus 2 a) x

4 75, suositus 2 b) x

5 77, suositus 3 a) x

6 77, suositus 3 b) x

7 80, suositus 4 a) x

8 80, suositus 4 b) x

9 80, suositus 4 c) x

10 80, suositus 4 d) x

11 80, suositus 4 e) x

12 81, suositus 5 a) x

13 81, suositus 5 b) x

21/2015 EU:n kehitysyhteistyötoimia koskevaan tulosperustei-
seen lähestymistapaan liittyvien riskien arviointi

1 83, suositus 1 x

2 83, suositus 2 x

3 83, suositus 3 x

4 83, suositus 4 x

5 83, suositus 5 x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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22/2015 Luottoluokituslaitosten valvonta EU:ssa – perusta on 
vakaa, mutta vaikuttavuutta olisi edelleen parannettava 
(ESMA)

1 110, suositus 1 x

2 110, suositus 2 x

3 110, suositus 3 x

4 110, suositus 4 x

5 110, suositus 5 x

6 110, suositus 6 x

7 110, suositus 7 x

8 110, suositus 8 x

23/2015 Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, mutta vielä on 
jonkin verran tekemistä

1 172, suositus 1 a) x

2 172, suositus 1 b) x

3 172, suositus 1 c) x

4 172, suositus 1 d) x

5 172, suositus 1 e) x

6 172, suositus 1 f) x

7 182, suositus 2 a) x

8 182, suositus 2 b) x

9 182, suositus 2 c) x

10 182, suositus 2 d) x

11 191, suositus 3 a) x

12 191, suositus 3 b) x

13 191, suositus 3 c) x

14 191, suositus 3 d) x

15 191, suositus 3 e) x

16 191, suositus 3 f) x

17 191, suositus 3 g) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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24/2015 EU:n sisäisten arvonlisäveropetosten torjuminen: 
lisätoimia tarvitaan

1 113, suositus 1 x

2 114, suositus 2 x

3 114, suositus 3 x

4 115, suositus 4 a) x

5 115, suositus 4 b) x

6 115, suositus 4 c) x

7 115, suositus 4 d) x

8 115, suositus 4 e) x

9 116, suositus 5 x

10 116, suositus 6 x

11 117, suositus 7 x

12 118, suositus 8 x

13 118, suositus 9 x

14 118, suositus 10 x

15 119, suositus 11 x

16 120, suositus 12 x

17 121, suositus 13 x

18 122, suositus 14 x

25/2015 Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille 
olisi mahdollista saada huomattavasti parempaa vasti-
netta

1 101, suositus 1 a) x

2 101, suositus 1 b) x

3 101, suositus 1 c) x

4 101, suositus 1 d) x

5 106, suositus 2 a) x

6 106, suositus 2 b) x

7 106, suositus 2 c) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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8 106, suositus 2 d) x

9 109, suositus 3 a) x

10 109, suositus 3 b) x

Erityiskerto 
mus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen kohta Pantu kokonaan

 täytäntöön

Pantu 
täytäntöön 

suurimmaksi 
osaksi

Pantu 
täytäntöön 

joiltakin osin

Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei tarkastetta-
vissa

Ei enää 
relevantti
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LIITE 3.4

OSITTAIN TÄYTÄNTÖÖNPANTUJEN SUOSITUSTEN AVULLA AIKAANSAADUT PARANNUKSET JA JÄLJELLÄ OLEVAT HEIKKOUDET KERTOMUKSITTAIN

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet

1/2015 Sisävesiliikenne Euroo-
passa: – Ei merkittäviä 
parannuksia kulkumuoto-
jakaumassa ja navigoin-
tiolosuhteissa vuoden 2001 
jälkeen

2 52, suositus 1 b) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Verkkojen Eurooppa -ehdotuspyyntöjen valintakri-
teereissä, mukaan lukien sisävesiliikenteelle ensisijan 
antavat ehdotuspyynnöt, viitataan ehdotettujen 
toimien asiankuuluvuuteen, valmiuteen, vaikutuk-
seen ja laatuun.

ERI-rahastojen osalta ei havaita parannuksia. 
Komissio ei voi vaatia jäsenvaltioita valitsemaan 
asiaankuuluvampia tai pidemmälle kehitettyjä 
hankkeita. Komission ei keskitä rahoitusta hank-
keisiin, joita varten on olemassa pitkälle kehitetyt 
suunnitelmat pullonkaulojen poistamiseksi.

3 54, suositus 2 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio tutkii vesiliikenteen mahdollisuuksia. 
Ydinverkkokäytäviä koskevat vuotuiset työsuunnitel-
mat sisältävät tietoa sisävesiliikenteen mahdollisista 
hyödyistä.

Jäsenvaltioiden välisestä vaikuttavasta koordinoin-
nista ei ole näyttöä.

4 54, suositus 2 b) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Ydinverkkokäytävän koordinaattorin vuotuiset työ-
suunnitelmat on viety päätökseen jäsenvaltioiden 
kanssa ja niissä huomioidaan viimeiset jäsenvaltioilta 
ja sidosryhmiltä saadut tiedot sekä viimeisten ehdo-
tuspyyntöjen tulokset.

Ei ole näyttöä siitä, että komissio ja jäsenvaltiot oli-
sivat sopineet erityisistä saavutettavissa olevista 
tavoitteista ja tarkoista välitavoitteista pullonkau-
lojen poistamiseksi käytäviltä, eri jäsenvaltioiden 
välisen koordinoinnin vaikuttavuudesta eikä siitä, 
että hyväksytyt ydinverkkokäytäviä koskevat vuo-
tuiset suunnitelmat olisivat täytäntöönpantavissa.

2/2015 EU:n rahoitus Tonavan 
jokivesistöalueen yhdys-
kuntajätevesien puhdista-
moille: jäsenvaltioita on 
vielä avustettava jätevesiä 
koskevien EU:n toiminta-
poliittisten tavoitteiden saa-
vuttamisessa

6 110, suositus 2 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Taajamissa, joiden avl on yli 2 000, yhdyskuntajäte-
veden käsittelystä annetun direktiivin 17 artiklan 
mukaiset uudet raportointimuodot antavat tietoa 
lainsäädännön noudattamiseen tarvittavista suun-
nitelluista investoinneista.

Tällaista tietoa ei ole kerätty taajamista, joiden avl 
on alle 2 000.

10 115, suositus 3 c) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Erityinen tutkimus on suoritettu. Siitä seuraavia suo-
situksia harkitaan parhaillaan yhdyskuntajäteveden 
käsittelystä annetun direktiivin puitteissa suoritetta-
vassa arvioinnissa.

Ympäristöasioiden pääosasto ei ole vielä esittänyt 
päätelmäänsä tilintarkastusistuimen suosituksesta, 
joka koski ylivuotojen pakollisten mittausten tar-
vetta.

11 115, suositus 3 d) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Kustannus–hyöty-analyysin laatu on parantunut ja 
tämän johdosta on mahdollista vähentää ylimitoitet-
tuja yhdyskuntajätevesien puhdistamoja joissakin 
tapauksissa.

Ylimitoitettujen yhdyskuntajätevesien puhdista-
mojen riski on edelleen olemassa.

14 117, suositus 
4 b)

Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2016 ehdotuksen 
lannoitevalmisteita koskevaksi asetukseksi.

Tarkistetun lannoitevalmisteita koskevan asetuk-
sen hyväksyminen on vielä vireillä. Jätevesilietteen 
sisällyttäminen lannoitteiden luetteloon odottaa 
vielä käynnissä olevan teknisen tutkimuksen 
tuloksia.
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4/2015 Miten tekninen apu on 
edistänyt maataloutta ja 
maaseudun kehittämistä?

1 90, suositus 1 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on virallisesti pannut tilintarkastustuomio-
istuimen suosituksen täytäntöön. Komissio on anta-
nut jäsenvaltioille ohjeet teknisen avun 
soveltamisalan ja soveltamistavan selkeyttämiseksi. 
Jäsenvaltioiden toteuttaman täytäntöönpanon 
seurantaa varten komissio on (tilintarkastustuomio-
istuimen suosituksen mukaisesti) jakanut raportoin-
titaulukon hallinnollisiin ja muihin kustannuksiin 
voidakseen seurata jäsenvaltioiden teknisen avun 
käyttöä (muutoin kuin kansallisissa maaseu-
tuverkostoissa).

Jäsenvaltioille annetut ohjeet teknisen avun sovelta-
misalasta ja tukikelpoisista kuluista. Komissio toteutti 
suositusten mukaisen jaon hallinnollisten ja muiden 
kustannusten välille teknisen avun seurantataulu-
kossa.

Suositusten jälkeen suoritettujen toimien lisäarvo 
on kyseenalainen.
Vaikka komissio pani täytäntöön suosituksen 1 
(selkeyttää ja seurata), sen toimilla ei puututtu tilin-
tarkastustuomioistuimen kertomuksessa yksilöi-
tyyn havaintoon, toisin sanoen siihen, että suuri 
osa jäsenvaltioiden käyttämästä teknisen avun 
rahoituksesta oli todellisuudessa budjettitukea. 
Teknisen avun käyttäminen yleisiin hallinnollisiin 
kustannuksiin ei ole EU:n asetusten vastaista ja 
näin ollen komissio sallii sen. Seurannan osana 
näiden kustannusten asianmukainen arviointi ja 
vertailu jäsenvaltioiden kesken voisi auttaa par-
haiden/huonoimpien käytäntöjen tunnistamista ja 
sisällyttämistä ohjeisiin ja jäsenvaltioille annetta-
viin suosituksiin.

4 93, suositus 4 Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio antoi kaikille jäsenvaltioille suosituksen 
sopivasta tuloksellisuusjärjestelmästä, jolla voidaan 
arvioida teknisen avun vaikutusta politiikkaan ja joka 
sisältää SMART-tavoitteet.

Tarkastajien saatavissa olevan näytön perusteella 
komissio ei ryhtynyt riittäviin toimiin tuloskehyk-
sen laatimiseksi komission tasolla. Kauden 2014–
2020 maaseudun kehittämisohjelman hyväksy-
mistä koskevien huomautuskirjeittensä suosituk-
sessa komissio kannusti jäsenvaltioita asettamaan 
tekniselle avulle asianmukaiset indikaattorit, 
mutta tämä ei ole pakollista. Komissiolta ei saatu 
tietoa tuloskehyksen täytäntöönpanon tilanteesta 
jäsenvaltioiden tasolla. Vaadittuja seurantatietoja 
oli käytettävissä vain vähän, eikä tätä tietoa käytän-
nössä hyödynnetty. Kansallisen maaseu-
tuverkoston ja muiden kulujen indikaattorit (jotka 
kattavat myös valmiuksien kehittämiseen tarkoite-
tun teknisen avun) eivät ole tasapainoisia ottaen 
huomioon näihin kohteisiin liittyvien kulujen suh-
teellisen määrän.

5/2015 Ovatko rahoitusvälineet 
menestyksekkäitä ja 
lupaavia maaseudun kehit-
tämisen välineitä?

3 100, suositus 3 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Vipuvaikutuksen parempi kohdistaminen maaseu-
dun kehittämisen erityisiin kohderyhmiin ja 
Euroopan investointirahaston maatalousalaa 
koskevan uuden takausjärjestelmän mukainen vaki-
oitu vipuvaikutus, jonka arvoksi on määritetty viisi 
(toisin sanoen EU:n rahaston investoima 1 euro 
johtaa yhteensä viiden euron investointiin). Parem-
mat uudistusvaikutukset yhdistettyinä varojen 
tarkempaan hallinnointiin ja vähäisempään rahoituk-
sen ylimitoitukseen.

Komissio ei ole määritellyt tarkkoja tavoitteita 
uudistusvaikutuksille. Tarkemman varojen hal-
linnoinnin todellinen vaikutus uudistusvaikutuk-
seen on vielä auki.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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6/2015 Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmän 
eheys ja täytäntöönpano

1 91, suositus 1 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Hyödykejohdannaisia käsittelevä työryhmä, jossa on 
mukana ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinavi-
ranomainen) ja komission (pääomamarkkinaunio-
nin PO) edustajia, oli toukokuussa 2019 
kehittämässä uusia toimenpiteitä. Komissio suorittaa 
osana MiFID:n väliarviointia vuoden 2020 alussa 
uuden arvioinnin mahdollisista riskeistä, jotka liitty-
vät poikkeuksien myöntämiseen MiFID II:sta velvoi-
tekaupankävijöille ja pienemmille markkinoiden 
toimijoille.

Riskin arvioinnin ja mahdollisten korjaavien toi-
menpiteiden tulokset eivät vielä ole tiedossa.

4 92, suositus 2 Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Päästökauppajärjestelmän oikeudellisen aseman 
arvioinnin perustana oleva tutkimus saatettiin lop-
puun ja hyväksyttiin joulukuussa 2018. Tämän tut-
kimuksen avulla komissio pystyy analysoimaan 
tapaa, jolla sen tulee reagoida.

Komissio ei ole vielä analysoinut päästöoikeuksien 
ja niiden hyötyjen tai haittojen oikeudellista luon-
netta ja siksi komissio ei ole tietoinen mahdolli-
sesti toteutettavien toimien tarpeesta eikä 
luonteesta.

5 93, suositus 3 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Rahoitusmarkkinadirektiiviä II (MiFID II) ja markki-
noiden väärinkäyttöasetusta voidaan soveltaa, mikä 
muuttaa kaikkien päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksien aseman rahoitusvälineiksi. Tämä 
tarkoittaa myös raportointia ja tietojen keruuta, mikä 
helpottaa päästökaupan valvontaa. Useimmat jäsen-
valtiot soveltavat käännetyn arvonlisävelvollisuuden 
mekanismia, mikä vähentää arvonlisäveropetoksien 
riskiä.

Komission analyysi ja reaktiivinen (oikaiseva) vaste 
uuteen MiFID II -pakettiin puuttuu vielä. Lisäksi 
rajatylittävä koordinointi puuttuu edelleen.

6 93, suositus 3 b) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

MiFID II:n lujitettu valvontakehys ja uuden 
rekisteriasetuksen luonnos. Komission jäsenvaltioille 
antama lisääntynyt ja järjestelmällinen tiedonvaihto, 
ohjaus ja koordinointi.

MiFID II -pakettia sovelletaan nyt ja sen tulokset 
tulee arvioida. Komissio on hyväksynyt uuden 
rekisteriasetuksen, ja lainsäädännön tarkastelujak-
son päätyttyä 12. toukokuuta 2019asetus odottaa 
julkaisua EU:n virallisessa lehdessä. Sitä aletaan 
soveltaa vuodesta 2021 alkaen ja se voidaan 
arvioida vasta silloin.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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7/2015 EU:n poliisioperaatiolla 
Afganistanissa on saavu-
tettu vaihtelevia tuloksia 
(EUH)

2 85, suositus 2 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Näyttöä lähettämistä edeltävästä koulutusohjelmasta 
kansainväliselle sopimussuhteiselle ja komennukselle 
lähetetylle henkilöstölle.

Ei näyttöä varsinaisista koulutuskursseista. Ei maa-
kohtaisia elementtejä. Ei näyttöä lähettämistä 
edeltävästä koulutuksesta paikalliselle hen-
kilöstölle.

6 86, suositus 3 b) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Operaation henkilöstön tietoisuus paikallisesta kult-
tuurista on lisääntynyt erityiskoulutuksella.

Saatavissa oleva aineisto ei osoita paikallisia kou-
luttajia/koulutettavia koskevan suosituksen 
täytäntöönpanoa.

8 86, suositus 3 d) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Tarkastuskohteelta on saatu jonkin verran aineistoa 
mentorointitoimintaan liittyvien tarpeiden arvioin-
neista.

Mentorointitoiminnan tiedostoista, välitavoit-
teista ja lokikirjoista ei ole havaittu aineistoa.

9 86, suositus 3 e) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Kirjalliset siirtämistiedot vaaditaan kaikilta lähteviltä 
henkilöstön jäseniltä erityisine lukuisia 
kohdeväestöjä tilanteita koskevine ohjeineen.

Tukiasiakirjoista ei ole löytynyt mentoreille siir-
rettäviä erityisohjeita.

10 86, suositus 3 f) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

EUH:n käyttöön ottama tehostettu lähestymistapa 
operaation täytäntöönpanosuunnitelmien ja operatii-
visen suunnittelun/seurannan välisten yhteyksien 
vahvistamiseksi.

Tarkastajat eivät ole löytäneet erityisohjeita/ 
-aineistoa mentorointitoiminnan synergioista tai 
hankkeen tavoitteiden selkeästä yhdistämisestä 
tehtävän täytäntöönpanosuunnitelman välitavoit-
teisiin.

12 88, suositus 5 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Sekä komissio että EUH ovat parantaneet operaation 
päättymiseen liittyvät riskit kattavaa ohjeistustaan. 
Päätoimipaikasta keskitetysti annettavan standardi-
soidun tuen osia ollaan jo valmistelemassa tai ne ovat 
jo osittain käytössä (esimerkiksi operaatioiden tuki-
foorumi).

Kattavaa ja yhteistä EUH:n ja komission strategiaa 
ei ole vielä kehitetty YTPP-operaatioiden supista-
miseksi ja päättämiseksi. Operaation päättämis-
suunnitelmat tulee lähettää vain kolme kuukautta 
ennen toimeksiannon operatiivisen vaiheen päät-
tymistä, mutta tätä puutetta ei ole vielä korjattu. 
Saatavissa olevat suuntaviivat eivät käsittele katta-
vasti supistamiseen ja päättämisprosessiin liittyviä 
erilaisia riskejä.

13 88, suositus 5 b) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Paremman päätoimipaikan tuen kehittäminen: Ope-
raation tukifoorumi, toiminnanohjauksen IT-
järjestelmä, standardisoidut inventointi/tilinpitojär-
jestelmät, Warehouse II -hanke valmiuksien paranta-
miseksi: kaikki tämä tarjoten mittakaavaetuja jne.

Tarkastajat eivät löytäneet erityisohjeita/aineistoa 
siitä, miten vältetään varojen kertyminen ja välte-
tään siitä aiheutuvat taloudelliset riskit, eikä myös-
kään esimerkkejä oikea-aikaisista keskitetyistä 
ohjeista/aineistosta EUH:lta ja komissiolta YTPP-
operaatioille varojen kertymisen välttämiseksi.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
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8/2015 Vastaako EU:n antama 
taloudellinen tuki riittävän 
hyvin mikroyrittäjien tar-
peita?

1 68, suositus 1 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on antanut ohjeet toimenpideohjelmien 
ennakkoarvioinnista, ennakkoehdoista ja temaatti-
sista tavoitteista. Se antoi myös erilliset yksityis-
kohtaiset ohjeet rahoitusvälineiden 
ennakkoarvioinneista.

Koska mikroyrittäjien osalta ei ole erityisiä indi-
kaattoreita, 2014–2020 kaudelta ei ole vielä saata-
vissa tietoja siitä, minkä verran rahoitusta 
mikroyrittäjille myönnetään.

3 69, suositus 3 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Rahoitusvälineiden perustamista kaudelle 2014–
2020 koskeviin vaatimuksiin sisältyvät asianmukai-
set keinot erityisten markkinoiden puutteiden tunnis-
tamiseksi ja asianmukaisten välineiden 
suunnittelemiseksi.

Komissio osallistuu seurantakomitean toimintaan 
neuvoa-antavassa tehtävässä, joten sillä on mahdolli-
suus antaa suosituksia toimenpiteiden valintakri-
teereistä ja muista ohjelman täytäntöönpanoon 
läheisesti liittyvistä seikoista.

Avustusjärjestelmien osalta komission tulisi tarkis-
taa seurantakomiteassa käsitellyt tukikelpoisuus-
kriteerit ja todella käyttää hyväkseen 
mahdollisuutta suositusten esittämiseen tarpeen 
vaatiessa tilintarkastustuomioistuimen suosituk-
sen huomioimiseksi vaikuttavasti.

10/2015 Toimia EU:n koheesiovaro-
jen käytössä todettujen jul-
kisia hankintoja koskevien 
ongelmien ratkaisemiseksi 
olisi tehostettava

1 99, suositus 1 a) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on päivittänyt IMS-järjestelmän luokit-
telun, ja järjestelmä sisältää nyt 26 julkisiin hankin-
toihin liittyvien virheiden alaluokkaa. Lisäksi 
analyysivälineen käyttöönoton valmistelut ovat tällä 
hetkellä loppuvaiheessa. Heti kun odotetut tulostau-
lut on hyväksytysti testattu, väline saatetaan kaikkien 
käyttäjien käytettäväksi. Tietokannan analyyseja on 
jo suoritettu ja niiden tulokset on toimitettu kansal-
lisille viranomaisille.

Tällä hetkellä vain noin neljäsosa IMS-järjestelmän 
tapauksista sisältää yksityiskohtaista tietoa alaluo-
kasta. Tilanne tulee kohentumaan, kun uusia 
tapauksia kirjataan ja vanhoja tapauksia lope-
tetaan. Analyysiväline ja IMS-järjestelmän ja jäsen-
valtioiden tietokantojen väliset rajapinnat ovat jo 
pitkällä, mutta ne tulee vielä saattaa loppuun.

6 102, suositus 5 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Joissakin rikkomusmenettelyissä ja maksujen kes-
keyttämisissä on havaittu järjestelmällisiä ongelmia 
julkisten hankintojen osalta. Komission tulisi jatkaa 
maksujen määräajan kulumisen keskeyttämistä ja 
maksujen keskeyttämistä silloin, kun se on oikeutet-
tua vakaviin julkisiin hankintoihin liittyvien puut-
teiden johdosta.

Komission suorittamien laillisuus- ja sääntöjenmu-
kaisuustarkastusten tulisi johtaa julkisiin hankin-
toihin liittyvien virheiden nettomääräisiin 
rahoitusoikaisuihin tapauksissa, joissa jäsenvaltio 
ei ollut havainnut eikä korjannut vakavia järjestel-
mällisiä puutteita ennen tilien toimittamista. 
Komissio aloitti vuonna 2018 säännönmukaisuu-
den tarkastusten suorittamisen.

7 105, suositus 6 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Sähköisen hankintamenettelyn vaiheiden soveltami-
nen jäsenvaltioissa on parantunut. Jäsenvaltiot ovat 
ajan tasalla direktiivissä asetettujen määräaikojen 
täyttämisessä.

Sähköisen hankintamenettelyn lisävaiheita tulee 
vielä panna täytäntöön direktiivin mukaisesti (säh-
köinen laskutus huhtikuussa 2019).
Komission tulisi kiirehtiä kaikkia jäsenvaltioita 
osallistumaan aktiivisesti ARACHNE-tietokantaan 
ja käyttämään sitä.
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11/2015 Hallinnoiko komissio hyvin 
kalastuskumppanuusso-
pimuksia?

2 90, suositus 1 b) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komission yksiköt edistävät samantapaisia teknisiä 
määräyksiä kestävää kalastusta koskeville kumppa-
nuussopimuksille alueellisella tasolla.

Alueellisia dokumentoituja strategioita ei kuiten-
kaan ole olemassa, joten komission alueellisten 
strategioiden määritelmissä ja niiden dokumen-
toinnissa tarvitaan vielä edistymistä.

6 93, suositus 2 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto on ryhtynyt toi-
menpiteisiin lupaprosessin yksinkertaistamiseksi, esi-
merkiksi suoralla viestinnällä EU:n ulkopuolisen 
kumppanimaan kanssa.

Lupaprosessin valvonnan nykyiset menetelmät 
ovat kuitenkin edelleen puutteellisia. Komission 
toteuttamaa seurantaa ja lupaprosessia koskevia 
jatkotoimia on vielä parannettava.

12/2015 Tietämyksen siirron ja neu-
vontatoimien heikko hal-
linnointi on haitannut 
maaseudun 
osaamistalouden 
edistämistä koskevan EU:n 
painopisteen toteuttamista

2 94, suositus 1 b) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Toimenpiteen 1 ohjeasiakirjaa päivitettiin koulutus-
tarpeiden analyysia koskevalla kohdalla.

Ohjeasiakirjan tiedoissa ei käsitellä riittävän 
yksityiskohtaisesti sitä, miten toistuva analyysi 
koulutustarpeista tulisi suorittaa.

4 94, suositus 1 d) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on päivittänyt toimenpiteen 2 ohjeasiakir-
jaa erillisellä kohdalla jäsenvaltioiden tarpeesta käyn-
nistää neuvontapalvelut.

Komissio ei ole seurannut seurantakomiteoissa ja 
vuotuisissa tarkastelukokouksissa jäsenvaltioiden 
neuvontapalveluiden käynnistämisen täytäntöön-
panoa.

6 96, suositus 2 b) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Toimenpiteen 2 ja julkisen hankinnan ohjeasiakirjoja 
päivitettiin sisäisesti toimitettuja palveluita koskevilla 
tiedoilla.

Komission suorittama jäsenvaltioiden menettely-
jen seuranta ei ole riittävää tilintarkastustuomiois-
tuimen suosituksen vaatimalla tavalla.
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7 98, suositus 3 a) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Suositus siitä, että komissio vahvistaisi kustannusten 
kohtuullisuuden tarkastuksia, on pantu täytäntöön, 
ja suositus siitä, että komissio ja jäsenvaltiot tekisivät 
yhteistyötä hallintaviranomaisten valvontajärjestel-
mien vaikuttavuuden varmistamiseksi, on suurim-
maksi osaksi pantu täytäntöön erityisesti 
petosriskien ja hankkeen kustannusten kohtuullisuu-
den osalta. Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien käy-
tössä oleva maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston uusi säännönmukaisuuden testauksen 
tarkistuslista on vahvistanut kustannusten kohtuulli-
suuden tarkastuksia.

Lisäksi komissio on julkaissut jäsenvaltioille ohjeet 
maaseudun kehittämisen alaan liittyvistä tarkastuk-
sista ja seuraamuksista. Asiakirjan liite 1 sisältää tilin-
tarkastustuomioistuimen suositusten mukaisen 
tarkistuslistan maaseudun kehittämishankkeiden 
kustannuksiin liittyvien riskien valvontajärjestelmän 
suunnittelun arvioimiseksi.

Komissio on antanut hyvin vähän aineistoa kus-
tannusten kohtuullisuutta käsittelevien hallintovi-
ranomaisten lisäkoulutuksesta silloin, kun 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ei käy-
tetä. Kustannusten kohtuullisuuden tarkastukset ja 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 
käyttö eivät ole sama asia, vaikka niillä onkin joita-
kin yhteisiä tavoitteita. Yksinkertaistetut kustan-
nusvaihtoehdot kattavat vain pienen osan 
maaseudun kehittämisen kokonaismenoista (ks. 
erityiskertomus 11/2018), ja joten hallintoviran-
omaisten tarve arvioida kustannusten kohtuulli-
suutta on edelleen olemassa (komissio ei 
havainnut eurooppalaisen maaseudun kehittämis-
verkoston alustalla muita kulujen kohtuullisuuden 
arvioinnin hallinnollisten menettelyjen hyviä käy-
täntöjä).

8 98, suositus 3 b) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio ryhtyi useisiin toimiin, mukaan lukien 
kumppanuussopimuksien käyttöön ottaminen ja 
hyväksyminen, ja soveltaa edellistä kautta tiukempaa 
lähestymistapaa varmistaakseen EU:n rahastojen 
täydentävyyden 2014–2020 ohjelmakaudella.

Yksiköiden välisten ryhmien keskustelunaiheet 
ovat yleisluontoisia eivätkä kata yksittäisiä ohjel-
matoimenpiteitä. Tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa (erityiskertomus 16/2017) havait-
tiin kumppanuussopimuksiin ja maaseudun kehit-
tämishankkeisiin vaikuttavia puutteita 
monialaisen täydentävyyden ja synergian suhteen.

10 100, suositus 
4 b)

Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Toimenpiteen 1 (ammatillista koulutusta ja tiedotusta 
koskevat toimet) ohjeasiakirjaa päivitettiin koulutus-
tarpeiden analyysia koskevalla kohdalla.

Toimenpiteen 1 päivitetty ohjeasiakirja ei anna 
jäsenvaltioille selkeitä ohjeita palautemenettelyjen 
toteuttamisesta. Vaikka tilintarkastustuomioistui-
men kertomukseen sisältyvä esimerkki tavanomai-
sista menetelmistä koskee myös 
koulutusohjelmien arviointia, tätä ei mainita 
ohjeasiakirjan tekstissä, jolloin siitä voidaan saada 
käsitys, että menetelmä on tarkoitettu vain 
tarveanalyysille.
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11 102, suositus 5 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on aloittanut sääntöjenmukaisuuden tar-
kastusten suorittamisen tieto- ja innovointialalla.

Useita suunniteltuja tarkastuksia ei toteutettu 
käytännössä, mahdollisesti riskianalyysista saa-
dun matalan pistemäärän johdosta.

Tarkastajat panevat merkille, että maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosasto aloitti sääntö-
jenmukaisuuden tarkastusten suorittamisen tietä-
myksen siirron ja innovaation alalla sen jälkeen, 
kun tilintarkastustuomioistuimen kyseisen alan 
erityiskertomus oli julkaistu. Maatalouden ja maa-
seudun kehittämisen pääosaston kauden 2016–
2018 monivuotisessa työohjelmassa (s. 49) todet-
tiin kuitenkin, että erityiskertomuksen 12/2015 
julkaisua edeltävä tarkastusten puute selittyi 
2007–2013 ohjelmakauden alhaisilla menoilla.

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole varmuutta 
siitä, että tietämyksen siirron ja neuvontatoimen-
piteiden riskiprofiilia olisi nostettu komission vas-
tauksessa ilmoitetussa määrin.

13/2015 FLEGT-toimintasuunnitel-
man mukainen EU:n tuki 
puuntuottajamaille

1 58, suositus 1 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio kehitti metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) 
koskevan toimintasuunnitelman kaudelle 2018–
2022. Toimintasuunnitelmassa on määräaikaisia 
(tavoitevuodet) toimintoja, vastuullinen osapuoli 
(Euroopan komissio ja/tai jäsenvaltio) ja odotetut 
tuotokset.

Euroopan komissio laati ulkoisen organisaation 
(CIFOR) kanssa sopimuksen, jonka avulla voidaan 
luoda kattava toimintasuunnitelma ja seuranta- ja 
arviointijärjestelmät indikaattoreineen, tavoitteineen 
ja perustason arvoineen.

Komissio kehittää parhaillaan FLEGT-toimintasuun-
nitelman saavutusten tietokantaa, jolla seurataan 
vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoitta-
neiden maiden edistymistä.

Toimintasuunnitelma valmistuu kaudella 2018–
2022 kauden 2016–2020 sijasta. Erilainen 
aikataulu vaikuttaa FLEGT-ohjelman seurantaan ja 
raportointiin (ks. suositus 5).

Työsuunnitelmaluonnos ei vielä virallisesti sido 
komissiota, sillä siltä puuttuvat kaikki tarvittavat 
hyväksynnät.
Siltä puuttuu myös varsinainen täytäntöönpanon 
talousarvio, mikä vaikeuttaa entisestään tulokselli-
suuden ja tilivelvollisuuden seurantaa.

5 59, suositus 5 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Vaaditun raportoinnin perustana toimiva työsuun-
nitelma on laadittu. Vuonna 2016 julkaistiin FLEGT-
ohjelman arvio, mikä oli parempi vaihtoehto kuin 
pelkkä kertomus edistymisestä.

Komissio aikoo valmistella seuraavan kertomuksen 
edistymisestä vuonna 2019. Sen tulisi kattaa 
työsuunnitelman toimet, johon sisältyvät 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa vaaditut 
tärkeimmät raportointiosiot.

Työsuunnitelmalla ei ole tähän mennessä yhtään 
tarvittavista hyväksynnöistä. Edistymistä 
vuonna 2018 koskevalle kertomukselle asetettua 
määräaikaa ei noudatettu.
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16/2015 Energian toimitusvar-
muuden parantaminen 
energian sisämarkkinoita 
kehittämällä: lisätoimet 
tarpeen

4 117, suositus 3 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on edistynyt oikeudellisen kehyksen kehit-
tämisessä ja täytäntöönpanossa.

Täytäntöönpano on vielä käynnissä. Markkinoiden 
tehottomuus on vielä ratkaisematta.

12 123, suositus 
7 b)

Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio käyttää välineitä energiamarkkinoiden 
mallintamiseen ja kustannus-hyötyanalyysime-
netelmät kehittyvät jatkuvasti.

Komissio on osittain hyväksynyt ja pannut tilintar-
kastustuomioistuimen suosituksen täytäntöön. 
Sisäisesti luoduilla analyyttisilla ja mallinnusval-
miuksilla voi olla merkittävät vaikutukset resurs-
seihin joko komission tai ACER:n kannalta.

13 123, suositus 7 c) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio tekee yhteistyötä Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-
ENTSOn kanssa, jotta tarvearviointi huomioidaan 
EU:n tasolla energian sisämarkkinoihin liittyvän 
infrastruktuurin suunnittelussa.

ENTSOjen toimittamien uusien mallien 
hyväksyntä puuttuu vielä.

14 125, suositus 8 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komissio on hionut suunnittelumenettelyjään ja 
erityisesti yhteistä etua koskevien hankkeiden priori-
sointia ja rahoitusta.

ENTSOjen toimittamien uusien mallien 
hyväksyntä puuttuu vielä.

15 126, suositus 9 Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio on toteuttanut suosituksen perusajatuksen. Komissio ei ole tehnyt lainsäädännöllisiä ehdotuk-
sia.

17/2015 Komission tuki nuoriso-
työttömyyttä käsitteleville 
toimintaryhmille: ESR-
rahoitusta kohdennettiin 
uudelleen, mutta tulokset 
jäivät taka-alalle

2 84, suositus 2 a) Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Vaatimus selvittää tarkoitetut vaikutukset niiden 
EU:n ja toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyvän 
odotetun vaikuttavuuden kannalta sisältyy ERI-rahas-
tojen oikeudelliseen kehykseen (ks. yhteisiä sään-
nöksiä koskevan asetuksen 30 artikla).

Vaatimusta, joka koskee velvoitetta täsmentää, 
millaisia vaikutuksia muutoksilla odotetaan olevan 
unionin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaan strategiaan, on sovellettu puutteellisesti.

3 84, suositus 2 b) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Tarkistuslista, jolla dokumentoidaan toimen-
pideohjelman muutosten arvioinnin johtopäätökset 
(mukaan lukien toimenpideohjelman vaikutus 
Eurooppa 2020 -strategian edistämiseen, taloudelli-
seen, sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon, odotet-
tuihin tuloksiin, indikaattoreihin ja tuloskehykseen).

Tarkistuslista ei dokumentoi lisätulosten kohtuulli-
suuden analyysia.

4 84, suositus 2 c) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Täytäntöönpanokertomuksissa raportoitujen varojen 
uudelleen ohjelmointi ja jakaminen.

Toimenpideohjelmien muutoksiin liittyvää aiem-
paa ja odotettua tuloksellisuutta ei ole raportoitu 
riittävästi täytäntöönpanokertomuksissa.

6 86, suositus 3 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Tarkistuslistoissa dokumentoidaan komission 
täytäntöönpanokertomusten tietojen pohjalta suorit-
tamat johdonmukaisuus- ja uskottavuustarkastukset. 
Tuloksellisuustietojen luotettavuustarkastukset ovat 
suunnitteilla.

Täytäntöönpanokertomusten järjestelmällisistä 
luotettavuustarkastuksista tai kertaluontoisten 
pyyntöjen jälkeen saatujen tietojen tarkastuksista 
ei ole aineistoa.
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20/2015 Maatalouden kehittämi-
seen suunnattavan EU-tuen 
kustannusvaikuttavuus ei-
tuotannollisten maatalous-
investointien alalla

1 74, suositus 1 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio on laatinut vuotuisen täytäntöönpanoker-
tomuksen teknisen ohjeen. Lisäksi komissio tukee 
jäsenvaltioita seurantakomitean kokouksilla vuotui-
sen täytäntöönpanokertomuksen raportoinnissa.

Suositus siitä, että komissio toteuttaisi jäsenvaltioi-
den vuotuisten täytäntöönpanokertomusten seu-
rantaa, on vielä vireillä ja sen täytäntöönpano 
voidaan varmentaa vasta vuoden 2019 
väliarvioinnin jälkeen.

5 77, suositus 3 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio on ottanut käyttöön ohjeita rohkaistakseen 
jäsenvaltioita asettamaan uusia tulosindikaattoreita.

Ottaen huomioon, että ohje ei ole jäsenvaltioita 
sitova eikä pakollinen asiakirja, komissio ei voi 
varmentaa, missä määrin jäsenvaltiot todelli-
suudessa noudattivat ohjeita ja määrittelivät uusia 
erityisiä indikaattoreita. Sitä, missä määrin komis-
sion toimilla varmistettiin ei-tuotannollisten 
investointien osuuden suositeltu seuranta tai 
arviointi 2014–2020 ohjelmakauden arviointien 
aikana, voidaan tarkastella vasta vuoden 2019 laa-
jemmissa vuotuisissa täytäntöönpanokertomus-
ten arvioinneissa.

21/2015 EU:n kehitysyhteistyötoi-
mia koskevaan tulosperus-
teiseen lähestymistapaan 
liittyvien riskien arviointi

1 83, suositus 1 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Yksiköiden valmisteluasiakirja, A Revised EU Interna-
tional Cooperation and Development Results Frame-
work in line with the Sustainable Development Goals 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
and the New European Consensus on Development – 
SWD(2018) 444 – julkaistiin lokakuussa 2018, ja se 
sisältää nimenomaan tuloksiin liittyvän terminolo-
gian liitteen.

EU:n kansainvälisen yhteistyön toimien hal-
linnoinnin käytännön opas tuloksiin liittyvine 
tärkeimpiä käsitteitä ja terminologiaa selkeyttävine 
tiedostoineen ei ollut vielä saatavissa seurantahet-
kellä. Lisäksi terminologian käytössä oli epä-
johdonmukaisuutta myös keskeisissä menetelmiä 
koskevissa asiakirjoissa. Esimerkiksi komission 
EU:n kehitystoimien arvioinnin suorittajien 
välineistössä esittämä kaavio sisälsi edelleen 
määritelmiä, jotka olivat ristiriidassa tuloskehyk-
sen yhteydessä hyväksytyn terminologian kanssa. 
Lisäksi joistakin toiminta-asiakirjoista puuttuu 
edelleen tavoitteet ja perustasot.

2 83, suositus 2 Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Komission on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että toimien ja odotettujen tulos-
ten välille muodostuu selkeä yhteys, myös monialais-
ten aiheiden osalta. Näitä ovat erityisesti toiminta-
asiakirjojen täyttämiseen tarkoitetut ohjeet ja malli, 
sekä asiaankuuluvat määräykset tulossuuntautuneen 
seurannan käsikirjassa.

Joitakin suuntaviivoja tulee vielä täydentää, 
mukaan lukien EU:n kansainvälisen yhteistyön 
toimien hallinnoinnin käytännön opas.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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22/2015 Luottoluokituslaitosten val-
vonta EU:ssa – perusta on 
vakaa, mutta vaikut-
tavuutta olisi edelleen 
parannettava (ESMA)

6 110, suositus 6 Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

ESMA on päivittänyt luottoluokituksesta annetun 
asetuksen soveltamiseen liittyvää kysymysten ja vas-
tausten osiota lisäämällä siihen uuden jakson (osa V) 
luottoluokitusten julkistamisesta ja esittämisestä.

Vireillä olevan kuulemisen päättyminen ja lopulli-
sen kertomuksen julkaiseminen luottoluokituksiin 
sovellettavien julkistamisvaatimusten suuntaviivo-
jen laatimista varten.

7 110, suositus 7 Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Keskustietokannan CEREP-järjestelmän integrointi 
RADAR-raportointijärjestelmään. Integrointitoimen-
piteen aikana ESMA tarkisti tiedot luokitustasolla 
molemmissa järjestelmissä ja korjasi havaitut epä-
johdonmukaisuudet. Tämän tuloksena tiedon laatu 
on parempi.

Huolimatta ESMAn tähän mennessä suorittamista 
CEREP-järjestelmän tietosisällön parannustöistä, 
seuraavat osatekijät eivät vielä ole käytettävissä: 
keskimääräiset maksukyvyttömyysasteet; kes-
kimääräiset siirtymämatriisit, moniosaisten kyse-
lyjen lataukset, tiedot raportoitujen tietojen 
aiempien virheiden oikaisuista ja niiden selitykset, 
tiedot metodologian muutoksista.

23/2015 Veden laatu Tonavan 
jokivesistöalueella: 
vesipolitiikan puitedirektii-
vin täytäntöönpano etenee, 
mutta vielä on jonkin ver-
ran tekemistä

12 191, suositus 
3 b)

Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio jatkaa vähimmäisvaatimusten arviointia 
niiden olemassaolon ja asiaankuuluvuuden mukaan, 
ja arvioi hyvän maatalous- ja ympäristökunnon stan-
dardien olemassaoloa ja asianmukaisuutta.

Komissio ei hyväksynyt suositusta.

14 191, suositus 3 d) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio havaitsi virtaviivaistamisen mahdollisuuk-
sia.

Komissio on jo ryhtynyt konkreettisiin toimiin 
tämän suosituksen täytäntöönpanemiseksi ja sen 
tulisi jatkaa toimia edelleen seuraavassa raportoin-
timenettelyssä nitraattidirektiivin (2020) ja 
vesipuitedirektiivin (2022) yhteydessä.

15 191, suositus 3 e) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio valmistelee ja suunnittelee suositusten anta-
mista useille jäsenvaltioille koskien ympäristö- ja 
resurssikustannusten sisällyttämistä kustannusten 
kattamiseen seuraavassa täytäntöönpanokertomuk-
sessa.

Jäsenvaltiot sopivat hiljattain yhteisen täytäntöön-
panostrategian puitteissa sellaisen teknisen kerto-
muksen valmistelusta, jossa tunnistetaan 
vesihuollon parhaillaan käytössä olevat kustan-
nusten kattamisen lähestymistavat vesipuitedirek-
tiivin 9 artiklan vaatimusten mukaisesti 
(hajakuormitus mukaan lukien). Tämän alan datan 
ja tiedon tarvetta tulee tutkia. Tämän tehtävän suo-
rittamiseen perustetaan strategisen koordinointi-
ryhmän johdolla toimiva väliaikainen talousasiain 
työryhmä. Tehtävän odotetaan päättyvän 
vuoden 2020 loppuun mennessä (ks. yhteisen täy-
täntöönpanostrategian työohjelma 2019–2021).

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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25/2015 Maaseudun infrastruktuu-
ria koskeva EU:n tuki: 
varoille olisi mahdollista 
saada huomattavasti 
parempaa vastinetta

2 101, suositus 
1 b)

Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukai-
sesti komissio on edistänyt parhaiden käytäntöjen 
omaksumista nollavaikutuksen riskin 
lieventämiseksi varmistamalla, että maaseudun kehi-
tysohjelmissa on tehokkaat täydentävyyden järjeste-
lyt. Ennen jäsenvaltioiden maaseudun 
kehitysohjelmien hyväksymistä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosasto lähetti hallintovi-
ranomaisille huomautuksia parannuksista pyytäen 
niiden huomioimista myöhemmissä versioissa.

Komissio ei ole julkaissut erityistä ohjeasiakirjaa 
siitä, miten nollavaikutuksen riskiä voidaan 
lieventää tai siitä, miten voidaan välttää muiden 
rahastojen korvaaminen maaseudun kehit-
tämisohjelman resursseilla. Nollavaikutuksen vai-
kuttavasta lieventämisestä 2017–2020 ohjelmissa 
ei ole evidenssiä. Maatalouden ja maaseudun kehit-
tämisen pääosasto pyrkii laatimaan tästä alustavan 
arvion vuoden 2019 väliarvioinnin perusteella. 
Komissiolla ei ole aineistoa siitä, että riskiä kansal-
listen rahastojen korvaamisesta maaseutura-
haston varoilla olisi lievennetty.

4 101, suositus 1 d) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto 
on parantanut EU-rahastojen täydentävyyden 
varmistamiseen tarkoitettujen järjestelyjen tutkimista 
kiinnittämällä näihin seikkoihin enemmän huomiota 
ja käyttäen apuna hiljattain luotua kumppanuussopi-
musta. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto arvioi, että niiden vaikuttavuutta arvioivat 
alustavat johtopäätökset voitaisiin laatia ohjelmien 
vuoden 2019 väliarvioinnin perusteella, tilintarkas-
tustuomioistuimen suosituksen mukaisesti.

Eri EU-rahastojen täydentävyyden varmistami-
seksi tarkoitettujen järjestelyjen vaikuttavuutta 
nykyisellä ohjelmakaudella ei vielä tunneta. Vuo-
tuiset täytäntöönpanoraportit tulevat saataville 
vasta myöhemmin vuonna 2019. Tilintarkastus-
tuomioistuimen erityiskertomuksessa 
nro 16/2017 havaittiin kumppanuussopimuksiin 
ja maaseudun kehittämishankkeisiin vaikuttavia 
puutteita monialaisen täydentävyyden ja synergian 
suhteen.

6 106, suositus 
2 b)

Pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi

Suositus siitä, että komissio vahvistaisi kustannusten 
kohtuullisuuden tarkastuksia, on pantu täytäntöön, 
ja suositus siitä, että komissio ja jäsenvaltiot tekisivät 
yhteistyötä hallintaviranomaisten valvontajärjestel-
mien vaikuttavuuden varmistamiseksi, on pantu täy-
täntöön suurimmaksi osaksi, erityisesti petosriskien 
ja hankkeen kustannusten kohtuullisuuden osalta. 
Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien käytössä oleva 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
uusi säännönmukaisuuden testauksen tarkistuslista 
on vahvistanut kustannusten kohtuullisuuden tarkas-
tuksia. Lisäksi komissio on julkaissut jäsenvaltioille 
ohjeet maaseudun kehittämisen alaan liittyvistä tar-
kastuksista ja seuraamuksista. Asiakirjan liite 1 sisäl-
tää tilintarkastustuomioistuimen suositusten 
mukaisen tarkistuslistan maaseudun kehittämishank-
keiden kustannuksiin liittyvien riskien valvontajärjes-
telmän suunnittelun arvioimiseksi.

Komissio ei ole toimittanut muuta näyttöä hal-
lintaviranomaisten kustannusten kohtuullisuutta 
koskevasta lisäkoulutuksesta tilintarkastustuomio-
istuimen vuonna 2017 toteuttaman seurannan jäl-
keen. Komissio ei yksilöinyt eurooppalaisen 
maaseudun kehittämisverkoston alustalla muita 
kulujen kohtuullisuuden arvioinnin hallinnollisten 
menettelyjen hyviä käytäntöjä.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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9 109, suositus 3 a) Pantu täytäntöön 
joiltakin osin

Komissio on antanut hallintaviranomaisille ohjeet 
maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnista 
eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston 
verkkosivuston kautta sekä arvioinnin neuvon-
tapalvelujen kautta.

Tulosindikaattoreiden ja ohjelman tulosten 
arviointiin tarvittavan tiedon kerääminen on 
yleensä ottaen vielä riittämätöntä. Komission 
seurantatarkastukseen antaman vastauksen 
mukaan komissio pyrkii arvioimaan tietoja, joiden 
perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä varain-
käytön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta seu-
ranta- ja arviointikehyksen mukaisilla 
arvioinneilla vuonna 2019.

Erityis-           
kertomus nro Kertomuksen nimi Nro Kertomuksen 

kohta

Tilintarkastustuomio-
istuimen lopullinen 

arvio
Parannukset Puutteet
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LIITE 3.5

AIEMPIEN TULOKSELLISKEHYKSEEN LIITTYVIEN SUOSITUSTEN SEURANTA

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti

Näyttö                            
riittämätönsuurimmaksi 

osaksi
joiltakin osin

2015

Suositus 1: Komission olisi muunnettava Horisontti 2020 -ohjelman 
ylätason tavoitteet operatiivisiksi tavoitteiksi työohjelman tasolla, jotta 
tavoitteita voidaan käyttää vaikuttavalla tavalla tuloksellisuuden edistämi-
seen arvioimalla työohjelmien ja ehdotuspyyntöjen tuloksellisuutta.

x

Suositus 2:  Komission   olisi  selkeytettävä  entisestään  Eurooppa  2020 
-strategian (2010–2020), monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) 
ja komission painopisteiden (2015–2019) välillä olemassa olevia 
yhteyksiä esimerkiksi strategisella suunnittelu- ja raportointimenettelyllä 
(2016–2020). Tämä vahvistaisi seuranta- ja raportointijärjestelyjä ja 
antaisi komissiolle valmiudet raportoida vaikuttavasti EU:n talousarvion 
vaikutuksesta Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen.

x

Suositus 3: Komission olisi kaikissa toimissaan käytettävä panoksen, 
tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen käsitteitä johdonmukaisesti ja parem-
paa sääntelyä koskevia komission ohjeita noudattaen.

x

Lähde:  Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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4. LUKU

Tulot

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 4.1–4.4

Tulot lyhyesti 4.2–4.3

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 4.4

Toimien sääntöjenmukaisuus 4.5

Sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueiden ja vuotuisten toimintakertomusten arviointi 4.6–4.22

Puutteet, jotka koskevat perinteisten omien varojen hallinnointia jäsenvaltioissa 4.7–4.10

Puutteet komission tarkastuksissa, jotka koskevat perinteisiin omiin varoihin 
liittyviä jäsenvaltioiden selvityksiä 4.11–4.13

BKTL- ja alv-varaumien lukumäärä on pysynyt kaiken kaikkiaan muuttumattomana, kun 
taas perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat ovat lisääntyneet 4.14–4.15

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viivästyksiä komission jatko- ja sulkemistoimissa, 
jotka liittyivät perinteisiä omia varoja koskeviin avoimiin kohtiin 4.16

Komissio odottaa saavansa monivuotisen BKTL-tarkastussyklinsä päätökseen vuonna 2019 
mutta jatkaa arviointia globalisaation vaikutuksesta kansantalouden tilinpitoon vuoteen 
2024 asti 4.17–4.20

Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt 4.21–4.22

Johtopäätös ja suositukset 4.23–4.25

Johtopäätös 4.23

Suositukset 4.24–4.25

Liite 4.1     – Tapahtumatarkastusten tulokset – tulot

Liite 4.2     – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja perinteisiä omia varoja koske-
vat avoimet kohdat jäsenvaltioittain 31.12.2018

Liite 4.3     – Aiempien suositusten seuranta – tulot
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Johdanto

4.1 Tässä luvussa esitetään tuloja koskevat tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Tulot koostuvat omista varoista ja muista 
tuloista. Laatikossa 4.1 esitetään tulojen jakautuminen vuonna 2018.

Tulot lyhyesti

4.2 Suurin osa (90 prosenttia) tuloista on peräisin kolmesta eri tyyppisestä omien varojen lähteestä:

a) EU:n tuloista 66 prosenttia on bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja, joita käytetään EU:n talousarvion tasa-
painottamiseen sen jälkeen, kun kaikista muista lähteistä saatavat tulot on laskettu. Kunkin jäsenvaltion rahoitusosuus määräy-
tyy suhteessa sen bruttokansantuloon (1).

Laatikko 4.1
Tulot – Jakautuminen vuonna 2018

Vuoden 2018 tulot yhteensä (1) 159,3 miljardia euroa

(1) Määrässä on kyse EU:n talousarvion tosiasiallisista tuloista. Tuloslaskelmassa esiintyvä 163,1 miljardin euron määrä on laskettu suoriteperusteisen järjestelmän 
pohjalta.

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2018.

(1) Alustava laskelma perustuu BKLT-tietoja koskevaan ennakkoarvioon. Ennakkoarvion ja lopullisen BKTL:n väliset erot mukautetaan seuraavina 
vuosina, ja ne vaikuttavat omien varojen jakautumiseen jäsenvaltioiden välillä eivätkä niinkään kannettuun kokonaismäärään.
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b) EU:n tuloista 13 prosenttia on perinteisiä omia varoja. Ne ovat lähinnä tuontitulleja. Niiden kantaminen on jäsenvaltioiden 
vastuulla. Kokonaismäärästä maksetaan EU:n talousarvioon 80 prosenttia ja loput 20 prosenttia jäsenvaltiot pidättävät kat-
taakseen kantokulut.

c) EU:n tuloista 11 prosenttia on arvonlisäveroon (alv) perustuvia omia varoja. Arvonlisäveroon perustuvat rahoitusosuudet 
lasketaan siten, että jäsenvaltioiden yhdenmukaistettuihin alv-määräytymisperusteisiin sovelletaan yhdenmukaista verokan-
taa (2).

4.3 Tulot käsittävät myös muista lähteistä peräisin olevia varoja. Merkittävimpiä näistä lähteistä ovat unionin ohjelmiin ja sopimuk-
siin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset (3) (kahdeksan prosenttia EU:n tuloista).

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

4.4 Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 selostettua tarkastustapaa ja -menetelmiä. Varmuus tuloja 
koskevaa tarkastuslausuntoa varten on saatu arvioimalla keskeisiä järjestelmiä sekä lisäksi tekemällä tapahtumatarkastuksia. Vuoden 
2018 tulojen osalta tilintarkastustuomioistuin

a) tarkasti 55:stä komission perintämääräyksestä koostuvan otoksen (4); kyseessä oli edustava otos kaikista tulolähteistä

b) tarkasti komission järjestelmät,

i) joilla varmistetaan, että jäsenvaltioiden BKTL- ja alv-tiedot muodostavat asianmukaisen omien varojen rahoitusosuuk-
sien laskentaperustan, ja joilla lasketaan ja kannetaan kyseiset rahoitusosuudet (5)

ii) joilla hallinnoidaan perinteisiä omia varoja, tarkastetaan jäsenvaltioiden raportoinnin luotettavuus ja varmistetaan, että 
jäsenvaltioilla on käytössään tehokkaat järjestelmät, joilla perinteiset omat varat kannetaan, ilmoitetaan ja asetetaan 
käyttöön oikeamääräisinä

iii) joilla hallinnoidaan sakkoja ja seuraamuksia

iv) joilla lasketaan oikaisumekanismien tuloksena saatavat määrät

c) tarkasti perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmät (6) kolmessa jäsenvaltiossa (Italia, Ranska ja Espanja) (7)

d) tarkasti budjettipääosaston ja Eurostatin vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyjen sääntöjenmukaisuutta koskevien tietojen 
luotettavuuden.

Toimien sääntöjenmukaisuus

4.5 Tässä osassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomautukset toimien sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti järjestelmiä, joiden avulla komissio laskee ja kerää tuloja (8). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti 55 perintämääräyksen 
otoksen. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset EU:n tilien perustana olevien tulotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta perus-
tuvat näihin tarkastustoimiin. Otoksen tarkastuksessa ei havaittu yhtäkään kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä. Liitteessä 4.1
esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista.

Sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueiden ja vuotuisten toimintakertomusten arviointi

4.6 Kuten kohdassa 4.4 selostetaan, tilintarkastustuomioistuin poimi otoksen järjestelmistä ja tarkasti sen. Jäljempänä esitettävät 
huomautukset eivät vaikuta tilintarkastustuomioistuimen kokonaislausuntoon EU:n tulojen sääntöjenmukaisuudesta (ks. luku 1). 
Niissä kuitenkin tuodaan esiin joko puutteita, jotka ovat merkittäviä omien varojen yksittäisten luokkien kannalta, tai aloja, joilla tulo-
jen laskentaa ja kantamista olisi parannettava.

(2) Saksaan, Alankomaihin ja Ruotsiin sovelletaan 0,15 prosentin alennettua alv-kantaa, ja muihin jäsenvaltioihin sovelletaan 0,3 prosentin verokan-
taa.

(3) Nämä koostuvat pääasiassa tuloista, jotka koskevat maataloustukirahastoa ja maaseuturahastoa (ja erityisesti niiden tilien tarkastamista ja hyväksy-
mistä sekä sääntöjenvastaisuuksia), muiden kuin EU-maiden osallistumista tutkimusohjelmiin sekä EU:n ohjelmiin ja toimintoihin liittyviä muita 
rahoitusosuuksia ja palautuksia.

(4) Perintämääräys on asiakirja, johon komissio kirjaa saataviensa määrän.
(5) Tilintarkastustuomioistuimen lähtökohtana olivat hyväksytyt BKTL-tiedot ja jäsenvaltioiden valmistelema yhdenmukainen alv:n määräytymispe-

rusta. Tarkastuksen yhteydessä ei suoraan testattu komission ja jäsenvaltioiden toimittamia tilastotietoja ja muita tietoja.
(6) Tarkastuksessa käytetyt tiedot olivat peräisin kirjanpitojärjestelmistä, joita tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot käyttävät perinteisten omien varo-

jen kirjaamiseen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei voinut kattaa tuontia, josta ei ollut tehty ilmoitusta tai joka oli välttänyt tullivalvonnan.
(7) Mainitut kolme jäsenvaltiota valittiin tarkastukseen niiden perinteisiä omia varoja koskevien rahoitusosuuksien suuruuden ja tilintarkastustuo-

mioistuimen riskinarvioinnin perusteella.
(8) Ks. kohta 12 liitteessä 1.1.
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Puutteet, jotka koskevat perinteisten omien varojen hallinnointia jäsenvaltioissa

4.7 Kukin jäsenvaltio lähettää komissiolle kuukausittain selvityksen kantamistaan tulleista (selvitys A-kirjanpidosta) ja kolmen 
kuukauden välein selvityksen niistä todetuista saamisista, joita ei ole vielä kerätty (selvitys B-kirjanpidosta). Näiden selvitysten luotetta-
vuus on ratkaisevan tärkeää perinteisten omien varojen laskemiseksi.

4.8 Tilintarkastustuomioistuin analysoi A- ja B-kirjanpitoja Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa sekä menetelmiä, joilla EU:n talous-
arvioon maksettavat perinteiset omat varat kannettiin.

4.9 Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä ongelmia kuukausiselvityksissä, jotka koskivat Italiassa ja Ranskassa kan-
nettuja tullimaksuja. Sitä vastoin Espanjassa havaittiin puutteita näiden selvitysten laatimiseen liittyvissä valvontajärjestelmissä (ks. 
laatikko 4.2).

4.10 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että kolmessa tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa oli puutteita todettujen 
mutta vielä kantamatta olevien tullimaksujen hallinnoinnissa. Puutteissa oli pääosin kyse siitä, että tullivelkojen pakkoperintä oli vii-
västynyt tai velat oli kirjattu kirjanpitojärjestelmään tai poistettu siitä myöhässä (9). Tilintarkastustuomioistuin on aiempina vuosina 
havainnut samanlaisia ongelmia muissa jäsenvaltioissa (10). Myös komissio raportoi, että sen tarkastuksissa tulee edelleen esiin B-kir-
janpitoon liittyviä ongelmia. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin esittänyt B-kirjanpitoa koskevia suosituksia (11), mutta niitä ei ole 
vielä pantu täytäntöön kaikilta osin.

Puutteet komission tarkastuksissa, jotka koskevat perinteisiin omiin varoihin liittyviä jäsenvaltioiden selvityksiä

4.11 Tilintarkastustuomioistuin tutki järjestelmät, joiden avulla komissio tarkastaa jäsenvaltioiden raportoinnin luotettavuuden ja 
varmistaa, että jäsenvaltioilla on käytössään tehokkaat järjestelmät, joilla perinteiset omat varat kannetaan, ilmoitetaan ja asetetaan 
käyttöön oikeamääräisinä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa keskityttiin komission jäsenvaltioissa tekemiin vuotuisiin tar-
kastuksiin sekä A- ja B-kirjanpidon selvitysten johdonmukaisuuden tarkastamiseen.

4.12 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komission vuoden 2018 tarkastusohjelman perustana ei ollut riittävän jäsenneltyä ja 
dokumentoitua riskinarviointia. Suunnitelmassa ei asetettu jäsenvaltioita järjestykseen riskitason perusteella, eikä siinä selostettu ris-
kien vaikutusta ja todennäköisyyttä. Sen vuoksi ei voitu vahvistaa, että tarkastuksissa olisi asianmukaisesti katettu suurimmat riski-
alueet.

4.13 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että kun komissio vastaanotti perinteisten omien varojen selvityksiä kuukau-
sittain tai vuosineljänneksittäin, se ei analysoinut järjestelmällisesti selvityksissä esiintyviä, tavallisuudesta poikkeavia muutoksia eikä 
se kerännyt relevantteja tietoja, joiden avulla syyt tällaisiin muutoksiin olisi selvitetty.

BKTL- ja alv-varaumien lukumäärä on pysynyt kaiken kaikkiaan muuttumattomana, kun taas perinteisiä omia 
varoja koskevat avoimet kohdat ovat lisääntyneet

4.14 Kun komissio havaitsee tapauksia, joissa jäsenvaltioiden toimittamat tiedot mahdollisesti eivät ole omia varoja koskevien ase-
tusten (12) mukaisia, se jättää nämä tiedot avoimiksi ja niitä voidaan muuttaa, kunnes komissio on vakuuttunut siitä, että kyseiset tie-
dot ovat vaatimusten mukaisia. BKTL- ja alv-varojen osalta menettelyä kutsutaan varauman esittämiseksi, ja perinteisten omien 
varojen osalta vastaavaa menettelyä kutsutaan kohdan jättämiseksi avoimeksi. Komissio määrittää varaumien ja avointen kohtien vai-
kutuksen EU:n talousarvioon sen jälkeen kun se on saanut tarvittavat tiedot jäsenvaltioilta.

Laatikko 4.2
Perinteisten omien varojen valvontajärjestelmän puutteet Espanjassa

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että valvonta, joka koski perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmään tehtyjä muutoksia, oli puutteellista 
Espanjassa. Espanjan A-kirjanpitoa koskevassa kuukausiselvityksessä toukokuulta 2018 oli vienti, jonka johdosta EU:n talousarvion käyttöön 
asetettava määrä väheni puolella miljoonalla eurolla. Espanjan kansalliset viranomaiset selittivät, että tilinpitäjä oli kirjannut tämän viennin manuaa-
lisesti ja sen tarkoituksena oli hyvittää automaattinen kirjanpitovienti, jonka kirjanpitojärjestelmä oli tehnyt vuonna 2008. Näyttöä siitä, että 
tilinpitäjän esimiehet olisivat hyväksyneet tämän viennin, ei kuitenkaan ollut.

Espanjan viranomaiset tutkivat tapauksen ja todettuaan toukokuun 2018 vähennyksen perusteettomaksi korjasivat virheen. Se, että 
valvontajärjestelmät eivät estäneet tätä vientiä jo alun perin, on osoitus valvontajärjestelmien puutteista.

(9) Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittävää vaikutusta määriin, jotka EU:n konsolidoidussa tilinpäätöksessä ilmoitetaan jäsenvaltioilta 
perittävinä saatavina.

(10) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 4.15, vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 4.15, 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 4.18, vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, kohta 4.22, vuosikertomus varainhoitovuodelta 
2013, kohta 2.16, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kohdat 2.32 ja 2.33.

(11) Ks. liite 4.3, suositukset nro 2 ja nro 3.
(12) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen 

käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 168, 
7.6.2014, s. 39) sekä neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen 
järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 29).
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4.15 Liitteessä 4.2 esitetään yleiskatsaus tällä hetkellä voimassa olevista, komission tarkastusten seurauksena asetetuista varaumista 
ja avoimista kohdista. Kaiken kaikkiaan BKTL (13)- ja alv-varaumien lukumäärä pysyi edellisen vuoden tasolla, kun taas perinteisiä 
omia varoja koskevien avoimien kohtien lukumäärä kasvoi 14 prosentilla.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viivästyksiä komission jatko- ja sulkemistoimissa, jotka liittyivät perinteisiä 
omia varoja koskeviin avoimiin kohtiin

4.16 Tarkastuksessa käytiin läpi sellaisia perinteisiin omiin varoihin liittyviä avoimia kohtia, joilla oli taloudellista vaikutusta. Tar-
kastajat havaitsivat, että komission jatko- ja sulkemistoimet olivat paikoin viivästyneet. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
27 prosenttia avoimista kohdista oli ollut vailla ratkaisua kauemmin kuin viisi vuotta.

Komissio odottaa saavansa monivuotisen BKTL-tarkastussyklinsä päätökseen vuonna 2019 mutta jatkaa arvioin-
tia globalisaation vaikutuksesta kansantalouden tilinpitoon vuoteen 2024 asti

4.17 Komissio jatkoi monivuotisia BKTL-tarkastuksiaan jäsenvaltioissa ja odottaa saavansa ne päätökseen vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Näissä tarkastuksissa tutkitaan, ovatko kokoamismenetelmät, joita jäsenvaltiot soveltavat kansantalouden tilinpitoonsa, 
yhdenmukaisia EKT 2010:n kanssa (14) ja ovatko BKTL-tiedot vertailukelpoisia, luotettavia ja kattavia (15).

4.18 Vuonna 2018 komissio teki yleisen varauman, joka koski Ranskan BKTL-arviota. Komissio toimi poikkeuksellisesti näin, 
koska Ranska ei ollut toimittanut riittävästi tietoa BKTL-arvioidensa kokoamisesta (ks. laatikko 4.3). Se, että Ranskaa koskevat tiedot 
eivät ole riittäviä, estää komissiota saamasta tarkastussykliään ajoissa päätökseen ja lisää riskiä siitä, että Ranskan rahoitusosuuksia on 
korjattava myöhemmässä vaiheessa. Se voi vaikuttaa myös muiden jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien laskentaan.

4.19 Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2016, että komission olisi tehtävä lisätyötä 
arvioidakseen globalisaation mahdollista vaikutusta BKTL-tietoihin (16). Vuonna 2018 komissio jatkoi yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa kehittääkseen menetelmän, jolla arvioidaan globalisaation vaikutuksia BKTL-tietojen kokoamiseen. Menetelmä koskisi erityi-
sesti vaikutuksia, jotka johtuvat siitä, että suuret monikansalliset yritykset siirtävät toimintojaan muualle.

4.20 Komissio ja jäsenvaltiot ovat sopineet, että tarvittavat parannukset on tehtävä vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä merkit-
see sitä, että tarkastussyklin lopussa komission on asetettava globalisaatioon liittyviä varaumia pitääkseen jäsenvaltioiden BKTL-tiedot 
avoimena mahdollisille muutoksille, jotka liittyvät monikansallisia toimintoja koskeviin jäsenvaltioiden arvioihin.

(13) BKTL-varaumia on kahta päätyyppiä – erityisiä ja yleisiä. Erityiset varaumat jaetaan tapahtumakohtaisiin, laaja-alaisiin ja prosessikohtaisiin 
varaumiin. Tässä kohdassa tilintarkastustuomioistuin käsittelee tapahtumakohtaisia varaumia. Laaja-alaisia varaumia ei ollut avoinna vuoden 
2018 lopussa. Kaikille jäsenvaltioille on asetettu prosessikohtaisia varaumia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tarkastussyklin aikana 
ottaa komission työn tulokset huomioon laskiessaan BKTL:oon perustuvia omia varoja vuodesta 2010 eteenpäin. Yleisistä varaumista, ks. kohta 
4.18.

(14) EKT 2010 (Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä) on kansainvälisesti yhteensopiva EU:n tilinpitokehys, jonka avulla 
voidaan kuvata taloutta systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti. Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 
21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, 
s. 1).

(15) Ks. neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaista-
misesta (BKTL-asetus) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1), 5 artikla. Tämä asetus korvattiin markkinahintaisen bruttokansantulon 
yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (BKTL-asetus) 
kumoamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/516. (EUVL L 91, 29.3.2019,  
s. 19). Ks. varsinkin uuden asetuksen 5 artiklan 2 kohta.

Laatikko 4.3
Komissio toimi ripeästi EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi ja asetti Ranskan BKTL-tietoja koskevan yleisen varauman

Komissio tarkastaa, että tiedot, joiden perusteella jäsenvaltiot kokoavat BKTL-arvionsa omien varojen maksuosuuksien laskemista varten, ovat ver-
tailukelpoisia, luotettavia ja kattavia. Tällöin komissio tarkastaa jäsenvaltioiden BKTL-luettelot. Näissä luetteloissa kuvataan lähteet ja menetelmät, 
joihin BKTL-arvioiden kokoaminen perustuu.

Ranskan alkuperäisessä BKTL-luettelossa oli laadullisia puutteita muodossa, sisällössä ja yksityiskohtaisuudessa. Tämän vuoksi komissio ei voinut 
tehdä tarkastuksiaan sen aikataulun mukaisesti, josta se oli sopinut jäsenvaltioiden kanssa. Komissio käytti Ranskan BKTL-tietoja maan 
rahoitusosuuden laskemiseksi, mutta asetti kuitenkin yleisen varauman näiden tietojen laatuun liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Komissio asettaa – 
poikkeuksellisesti – tämän tyyppisen varauman, jos sen näkemyksen mukaan on olemassa merkittävä riski siitä, että EU:n taloudellisia etuja ei suo-
jata.

(16) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohdat 4.10–4.13 ja 4.23.
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Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt

4.21 Budjettipääosaston ja Eurostatin julkaisemissa vuoden 2018 toimintakertomuksissa esitetyt tiedot vahvistavat tilintarkastus-
tuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset. Budjettipääosasto esitti jo kolmantena vuonna peräkkäin Yhdistyneen kuningaskunnan 
kantamien perinteisten omien varojen määrää koskevan varauman. Syynä oli se, että maa ei ollut asettanut EU:n talousarvion käyttöön 
tulleja, jotka oli jätetty maksamatta Kiinasta peräisin olevan aliarvotetun tekstiili- ja jalkinetuonnin seurauksena. Tilintarkastustuo-
mioistuin panee merkille, että tämän vuoden varauman soveltamisalaa on laajennettu. Se koskee nyt myös muiden jäsenvaltioiden 
mahdollisia perinteisten omien varojen menetyksiä, jotka johtuvat edellä mainitusta aliarvotetusta tuonnista. Näitä menetyksiä ei ole 
vielä arvioitu.

4.22 Vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2017 (17) tilintarkastustuomioistuin raportoi rikkomusmenettelystä (18), joka oli aloi-
tettu Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Rikkomusmenettely johtui siitä, että jäsenvaltio ei ollut kyennyt toteuttamaan asianmukai-
sia toimenpiteitä pienentääkseen aliarvotetusta tuonnista johtuvaa tullipetosten riskiä. Vuonna 2018 komissio lähetti Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle perustellun lausunnon ja esitti laskelman, jonka mukaan EU:n talousarviolle koituneiden tappioiden kokonais-
määrä (pääoma ja korot) oli 2,8 miljardia euroa (19). Maaliskuussa 2019 komissio siirsi asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsi-
teltäväksi.

Johtopäätös ja suositukset

Johtopäätös

4.23 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että tulojen virhetaso ei ole olennainen. Tilintarkastustuomioistui-
men tarkastamat tuloihin liittyvät järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Tilintarkastustuomioistuimen komissiossa ja tietyissä 
jäsenvaltioissa tarkastamat, perinteisiä omia varoja koskevat keskeiset sisäiset valvontamenettelyt olivat osittain vaikuttavia (ks. koh-
dat 4.7–4.13).

Suositukset

4.24 Liitteessä 4.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikerto-
muksessa esitettyjen viiden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on pannut yhden suosituksen täytäntöön joiltakin osin, kolme 
suurimmaksi osaksi ja yhden kokonaan.

4.25 Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja vuotta 2018 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopää-
tösten perusteella komissiolle seuraavat suositukset:

Suositus 4.1

Kun komissio suunnittelee perinteisten omien varojen tarkastuksiaan, sen olisi toteutettava paremmin jäsennelty ja dokumentoitu ris-
kinarviointi. Tällöin sen olisi muun muassa analysoitava kunkin jäsenvaltion riskitaso sekä riskit, jotka liittyvät A- ja B-kirjanpitojen 
laatimiseen (ks. kohta 4.12).

Määräaika: vuoden 2020 loppuun mennessä

Suositus 4.2

Komission olisi lisättävä niiden kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten tarkastusten laajuutta, jotka liittyvät perinteisiä omia varoja 
koskeviin A- ja B-kirjanpidon selvityksiin. Komission olisi analysoitava perusteellisemmin selvityksissä esiintyviä, tavallisuudesta 
poikkeavia muutoksia voidakseen varmistaa nopean puuttumisen mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin (ks. kohdat 4.9 ja 4.13).

Määräaika: vuoden 2020 loppuun mennessä

(17) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 4.17.
(18) Tämä on pääasiallinen komission käytettävissä oleva lainvalvontatoimi tapauksissa, joissa jäsenvaltio ei noudata EU:n lainsäädäntöä.
(19) Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuvat vaatimukset ovat yhteensä 3,5 miljardia euroa. Summa sisältää yllä mainitussa 

rikkomusmenettelyssä vaaditun määrän. Vaatimusten kokonaismäärä on kirjattu EU:n vuoden 2018 konsolidoituun tilinpäätökseen osana jäsen-
valtioilta takaisinperittäviä määriä.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/117

LIITE 4.1

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET – TULOT

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Tapahtumien yhteismäärä: 55 55

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso Virhetaso ei ole 
olennainen

Virhetaso ei ole 
olennainen
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LIITE 4.2

VOIMASSA OLEVAT BKTL-VARAUMAT, ALV-VARAUMAT JA PERINTEISIÄ OMIA VAROJA KOSKEVAT AVOIMET KOHDAT 
JÄSENVALTIOITTAIN 31.12.2018

Lähde:    Euroopan tilintarkastustuomioistuin (1).

(1) BKTL-varaumien lukumäärät koskevat ainoastaan tapahtumakohtaisia varaumia (jotka kattavat kansantalouden tilinpidon tiettyjen osien kokoa-
misen jäsenvaltiossa). Kaikissa jäsenvaltioissa on voimassa myös prosessikohtaisia BKTL-varaumia, jotka kattavat tietojen kokoamisen vuodesta 
2010 eteenpäin (lukuun ottamatta Kroatiaa, jossa varaumat kattavat tietojen kokoamisen vuodesta 2013 eteenpäin). Lisäksi on yksi yleinen 
varauma, joka koskee Ranskaa (kohta 4.18).

Perinteiset omat varat, "avoimet 
kohdat”

Alv-varaumat BKTL-varaumat

YHTEENSÄ 31.12.2018 402 96 9

YHTEENSÄ 31.12.2017 354 92 7
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LIITE 4.3

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA – TULOT

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei sovelletta-
vissa

Evidenssi 
riittämätönSuurim-

maksi osaksi Joiltakin osin

2015

Komission olisi

Suositus 1: Komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että talouden toimijoita kohdellaan 
yhdenvertaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, kun on kyse jälkitarkastusten seurauksena suoritetulle 
veloista ilmoittamiselle asetetuista vanhentumisajoista.

X

Suositus 2: Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeita, joiden tarkoituksena on parantaa B-kirjanpitoon 
kirjattujen erien hallinnointia jäsenvaltioissa. X

Suositus 3: Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ilmoittavat ja asettavat käyttöön B-kirjanpidosta 
vähennetyt määrät oikein. X

Suositus 4: Komissio helpottaa mahdollisimman paljon tullivelkojen perintää jäsenvaltioissa tapauk-
sissa, joissa velalliset eivät ole sijoittautuneet mihinkään EU:n jäsenvaltioon. X

Suositus 5: Komissio parantaa ETA/EFTA-rahoitusosuuksien ja -oikaisumekanismien laskennan 
tarkastuksia. X
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Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä:

Suositus 1: Komissio on ehdottanut direktiiviä, joka koskisi tullirikkomusten ja sanktioiden määräämiseen liittyvää unionin lainsää-
däntökehystä. Ehdotusta ei ole vielä hyväksytty neuvostossa. Lisäksi komissio on harkinnut selvityksen tekemistä kaikissa 
jäsenvaltioissa siinä tarkoituksessa, että se voisi tarvittaessa käynnistää oikeudellisia tutkimuksia.

Suositus 2: Komissio toteutti useita tiedotustoimia ja julkaisi kaksi ohjeasiakirjaa, joiden avulla pyritään parantamaan jäsenvaltioiden 
B-kirjanpidon hallinnointia. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin sitä mieltä, että komissio voisi antaa enemmän käytännön opas-
tusta siitä, kuinka A- ja B-kirjanpidon selvitysten eri sarakkeisiin tehdään kirjauksia (kuten 8 päivänä helmikuuta 2018 annetussa 
komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU, Euratom) 2018/194 edellytetään) (ks. kohta 4.10).

Suositus 3: Epäjohdonmukaisuuksista joidenkin jäsenvaltioiden A- ja B-kirjanpitojen selvitysten välillä on päästy eroon. Yhdellä 
jäsenvaltiolla on tämä ongelma edelleenkin, mutta lievempänä kuin aiempina vuosina. Komissio on ilmoittanut, että se seuraa asiaa, 
kunnes ongelma on ratkaistu (ks. kohta 4.10).

Suositus 4: Unionin tullikoodeksin vuonna 2016 tapahtuneen voimaantulon myötä on saatu käyttöön lisäkeinoja, joilla voidaan var-
mistaa asianmukaisten tietojen kerääminen. Nämä parannukset eivät kuitenkaan täysin ratkaisseet ongelmaa. Komissio arvioi parhail-
laan, voitaisiinko tullikoodeksisäännösten avulla ratkaista vaikuttavalla tavalla niitä tullivelkojen perintään liittyviä ongelmia, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut. Tämä työ on edelleen käynnissä.

Suositus 5: Komissio on parantanut ja lujittanut menettelyjä ja tarkistuslistoja, jotka liittyvät Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroo-
pan vapaakauppaliiton (EFTA) rahoitusosuuksien ja niitä koskevien oikaisumekanismien laskentaan.
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5. LUKU

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 5.1–5.8

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky lyhyesti 5.2–5.6

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 5.7–5.8

Osa 1: Toimien sääntöjenmukaisuus 5.9–5.36

Merkittävä osa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä koski 
tukeen oikeuttamattomia henkilöstökuluja 5.16–5.17

Muissa välittömissä kuluissa usein virheitä 5.18

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset ja uudet hankkeiden toteuttajat, tekevät 
helpommin virheitä 5.19

Suurin osa virheistä, joita ei voida ilmaista kvantitatiivisesti, koski työajan kirjaamista ja 
viivästyksiä varojen jaossa 5.20–5.21

Horisontti 2020: ennakkotarkastusmenettely, joka koskee suurten 
tutkimusinfrastruk tuurien kuluja, on työläs mutta ehkäisee virheitä vain vähän 5.22

Erasmus+: Kansalliset ja EU-säännöt poikkeavat toisistaan 5.23

Erasmus+-ohjelma: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston on 
edelleen parannettava avustusten hallinnointia 5.24–5.26

Vuotuiset toimintakertomukset antavat oikean arvion varainhoidosta 5.27–5.30

Tarkastuskohteen toimittamien sääntöjenmukaisuustietojen arviointi 5.31–5.36

Johtopäätös ja suositukset 5.37–5.40

Johtopäätös 5.37–5.38

Suositukset 5.39–5.40

Osa 2: Tuloksellisuuskysymykset tutkimuksen ja innovoinnin aloilla 5.41–5.43

Useimmissa hankkeissa saavutettiin odotetut tuotokset ja tulokset 5.43

Liite 5.1    – Tapahtumatarkastusten tulokset: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

Liite 5.2    – Aiempien suositusten seuranta: Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
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Johdanto

5.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky” liittyvät havainnot. Laatikossa 5.1 esitetään yhteenveto alaotsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista 
vuonna 2018.

Laatikko 5.1
Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky – Menojen jakautuminen vuonna 2018

(1) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 13).

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2018.
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Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky lyhyesti

5.2 Ohjelmat, jotka rahoitetaan tähän alaotsakkeeseen osoitetuilla määrärahoilla, ovat keskeisiä Euroopan yhdentymishankkeelle. 
Niillä pyritään edistämään osallistavaa yhteiskuntaa, vauhdittamaan kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja EU:ssa.

5.3 Tähän toimintalohkoon kuuluvat tutkimukseen ja innovointiin, koulutukseen, Euroopan laajuisiin energia-, liikenne- ja tieto-
liikenneverkkoihin, avaruusohjelmiin ja yritysten kehittämiseen liittyvät menot. Tutkimuksen ja innovoinnin alalta merkittävimmät 
ohjelmat, joita rahoitetaan tästä alaotsakkeesta, ovat seitsemäs puiteohjelma (1) ja Horisontti 2020 -puiteohjelma (2). Erasmus+ puo-
lestaan on merkittävin koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvä, tästä alaotsakkeesta rahoitettava ohjelma.

5.4 Tämän alaotsakkeen toimet käsittävät myös suuria infrastruktuuriohjelmia, kuten avaruusohjelmat Galileo (EU:n maailman-
laajuinen satelliittinavigointijärjestelmä) ja EGNOS (Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä). Lisäksi tästä otsakkeesta 
maksetaan EU:n rahoitusosuus kansainvälisessä lämpöydinreaktorissa ja Verkkojen Eurooppa -välineessä.

5.5 Komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa näiden ohjelmien menoista. Menot muodostuvat suurimmaksi osaksi hankkeisiin 
osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä avustuksista. Komissio maksaa edunsaajille ennakkomaksun, kun 
avustussopimus tai rahoituspäätös on tehty, ja korvaa EU:n rahoitettaviksi kuuluvat kulut, jotka edunsaajat ovat ilmoittaneet, vähen-
nettynä ennakkomaksuilla. Erasmus+-ohjelmassa puolestaan kansalliset toimistot hallinnoivat suurinta osaa varainkäytöstä komis-
sion puolesta (noin 80:tä prosenttia avustuksista). Loppua 20:tä prosenttia hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanovirasto (EACEA).

5.6 Toimien sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvana pääasiallisena riskinä on, että edunsaajat ilmoittavat tukeen oikeuttamattomia 
kuluja, jotka jäävät havaitsematta ja korjaamatta ennen kulujen korvaamista. Riski on erityisen suuri ohjelmissa, joissa tukeen oikeut-
tavien kulujen korvaussäännöt ovat monimutkaisia, kuten tutkimusohjelmissa. Erityisesti edunsaajat, jotka eivät tunne sääntöjä kovin 
hyvin, kuten pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), ensimmäistä kertaa ohjelmaan osallistuvat tahot sekä osallistujat EU:n ulko-
puolisista maista, voivat tulkita sääntöjä väärin.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

5.7 Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 selostettua tarkastustapaa ja -menetelmiä. Se teki tarkastus-
kohdetta koskevan erityisarvion ja tarkasti liitteen 1.1 mukaisesti otoksen, johon sisältyi 130 tapahtumaa. Tarkoituksena oli poimia 
edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen kaikista menoista (3). Otokseen kuului 81 tutkimuksen ja innovoinnin 
alan tapahtumaa (22 seitsemännestä puiteohjelmasta ja 59 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta) sekä 49 tapahtumaa muista ohjelmista 
ja toimista, erityisesti Erasmus+-ohjelmasta, Verkkojen Eurooppa -välineestä sekä avaruusohjelmista. Tarkastetut edunsaajat tulivat 19 
jäsenvaltiosta ja neljästä EU:n ulkopuolisesta maasta. Tarkastuksen tavoitteena oli osallistua yleisen tarkastuslausuman laadintaan (ks. 
kuvaus liitteessä 1.1).

5.8 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki otsakkeessa ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” vuoden 2018 osalta seuraavia 
seikkoja:

— komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (RTD), koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
(EACEA) ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) vuotuisissa toimintakertomuksissa sääntö-
jenmukaisuudesta annettujen tietojen luotettavuus; riskinalaisten määrien, tulevien oikaisujen ja takaisinperintätoimien arvioin-
nissa käytettävien menetelmien johdonmukaisuus sekä näiden arvioiden sisällyttäminen komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen

— komission tekemän jälkitarkastustyön luotettavuus Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien sääntöjenmukaisuuden osalta (tilin-
tarkastustuomistuin on tässä tarkastustyössään ottanut huomioon strategiansa, joka tähtää varmentavan tarkastustavan soveltami-
seen tulevaisuudessa)

— tämän luvun osan 2 osalta tutkimus- ja innovointihankkeiden tuloksellisuutta koskevat komission kertomukset.

(1) Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma 2007–2013.
(2) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014–2020 (Horisontti 2020).
(3) Tämä otos jaettiin kahteen ositteeseen käyttäen perusteena tilintarkastustuomioistuimen arviota sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvasta riskistä. 

Ensimmäiseen ositteeseen kuuluivat sellaiset suuren riskin alat, joissa tarkastuskattavuutta oli lisätty (erityisesti seitsemäs puiteohjelma ja Hori-
sontti 2020 -puiteohjelma), sekä muut suuren riskin alat (kuten Verkkojen Eurooppa -väline). Toiseen ositteeseen kuuluivat alhaisen riskin menot 
kuten hallintomenot ja avaruusohjelmien menot.
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Osa 1: Toimien sääntöjenmukaisuus

5.9 Liitteessä 5.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastuksen tuloksista. Tarkastetuista 130 tapahtumasta 54:ään (41,5 prosent-
tiin) liittyi virhe. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 31 virheen perusteella, että koko monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen 1a alalla (mukaan lukien alhaisen riskin menot) virhetaso on 2 prosenttia (4). Tämä luku on pienempi kuin kahtena viime 
vuonna, jolloin arvioitu virhetaso oli hieman yli 4 prosenttia.

5.10 Olisi otettava huomioon, että tätä alaotsaketta koskevaan tarkastusotokseen sisältyy hyvin erilaisia ohjelmia ja menotyyppejä. 
Niinpä myös riskitasot ja sen seurauksena virhetasot eroavat toisistaan (ks. laatikko 5.2).

(4) Tilintarkastustuomioistuin tekee virhelaskelmansa edustavan otoksen perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin kat-
soo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 0,7 prosentin (alempi virheraja) ja 3,2 prosentin (ylempi virheraja) välillä.

Laatikko 5.2
Tarkastettavan perusjoukon erittely monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1a osalta vuonna 2018

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/125

5.11 Laatikossa 5.3 eritellään vuoden 2018 arvioitua virhetasoa. Siinä tarkastellaan erikseen tutkimusta ja muita toimia.

5.12 Kuten aiempinakin vuosina, tutkimusmenojen riskit ovat edelleen suuremmat kuin muiden menojen riskit, ja tämä ala on nyt-
kin pääasiallinen virhelähde. Otokseen poimittiin 81 tutkimuksen ja innovoinnin alan tapahtumaa. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi näiden joukossa 27 tapahtumaa, joissa oli kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä. Virheet liittyivät tukeen oikeuttamatto-
miin kuluihin. Seitsemänteen puiteohjelmaan liittyi kahdeksan virhettä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 19 virhettä. Nämä virheet 
kattavat lähes 94 prosenttia tämän alaotsakkeen arvioidusta virhetasosta vuonna 2018.

5.13 Tämä on ensimmäinen vuosi, jona suurin osa otokseen poimituista tutkimushankkeista (yli 70 prosenttia) tuli Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta. Yksinkertaistamistoimet, jotka on otettu käyttöön tässä ohjelmassa, ovat vähentäneet virheriskiä. Näitä toimia 
ovat olleet varsinkin välillisten kulujen kiinteämääräisyys ja tuensaajille annettu mahdollisuus soveltaa tuntitaksan laskennassa kiinteää 
vuotuista tehokasta työaikaa. Tämä on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että alaotsakkeen kokonaisvirhetaso on laskenut. Vaikka 
ohjelmasuunnittelu ja komission valvontastrategia ovat parantuneet, tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset osoittavat kui-
tenkin, että tutkimusvaroja – erikseen tarkasteltuina – rasittaa edelleen olennainen virhe. Komissio itse arvioi, että Horisontti 2020 
-ohjelman virhetaso ylittää edelleen 2 prosentin olennaisuusrajan (ks. kohta 5.28).

5.14 Muiden ohjelmien ja toimien osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä 4:ssä otok-
seen poimituista 49 tapahtumasta. Nämä virheet koskivat Erasmus+-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen hankkeita, ja niissä oli 
kyse seuraavasta:

a) Edunsaajat ilmoittivat menoja, jotka koskivat tukeen oikeuttamattomia toimintoja, tai opiskelijoiden matkakulujen korvaukset 
oli laskettu väärin (Erasmus+).

b) Kuluilmoituksen henkilöstökulut oli laskettu väärin, ja yhdessä tapauksessa ilmoitukseen sisällytettiin tukeen oikeuttamatonta 
arvonlisäveroa (Verkkojen Eurooppa -väline).

5.15 Komission korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suoraan neljään tapahtumaan, jotka tilintarkastustuomioistuin oli poiminut 
otokseensa. Nämä toimenpiteet eivät vaikuttaneet merkittävästi tilintarkastustuomioistuimen laskelmiin, sillä ne alensivat arvioitua vir-
hetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta vain 0,1 prosenttiyksikköä. Kahdeksassa tapauksessa, joissa edunsaaja oli tehnyt kvan-
titatiivisesti ilmaistavissa olevan virheen, kuluilmoituksessa oli riittävät tiedot, joiden perusteella komissio, kansalliset viranomaiset tai 
riippumaton tarkastaja olisivat voineet ehkäistä tai havaita ja korjata virheen ennen menojen hyväksymistä. Näissä tapauksissa esimer-
kiksi henkilöstökulujen laskentamenetelmä oli virheellinen tai kuluilmoitukseen oli sisällytetty tukikelvottomia muita kuluja. Jos 
komissio olisi hyödyntänyt kaikkea käytettävissään ollutta tietoa asianmukaisesti, arvioitu virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen 
luvun osalta ollut 0,3 prosenttiyksikköä alhaisempi.

Laatikko 5.3
Arvioidun virhetason erittely tapahtumatyyppien ja virheen luonteen mukaan

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Merkittävä osa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä koski tukeen oikeuttamattomia henkilöstökuluja

5.16 Rahoitusmallissa, joka perustuu tukikelpoisten kulujen korvaamiseen, henkilöstökulujen ilmoittamista koskevat säännöt ovat 
monimutkaisia, ja merkittävä osa kuluilmoitusten virheistä on edelleen peräisin näitä kuluja koskevista laskelmista. Vaikka Horisontti 
2020 -puiteohjelman rahoitussäännöt ovat yleisesti yksinkertaisemmat kuin seitsemännessä puiteohjelmassa, henkilöstökulujen las-
kentamenetelmä on tietyltä osin entistä mutkikkaampi, mikä lisää virheriskiä. Nämä huomautukset esitettiin myös tilintarkastustuo-
mioistuimen erityiskertomuksessa nro 28/2018 (5), jossa korostettiin, että tietyt muutokset olivat tuottaneet vaikeuksia edunsaajille.

5.17 Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on otettu käyttöön eräs sääntö, joka aiheuttaa usein virheitä. Ohjelmassa 
nimittäin edellytetään, että ilmoitettaessa kuluvan raportointivuoden henkilöstökuluja on käytettävä vuotuista tuntitaksaa, joka on 
laskettu viimeisimmän päättyneen tilikauden tietojen perusteella. Tätä sääntöä on vaikea soveltaa, eivätkä edunsaajan todelliset kus-
tannukset aina tule otetuiksi huomioon, sillä säännössä ei oteta lainkaan huomioon tilikausien välillä toteutuneita palkankorotuksia.

Muissa välittömissä kuluissa usein virheitä

5.18 Muiden välittömien kulujen osuus arvioidusta virhetasosta on suurempi kuin edellisenä vuonna. Jotkin virheet liittyivät siihen, 
että laitekulut oli virheellisesti kohdistettu kokonaisuudessaan EU-hankkeisiin. Myös joidenkin edunsaajien ilmoittamat mittavat infra-
struktuurikulut nostivat arvioitua virhetasoa (lisätietoja kohdassa 5.22). Muita virheitä olivat esimerkiksi tukeen oikeuttamattoman 
arvonlisäveron korvaaminen sekä sellaiset matkakulukorvaukset, jotka eivät liittyneet tarkastettuun EU-hankkeeseen.

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset ja uudet hankkeiden toteuttajat, tekevät helpommin virheitä

5.19 Yksi strategioista, joilla pyritään kasvattamaan eurooppalaista tutkimustoimintaa, on lisätä yksityisen sektorin osallistumista 
ja saada mukaan erityisesti aloittelevia yrityksiä ja pk-yrityksiä. Yli 50 prosenttia kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 
(17 virhettä 31:stä) liittyi yksityisten edunsaajien rahoitukseen, vaikka tällaiseen rahoitukseen liittyviä tapahtumia oli vain 
39 otokseen sisältyneistä 130 tapahtumasta (eli 30 prosenttia otoksesta). Uudet hankkeiden toteuttajat ja pk-yritykset muodostivat 
noin 10 prosenttia koko otoksesta, mutta niiden osuus kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä oli 30 prosenttia. Erityisen ylei-
nen tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa esiin tullut virhe oli se, että pk-yritykset ilmoittivat palkkakulunsa väärin. Nämä 
tulokset osoittavat, että pk-yritykset ja uudet hankkeiden toteuttajat tekevät helpommin virheitä kuin muut edunsaajat. Tämän ilmiön 
on havainnut myös komissio omissa tarkastuksissaan. Laatikossa 5.4 annetaan tästä esimerkki.

Suurin osa virheistä, joita ei voida ilmaista kvantitatiivisesti, koski työajan kirjaamista ja viivästyksiä varojen 
jaossa

5.20 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi otokseen poimitun 130 tapahtuman joukosta lisäksi 38 virhettä, joita ei voida ilmaista 
kvantitatiivisesti. Virheissä oli kyse rahoitussääntöjen noudattamatta jättämisestä (6). Nämä tapaukset koskivat tyypillisesti tutkimus- 
ja innovointihankkeita, ja niissä oli pääasiassa kyse edunsaajien ajankäyttöjärjestelmien heikkouksista. Kyseiset järjestelmät eivät 
useinkaan täytä perusvaatimuksia eivätkä siksi tarjoa riittävää varmuutta siitä, että ilmoitukset, jotka koskevat rahoitettuihin hankkei-
siin kohdistettuja työtunteja, olisivat luotettavia.

5.21 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös tapauksia, joissa hankekoordinaattori oli jakanut EU:n myöntämät varat muille osal-
listujille viiveellä. Vaikka jotkin näistä viivästyksistä olivat ymmärrettäviä, viivästyksistä saattoi aiheutua vakavia taloudellisia seurauk-
sia hankkeisiin osallistuville tahoille, erityisesti pk-yrityksille.

(5) Erityiskertomus nro 28/2018 ”Suurin osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tehdyistä yksinkertaistamistoimista on helpottanut edunsaajien 
elämää, mutta parantamisen varaa on yhä”.

Laatikko 5.4
Pk-yritys teki samassa kuluilmoituksessa useita virheitä

Eräs pk-yritys, joka toimi terveydenhuoltoalalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hallinnoi ensimmäistä EU-hankettaan, ilmoitti raportointi-
kaudella 1,1 miljoonaa euroa henkilöstö-, alihankinta- ja muita kuluja. Yhdeksässä kymmenestä tarkastetusta kuluerästä oli olennaisia virheitä, 
joiden osuus yksittäisten tarkastettujen kuluerien arvosta oli 10–36 prosenttia. Erityisesti on todettava, että edunsaajan menetelmä, joka koski hen-
kilöstökulujen laskemista, ei ollut Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjen mukainen.

(6) Tapahtumista 15 sisälsi sekä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä että virheitä, joita ei voida ilmaista kvantitatiivisesti.
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Horisontti 2020: ennakkotarkastusmenettely, joka koskee suurten tutkimusinfrastruktuurien kuluja, on työläs 
mutta ehkäisee virheitä vain vähän

5.22 Horisontti 2020 -puiteohjelmassa edunsaajat voivat ilmoittaa suurten tutkimusinfrastruktuurien pääoma- ja toimintakuluja, 
jos edunsaajat täyttävät tietyt edellytykset ja saavat komissiolta kustannuslaskentamenetelmiään koskevan myönteisen ennakkoarvi-
oinnin. Ennakkotarkastus vaatii paljon aikaa ja muita resursseja. Tarkastus saattaa kestää jopa kaksi vuotta, ja sen yhteydessä komissio 
voi tehdä lukuisia käyntejä edunsaajan luo. Näin kävi yhdelle tilintarkastustuomioistuimen tarkastamalle edunsaajalle, joka oli ilmoitta-
nut suureen tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä kuluja. Lisäksi vaikka ennakkotarkastus onkin mittava, 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että menetelmän soveltamisessa voi silti esiintyä virheitä. Kahdessa ilmoituksessa kolmesta tilintar-
kastustuomioistuin havaitsi suurten tutkimusinfrastruktuurien kuluja, jotka oli ilmoitettu merkittävästi liian suurina, koska menetel-
mää oli sovellettu virheellisesti. Toisessa tapauksessa liikaa ilmoitettu määrä oli 75 000 euroa (12 prosenttia suuren 
tutkimusinfrastruktuurin kuluista) ja toisessa130 000 euroa (30 prosenttia ko. kuluista).

Erasmus+: Kansalliset ja EU-säännöt poikkeavat toisistaan

5.23 Tilintarkastustuomioistuin pani tarkastuksissaan merkille, että EU:n rahoituksen edunsaajien oli noudatettava kansallisia sään-
töjä, jotka eivät olleet kaikilta osin johdonmukaisia suhteessa EU:n periaatteisiin (ks. laatikko 5.5).

Erasmus+-ohjelma: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston on edelleen parannettava 
avustusten hallinnointia

5.24 Vuonna 2017 komission sisäinen tarkastus (IAS) hyväksyi kertomuksen avustusten hallinnoinnista Erasmus+- ja Luova 
Eurooppa -ohjelmissa. Tarkastus koski avustusten hallinnoinnin vaihetta I ehdotuspyynnöstä sopimusten allekirjoittamiseen. Vuonna 
2018 sisäinen tarkastus käynnisti seurantatarkastuksen ja totesi, että sen suositukset oli pantu täytäntöön riittävällä ja vaikuttavalla 
tavalla.

5.25 Vuonna 2018 sisäinen tarkastus jatkoi avustusten hallinnointia koskevaa tarkastustaan vaiheen II osalta eli hankkeen seuran-
nasta maksuihin. Tämän seurauksena annettiin neljä huomautusta ja suositusta, joista yksi oli kriittinen (ja koski sisäisen valvonnan 
järjestelmien toimintaa), kaksi erittäin tärkeää ja yksi tärkeä. Rajoitetun seurantatarkastuksensa perusteella sisäinen tarkastus katsoi, 
että koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto oli välittömien toimiensa seurauksena osittain lieventänyt 
havaittuja riskejä. Tästä syystä sisäinen tarkastus alensi kriittisen suosituksen merkittävyystasoa erittäin tärkeäksi. Vaikka 
kaikki suositukset ovat edelleen avoinna, niiden täytäntöönpano on meneillään eikä minkään suosituksen toteuttamisen määräaikaa 
ole ylitetty.

5.26 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto toteaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2018, että 
viraston sisäisen valvonnan järjestelmä edellyttää merkittäviä parannuksia ja virasto asettaa toista vuotta peräkkäin ko. järjestelmän 
osalta varauman. Tilintarkastustuomioistuin voi tarkastuksensa nojalla vahvistaa tämän johtopäätöksen.

Laatikko 5.5
Esimerkkejä tapauksista, joissa kansalliset ja EU:n säännöt eivät ole täysin johdonmukaisia

Esimerkki 1

Erasmus+-ammattikoulutusohjelmassa henkilöstön jäsenillä, jotka osallistuvat vaihtoon opiskelijoiden kanssa, on oikeus 
päivärahaan, joka vaihtelee 90 eurosta 144 euroon, kun oleskelu kestää enintään 14 vuorokautta. Tätä pitempien ajanjaksojen osalta päiväraha on 
70 prosenttia mainitusta määrästä. Kun sovelletaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, EU maksaa päivärahan organisaatiolle, jonka palveluk-
sessa opiskelijoiden kanssa vaihtoon osallistuva henkilöstön jäsen on. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti päivärahoja Sloveniassa. Maan kansallisten 
sääntöjen mukaan nämä päivärahat kuitenkin olivat 44 euroa (ja kattoivat vain ruokailun), mikä on huomattavasti vähemmän kuin määrä, joka 
maksetaan edunsaajaorganisaatiolle Erasmus+-ohjelman talousarviosta. Määrä olisi huomattavasti vähemmän, vaikka siihen lisättäisiin korvaus 
majoituksesta.

Esimerkki 2

Slovakiassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman Erasmus+-hankkeen toteuttajana oli koulu, jonka talousarvio oli kytköksissä korkeampaan 
alueelliseen elimeen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kun koulu sai Erasmus+-rahoituksen kansalliselta toimistolta, sen oli viranomaisia 
koskevien kansallisten rahoitussääntöjen mukaisesti siirrettävä varat tälle korkeammalle alueelliselle elimelle. Tämän jälkeen koulu sai varat takaisin 
joitakin päiviä myöhemmin, kun varat oli kohdennettu koululle sen Erasmus+-hanketta varten. Tällaiset koulun ja alueellisen elimen väliset varojen 
siirrot ovat tarpeettomia hankkeen toteuttamisen kannalta, ja niihin voi liittyä myös rahoitus- ja täytäntöönpanoriskejä.
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Vuotuiset toimintakertomukset antavat oikean arvion varainhoidosta

5.27 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa vuotuisissa toimintakertomuksissa (7) annettiin oikea arvio kyseisten pääosasto-
jen ja virastojen varainhoidosta tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden osalta. Yleisesti ottaen toimintakertomuksissa 
esitetyt tiedot vahvistivat tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset.

5.28 Kuten aiempina vuosina, kaikkien tutkimuksen ja innovoinnin alan menoja toteuttavien pääosastojen kertomuksiin sisältyy 
varauma, joka koskee seitsemännen puiteohjelman alaisiin kuluilmoituksiin perustuvia korvauksia, sillä niiden osalta jäännösvirhe-
taso on yli kaksi prosenttia (8). Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta komissio raportoi omien tarkastustensa perusteella, että ole-
tettu edustava virhetaso on 3,32 prosenttia ja jäännösvirhetaso 2,22 prosenttia.

5.29 Komissio on ottanut käyttöön menettelyn sen varmistamiseksi, että tarkastuksissa havaitut edunsaajien systeemiset virheet 
korjataan hankkeiden ollessa käynnissä. Seitsemännen puiteohjelman osalta menettely toteutettiin 3 932:ssa niistä 6 821:stä tutki-
muksen ja innovoinnin pääosaston hankkeesta, joissa oli mahdollisia systeemisiä virheitä. Näin ollen vuoden 2018 loppuun mennessä 
systeemisten virheiden korjausaste oli vain 57,6 prosenttia. Tämä on pienempi, kuin sen tässä vaiheessa odotettiin olevan, mikä lisää 
riskiä siitä, että tukia jää perimättä takaisin.

5.30 Tilintarkastustuomioistuin pani lisäksi merkille, että vuoden 2018 lopussa tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolla oli 
avoinna 26 komission sisäisen tarkastuksen antamaa suositusta. Yhdeksän suosituksen osalta täytäntöönpano oli viivästynyt. Yhtä-
kään suosituksista, joiden osalta täytäntöönpano oli viivästynyt, ei ollut luokiteltu erittäin tärkeäksi. Yksi komission sisäisen tarkastuk-
sen viimeaikaisista suosituksista koskee menettelyitä, joilla seurataan, noudattavatko edunsaajat hankkeiden tulosten levittämiseen ja 
hyödyntämiseen liittyviä sopimusvelvoitteita ja raportointivaatimuksia. Tämä suositus on luokiteltu erittäin tärkeäksi, ja se on 
avoinna. Tulosten asianmukainen levittäminen ja hyödyntäminen lisää tutkimus- ja innovointirahoituksen yleistä 
vaikuttavuutta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hankkeiden arviointiraporteissa tuodaan suhteellisen usein esiin ongelmia, 
jotka liittyvät näiden vaatimusten noudattamiseen. Havainto tukee sitä, että tältä osin tarvitaan lisätyötä (ks. kohta 5.43).

Tarkastuskohteen toimittamien sääntöjenmukaisuustietojen arviointi

5.31 Tilintarkastustuomioistuimen vuosille 2018–-2020 vahvistaman strategian yhtenä osana on se, että tilintarkastustuomiois-
tuin pyrkii hyödyntämään paremmin tietoja, jotka komissio antaa sääntöjenmukaisuudesta. Komissio käyttää jälkitarkastustensa 
tuloksia perustana laskelmille, jotka koskevat riskinalaista määrää maksamishetkellä. Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta tilintarkas-
tustuomioistuin poimi otokseensa kaksikymmentä tarkastusta, jotka olivat kuuluneet komission ensimmäiseen yhteiseen edustavaan 
otokseen ja jotka oli saatu päätökseen 1. toukokuuta 2018 mennessä. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli kattaa sekä komis-
sion itsensä että ulkoisten tarkastajien toimeksiannon perusteella tekemät tarkastukset ja selvittää, voiko tilintarkastustuomioistuin 
luottaa tarkastusten tuloksiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsi satunnaisotannalla viisi yhteisen tarkastustoiminnon (9) toteuttamaa 
tarkastusta sekä viisitoista ulkoisten tarkastajien alihankintana tekemää tarkastusta. Viimeksi mainittuja oli viisi kultakin kolmelta 
yksityiseltä tilintarkastusyritykseltä, jotka tekivät tarkastuksia komission puolesta. Tilintarkastustuomioistuin ei sisällyttänyt tämän 
työn tuloksia vuoden 2018 menojen tapahtumatarkastusten tuloksiin.

5.32 Arviointinsa ensimmäisessä vaiheessa tilintarkastustuomioistuin kävi läpi tarkastusasiakirjoja (työpapereita ja todentavaa 
aineistoa) yhteisessä tarkastustoiminnossa ja yksityisissä tilintarkastusyrityksissä. Asiakirjatarkastuksen perusteella tilintarkastustuo-
mioistuin totesi, että yhdentoista tarkastuksen osalta sen oli tehtävä lisää tarkastustyötä. Tämä johtui pääasiassa siitä, että tarvittiin 
lisää todentavaa aineistoa ja/tai työpaperit olivat ristiriitaisia eikä tilintarkastustuomioistuin tästä syystä kyennyt vahvistamaan tarkas-
tusten johtopäätöksiä. Tilintarkastustuomioistuin teki lisätarkastukset joko asiakirjatarkastuksena (edunsaajilta pyydettiin lisäasiakir-
joja kolmessa tapauksessa) tai tekemällä tarkastuskäyntejä edunsaajien luokse (kahdeksassa tapauksessa).

5.33 Näissä lisätarkastuksissa havaittiin puutteita dokumentoinnissa, otannan johdonmukaisuudessa ja raportoinnissa sekä joiden-
kin tarkastusten osalta tarkastustoimenpiteiden laadussa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi tukeen oikeuttamattomia 
määriä, jotka olivat jääneet tarkastajilta havaitsematta siitä syystä, että heidän tekemänsä testaus oli ollut riittämätöntä. Lisäksi havait-
tiin virheitä laskelmissa, jotka koskivat ilmoitettuja henkilöstökuluja. Vaikka joissakin tapauksissa virheiden taloudellinen vaikutus ei 
ollut olennainen, kymmenessä (10) 20:stä otantaan sisältyneestä tarkastuksesta tilintarkastustuomioistuin ei voinut luottaa tarkastus-
ten johtopäätöksiin. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin ei voi tällä hetkellä hyödyntää komission tarkastustyön tuloksia.

(7) Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD), koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ja pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME).

(8) Komissio raporttien mukaan monivuotinen edustava virhetaso seitsemännen puiteohjelman menojen osalta on 5,26 prosenttia. Komissio rapor-
toi jäännösvirhetasot ainoastaan ohjelman hallinnointiin osallistuvien pääosastojen tasolla. Kyseisten pääosastojen jäännösvirhetasot vaihtelivat 
mutta olivat aina suurempia kuin kaksi prosenttia.

(9) Tutkimuksen ja innovoinnin pääosastoon kuuluva yhteinen tarkastustoiminto, joka tarkastaa Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja inno-
vointimenoja Euroopan komissiossa.

(10) Näiden tapausten joukossa oli kaksi hanketta, jotka koskivat pk-yrityksille kohdennetun instrumentin vaihetta 1. Yhteinen tarkastustoiminto oli 
näiden hankkeiden osalta tukeutunut pelkästään ennakkotarkastuksiin, joita muut komission yksiköt olivat toteuttaneet.
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5.34 Edellä sanotun lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi ongelman, joka liittyi Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetason las-
kemista koskevaan menetelmään. Jälkitarkastusten tavoitteena on kattaa niin suuri osa hyväksytyistä kuluista kuin mahdollista, mutta 
kaikkien kulujen tarkastaminen on harvinaista. Virhetaso lasketaan suhteessa kaikkiin hyväksyttyihin kuluihin sen sijaan että se lasket-
taisiin suhteessa tosiasiallisesti tarkastettuihin kuluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että virhelaskelman nimittäjästä tulee suurempi ja virhe-
tasoarviosta näin ollen liian alhainen. Jos havaitut virheet ovat systeemisiä, virhe ekstrapoloidaan, mikä kompensoi osittain edellä 
mainittua liian pientä arviota. Koska virheitä, jotka eivät ole systeemisiä, ei kuitenkaan ekstrapoloida, kokonaisvirhetasosta muodos-
tuu joka tapauksessa liian alhainen. Sitä, kuinka paljon liian pienenä virhetaso on esitetty, ei voida kvantifioida. Tästä syystä on mah-
dotonta päätellä, onko liian pienenä ilmoitetun virhetason vaikutus merkittävä.

5.35 Edellä sanotun seurauksena tilintarkastustuomioistuin tekee vuonna 2019 uuden kierroksen tarkastuksia, joiden kohteeksi 
otetaan uudempia, tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisen otannan jälkeen päätökseen saatuja tarkastuksia. Tarkoituksena on 
hankkia laajemman perusjoukon avulla lisää tarkastusevidenssiä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätösten tueksi. Uusien tarkas-
tustensa avulla tilintarkastustuomioistuin voi myös selvittää, ovatko tarkastukset nyttemmin parempia kuin vuonna 2018 tutkitut tar-
kastukset, jotka toteutettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman alussa.

5.36 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti lisäksi komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 2018 olleet tiedot, 
jotka koskivat arviota riskinalaisesta määrästä maksamishetkellä monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1a toimintalohkoilla. 
Komissio ei laske yhtä riskitasoa koko alaotsakkeelle, vaan se laskee kaksi erillistä riskitasoa – yhden tutkimus-, teollisuus-, avaruus-, 
energia- ja liikennealalle (1,9 prosenttia) ja toisen muille sisäisille politiikoille (0,7 prosenttia). Komission lukujen pohjalta tilintarkas-
tustuomioistuin laski, että monivuotisen rahoituskehyksen koko alaotsakkeen 1a virhetaso olisi 1,6 prosenttia. Tämä prosenttiluku 
osuu tilintarkastustuomioistuimen oman virhetasoarvion vaihteluväliin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että virhetaso 
on liian alhainen niiden menetelmäongelmien vuoksi, joita selostetaan edellä kohdassa 5.34.

Johtopäätös ja suositukset

Johtopäätös

5.37 Tässä luvussa esitetty tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että menojen virhetaso alaotsakkeessa ”Kasvua 
ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” oli olennaisuusrajalla. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat tässä 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa, että arvioitu kokonaisvirhetaso on 2 prosenttia (ks. liite 5.1). Tilintarkastustuomiois-
tuimen tarkastustulokset osoittavat kuitenkin, että tutkimusmenojen riskit ovat edelleen suuremmat kuin muiden menojen riskit ja 
tämä ala on nytkin pääasiallinen virhelähde.

5.38 Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty riskinalainen määrä maksamishetkellä osuu tilintarkastustuomiois-
tuimen virhetasoarvion vaihteluväliin (ks. kohta 5.36).

Suositukset

5.39 Liitteessä 5.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski neljää varainhoitovuoden 
2015 vuosikertomuksessa annettua suositusta sekä neljää varainhoitovuoden 2017 vuosikertomuksessa annettua 
suositusta. Viimeksi mainitut suositukset oli tarkoitettu pantavaksi täytäntöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Komissio oli pannut 
neljä suositusta täytäntöön kokonaan ja neljä suurimmaksi osaksi.

5.40 Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja vuotta 2018 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopää-
tösten perusteella komissiolle seuraavat suositukset:

Suositus 5.1

Komission olisi tehtävä kohdennetumpia tarkastuksia pk-yritysten ja uusien hankkeiden toteuttajien kuluilmoituksiin ja lisättävä tie-
dotuskampanjoita, joissa näille merkittäville edunsaajille selostetaan rahoitussääntöjä.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2020
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Suositus 5.2

Komission olisi seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa edelleen yksinkertaistettava henkilöstökulujen laskemista koskevia sään-
töjä. Lisäksi sen olisi arvioitava, mikä on suurten tutkimusinfrastruktuurien kuluja koskevan mekanismin lisäarvo, sekä selvitettävä, 
miten näihin kuluihin sovellettavaa menetelmää voitaisiin parantaa.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 loppuun mennessä

Suositus 5.3

Komission olisi Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta ryhdyttävä toimiin niiden tilintarkastustuomioistuimen havaintojen vuoksi, 
jotka liittyivät jälkitarkastuksiin. Havainnot koskivat dokumentointia, otannan johdonmukaisuutta ja raportointia sekä tarkastustoi-
menpiteiden laatua.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 puoliväli

Suositus 5.4

Komission olisi ryhdyttävä ripeisiin toimiin niiden komission sisäisen tarkastuksen tekemien havaintojen vuoksi, jotka koskivat

— koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sisäisen valvonnan järjestelmiä, jotka liittyivät avustusten hal-
linnointiprosessiin Erasmus+-ohjelmassa

— menettelyitä, joilla seurataan, noudatetaanko tutkimus- ja innovointihankkeissa tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä 
sopimusvelvoitteita ja raportointivaatimuksia.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2020 puoliväli

Osa 2: Tuloksellisuuskysymykset tutkimuksen ja innovoinnin aloilla

5.41 Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission raportointia 50:n otokseen poimitun tutkimus- ja innovointihankkeen 
 tuloksellisuudesta (11). Näistä hankkeista 21 oli jo saatu päätökseen. Tilintarkastustuomioistuin ei suoraan arvioinut tutkimuksen laa-
tua tai sitä, millainen vaikutus hankkeilla oli tutkimuksen ja innovoinnin parantamista koskevan toimintapoliittisen tavoitteen saavut-
tamisen kannalta.

5.42 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kunkin hankkeen arviointikertomuksen. Hankkeesta vastaava komission virkamies laatii 
tämän kertomuksen osana tarkastuksia, jotka suoritetaan ennen ilmoitettujen kulujen korvaamista. Tilintarkastustuomioistuin kiin-
nitti huomiota hankkeesta vastaavan virkamiehen johtopäätöksissä siihen,

— oliko raportoitu tuotoksiin ja tuloksiin liittyvä edistyminen oikeansuuntaista avustussopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin nähden

— olivatko hankkeen yhteydessä maksetut kulut kohtuullisia raportoituun edistymiseen nähden

— oliko hankkeen tuotoksista ja tuloksista jaettu tietoa avustussopimuksen vaatimusten mukaisesti.

Useimmissa hankkeissa saavutettiin odotetut tuotokset ja tulokset

5.43. Komission kertomusten mukaan useimmissa hankkeissa saavutettiin odotetut tuotokset ja tulokset. Komission kertomuksista 
ilmeni kuitenkin myös, että monissa hankkeissa oli ongelmia, jotka heikensivät niiden tuloksellisuutta:

— Kymmenessä tapauksessa raportoitu edistyminen vastasi komission kanssa sovittuja tavoitteita vain osittain ja kahdessa tapauk-
sessa edistyminen ei vastannut näitä tavoitteita.

— Kolmessa tapauksessa komissio katsoi, että raportoidut kulut eivät olleet kohtuullisia saavutettuun edistymiseen nähden.

— Kymmenessä tapauksessa hankkeen tuotoksista ja tuloksista oli jaettu tietoa ainoastaan osittain. Kahdessa tapauksessa tietoa toi-
mista ei ollut jaettu lainkaan.

(11) Tilintarkastustuomioistuin arvioi tuloksellisuutta yhteistyöhankkeissa, joissa oli useita osallistujia. Tarkastuksen ulkopuolelle jätettiin yksittäisille 
tutkijoille suoritettujen muuttokorvausten kaltaiset tapahtumat.
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LIITE 5.1

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET: KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Tapahtumien yhteismäärä: 130 130

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso 2,0 % 4,2 %

Ylempi virheraja 3,2 %

Alempi virheraja 0,7 %
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LIITE 5.2

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA: KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi riit-

tämätönsuurimmaksi 
osaksi

joiltakin osin

2015

Suositus 1:

Komission, kansallisten viranomaisten ja riippumattomien tarkastajien olisi hyödynnettävä 
kaikki käytettävissä oleva relevantti tieto, jotta virheet kyetään ehkäisemään tai havaitsemaan 
ja korjaamaan ennen kulujen korvaamista.

X

Suositus 2:

Komission olisi annettava edunsaajille ohjeistusta Horisontti 2020 -puiteohjelman, seit-
semännen puiteohjelman ja muiden samankaltaisten ohjelmien eroista.

X

Suositus 3:

Komission olisi annettava täytäntöönpanoelimille tutkimuksen ja innovoinnin varainkäyttöä 
koskevat yhteiset ohjeet, jotta edunsaajia kohdellaan yhdenmukaisesti pantaessa täytäntöön 
tarkastussuosituksia, jotka koskevat tukeen oikeuttamattomien kulujen takaisinperintää.

X

Suositus 4:

Komission olisi seurattava tiiviisti niiden ekstrapoloitujen oikaisujen täytäntöönpanoa, jotka 
perustuvat sen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman alaisuudessa korvattuihin kuluihin 
kohdistamiin jälkitarkastuksiin.

X
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2017

Komission olisi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Suositus 1:

selkiytettävä edelleen Horisontti 2020 -puiteohjelman henkilöstökuluihin liittyviä tukikelpoi-
suussääntöjä, tarkistettava henkilöstökulumenetelmiä ja täydennettävä tiettyjä maakohtaisten 
huomioitavien seikkojen luetteloja.

X

Suositus 2:

parannettava Verkkojen Eurooppa -ohjelman edunsaajien tietoisuutta tukikelpoisuussään-
nöistä erityisesti tekemällä selvän eron toteuttamiseen liittyvän hankintasopimuksen ja ali-
hankintasopimuksen välille.

X

Suositus 3:

puututtava viipymättä komission sisäisen tarkastuksen havaitsemiin puutteisiin

— koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston noudattamassa 
avustusten hallinnointiprosessissa Erasmus+-ohjelman osalta

— tutkimus- ja innovointihankkeiden seurannassa.

X

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi riit-

tämätönsuurimmaksi 
osaksi

joiltakin osin





8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/135

6. LUKU

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 6.1–6.12

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio lyhyesti 6.2–6.6

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet 6.2

Täytäntöönpano ja valvonta- ja varmennuskehys 6.3–6.6

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 6.7–6.12

Osa 1 – Toimien sääntöjenmukaisuus 6.13–6.70

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastusten tulokset ja tarkastustyön uudelleen 
suorittaminen 6.14–6.40

Tukeen oikeuttamattomat menot ja hankkeet 6.19–6.24

Sisämarkkinasääntöjen rikkominen 6.25–6.32

Rahoitusvälineiden käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen 6.33–6.38

EU-varoja pidätettiin perusteettomasti edunsaajilta, mikä johti maksujen viivästymiseen 6.39–6.40

Tilintarkastustuomioistuimen arvio tarkastusviranomaisten työstä 6.41–6.50

Komission tarkastustyö ja sen jäännösvirhetasoa koskeva raportointi vuotuisissa 
toimintakertomuksissa 6.51–6.70

Ohjelmakautta 2014–2020 koskeva varmuus 6.51–6.64

Päättämisjärjestelyt 6.65–6.70

Johtopäätökset ja suositukset 6.71–6.77

Johtopäätös 6.71–6.75

Suositukset 6.76–6.77

Osa 2 – Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi 6.78–6.88

Liite 6.1   – Tapahtumatarkastusten tulokset

Liite 6.2   – Jäsenvaltioissa toteutetut EU:n toimet

Liite 6.3   – Aiempien suositusten seuranta
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Johdanto

6.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 1b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio” liittyvät tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Tarkastetut maksut liittyvät ohjelmakauden 2007–2013 päättämiseen ja 
ohjelmakauden 2014–2020 täytäntöönpanoon. Laatikossa 6.1 esitetään yhteenveto tähän alaotsakkeeseen sisältyvistä keskeisistä toi-
mista ja menoista varainhoitovuodelta 2018. Lisätietoja vuodelta 2018 tarkastetusta perusjoukosta on kohdassa 6.7.

Laatikko 6.1
Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1b – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio – Menojen jakautuminen vuonna 2018

(1) Luku 47,4 miljardia euroa koostuu ohjelmakauden 2014–2020 vuotuisista ennakko- ja välimaksuista, joita ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission 
vuonna 2018 hyväksymien varmuuden saamiseksi toimitettavien asiakirjakokonaisuuksien perustana. Nämä maksut katsotaan perustana olevien toimien 
yhdenmukaistetun määritelmän (lisätietoa on liitteen 1.1 kohdassa 13) mukaisesti ennakkorahoitukseksi, eivätkä ne siksi kuulu vuoden 2018 vuosikertomuk-
sen tarkastettuun perusjoukkoon.

Lähde: EU:n varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös.
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Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio lyhyesti

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet

6.2 Tämän alaotsakkeen varainkäyttö keskittyy EU:n eri jäsenvaltioiden ja alueiden välisten kehityserojen supistamiseen ja kaik-
kien alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseen (1). Tavoitteita toteutetaan seuraavien rahastojen/välineiden avulla:

— Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Tavoitteena on vähentää keskeisiä kehityseroja eri alueiden välillä. EAKR:stä myönnetään 
tukea lähinnä yrityksille infrastruktuureiden luomiseen ja työpaikkoja luoviin tuottaviin investointeihin.

— Koheesiorahasto: Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä rahoittamalla ympäristö- ja liikennehankkeita jäsenvaltioissa, joiden 
henkeä kohti laskettu bruttokansantulo (BKTL) on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

— Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Tavoitteena on edistää korkeaa työllisyystasoa sekä uusien ja parempien työpaikkojen luomista, 
mukaan luettuna nuorisotyöllisyysaloitteen avulla toteutetut toimenpiteet, jotka keskittyvät korkean nuorisotyöttömyyden aluei-
siin.

— Muut pienemmät järjestelyt, kuten Euroopan naapuruusväline, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 
ja osallistuminen Verkkojen Eurooppa -välineeseen.

Täytäntöönpano ja valvonta- ja varmennuskehys

6.3 Jäsenvaltiot esittävät yleensä kunkin ohjelmakauden alussa monivuotiset toimenpideohjelmat koko monivuotisen rahoituske-
hyksen ajaksi. Komission hyväksyttyä toimenpideohjelmat komissio (2) ja jäsenvaltiot jakavat vastuun niiden täytäntöönpanosta. 
Tuensaajat saavat korvauksen jäsenvaltion viranomaisten kautta, ja EU:n talousarviosta yhteisrahoitetaan toimenpideohjelman ehtojen 
mukaisesti hyväksytyistä toimista aiheutuneita ja maksettuja tukikelpoisia kustannuksia.

6.4 Ohjelmakaudella 2014–2020 käytössä olevan tarkistetun valvonta- ja varmennuskehyksen tavoitteena on varmistaa, että jään-
nösvirhetaso (3) on näissä korvauksissa, joita maksetaan toimenpideohjelmien yhteydessä, alle asetuksessa määritetyn kahden prosen-
tin olennaisuusrajan (4). Tarkistetun valvonta- ja varmennuskehyksen tärkeimmät osatekijät ovat

— työ, jonka tarkastusviranomaiset ovat tehneet tilinpäätökseen sisältyvien menojen osalta. Työn tuloksena on vuotuinen tarkastusker-
tomus, jonka jäsenvaltiot esittävät komissiolle osana varmuuden saamiseksi toimitettavia asiakirjoja (5). Tarkastuskertomuksessa 
tuodaan esiin toimenpideohjelman (tai toimenpideohjelmaryhmän) jäännösvirhetaso, ja siihen sisältyy tarkastuslausuma ilmoitet-
tujen menojen sääntöjenmukaisuudesta ja hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan vaikuttavuudesta.

— tilien vuotuinen hyväksyminen. Tätä varten komissio tekee pääosin kattavuuteen ja oikeellisuuteen liittyviä hallinnollisia 
tarkastuksia ennen kuin se hyväksyy tilit ja vapauttaa aiemmin vakuutena pidetyn 10 prosentin määrän (6)

— asiakirjatarkastukset, jotka komissio suorittaa myöhemmin kunkin varmuuden saamiseksi toimitettavan asiakirjakokonaisuuden 
osalta, ja komission jäsenvaltioissa suorittamat sääntöjenmukaisuuden tarkastukset. Komissio tekee näiden tarkastusten perusteella 
johtopäätöksiä tarkastusviranomaisten ilmoittamista jäännösvirhetasoista ja hyväksyy tasot. Komissio julkaisee ne seuraavan vuo-
den vuotuisissa toimintakertomuksissaan.

6.5 Ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelmien päättämistä edeltävät välttämättömät menettelyt ovat verrattavissa koh-
dassa 6.4 kuvattuihin menettelyihin, joihin ohjelmakaudella 2014–2020 kuuluu varmuuden saamiseksi toimitettavien asiakirjojen 
arvioiminen.

6.6 Valvonta- ja varmennuskehys on kuvattu yksityiskohtaisesti tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuk-
sessa (7). Ks. myös jäljempänä kaavio 6.1.

(1) Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174–178 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47).
(2) Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (PO REGIO) sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (PO EMPL).
(3) Komissio viittaa vuotuisissa toimintakertomuksissaan ”jäännösriskitasoon”, ohjelmakauden 2007–2013 päättymisen osalta ja 

”kokonaisjäännösvirhetasoon” ohjelmakauden 2014–2020 osalta. Tässä luvussa kumpaankin viitataan ilmauksella ”jäännösvirhetaso”.
(4) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännök-
sistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5), 28 
artiklan 11 kohta. Asetus (EU) N:o 1303/2013 on yhteisiä säännöksiä koskeva asetus.

(5) Varmuuden saamiseksi toimitettavat asiakirjat koostuvat johdon vahvistuslausumasta, vuotuisesta yhteenvedosta, varmennetuista tilinpäätöstie-
doista, vuotuisesta tarkastuskertomuksesta ja tarkastuslausunnosta.

(6) Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) 130 artiklassa välimaksujen korvaaminen rajoitetaan 90 prosenttiin. Loput 
10 prosenttia vapautetaan sen jälkeen, kun tilit on hyväksytty.

(7) Kohdat 6.5–6.15.
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Kaavio 6.1
Ohjelmakauden 2014–2020 valvonta- ja varmennuskehys

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

6.7 Komission vuonna 2018 hyväksymien tilien sisältämät menot koskivat 248 toimenpideohjelmaa 419 hyväksytystä toimenpi-
deohjelmasta (noin 11,9:ää miljardia euroa). Tilit olivat peräisin 202:sta varmuuden saamiseksi toimitettavasta asiakirjakokonaisuu-
desta, jotka kaikki 28 jäsenvaltiota antoivat ohjelmakaudelta 2014–2020. Lisäksi komissio päätti kokonaan tai osittain (8) 217 
toimenpideohjelmaa (noin 11,7 miljardia euroa) ohjelmakaudelta 2007–2013. Tarkastettu perusjoukko (noin 23,6 miljardia euroa) 
koostui menoista, jotka sisältyivät näihin tilikaudelta 2016/2017 (ohjelmakausi 2014–2020) varmuuden saamiseksi toimitettaviin 
asiakirjoihin, ja menoista, jotka todentamisviranomaiset olivat varmentaneet ja jotka olivat tarkastusviranomaisten ohjelmakauden 
2007–2013 lopullisten tarkastuskertomusten perustana.

6.8 Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 
1.1). Tilintarkastustuomioistuin otti huomioon tämän menoalan valvonta- ja varmennuskehyksen ja pyrki siten arvioimaan myös, 
miten luotettavaa tarkastusviranomaisten ja komission työ on. Tarkoituksena oli, että niiden työtä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 
jatkossa aiempaa enemmän ja että tätä varten yksilöidään, mitkä parannukset ovat vielä tarpeen.

6.9 Tämän luvun osassa 1 keskitytään sääntöjenmukaisuuteen, ja siinä tutkitaan liitteessä 1.1 esitettyjen tarkastustavan ja -mene-
telmien mukaisesti vuoden 2018 taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion osalta

a) 220 tapahtuman otos, joka suunniteltiin tilastollisesti edustavaksi otokseksi monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1b 
kaikista menoista, jotka tarkastusviranomaiset olivat tarkastaneet aiemmin

b) tarkastusviranomaisten tekemä tietojen validointityö, joka koski varmuuden saamiseksi / ohjelman päättämiseksi toimitetta-
vaa 24 asiakirjakokonaisuutta; tarkastuksessa käytettiin kyseistä 220 tapahtuman otosta

c) komission tarkastustyö, jonka aikana se tilien hyväksymisen jälkeen tarkasti kaudelta 2014–2020 varmuuden saamiseksi toi-
mitettavien asiakirjojen sääntöjenmukaisuutta koskevat näkökohdat

d) työ, jonka komissio teki varmuuden saamiseksi / ohjelman päättämiseksi vuoden 2018 osalta toimitettavissa asiakirjoissa 
ilmoitettujen jäännösvirhetasojen tarkastamista ja validoimista varten. Tilintarkastustuomioistuin tarkasteli myös alue- ja kau-
punkipolitiikan pääosaston sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisten toimintakertomusten sääntö-
jenmukaisuutta koskevien tietojen merkityksellisyyttä ja luotettavuutta ja niiden sisällyttämistä komission vuotuiseen hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomukseen.

6.10 Tilintarkastustuomioistuin poimi otoksen kahdessa vaiheessa. Ensin poimittiin 24 varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättä-
miseksi toimitettavaa asiakirjakokonaisuutta (15 ohjelmakaudelta 2014–2020 ja yhdeksän ohjelmakaudelta 2007–2013), jotka kat-
toivat 53 toimenpideohjelmaa niistä 465 toimenpideohjelmasta, joihin liittyi komission toteuttama EU:n talousarviosta tehtävien 
maksujen selvitys vuonna 2018. Seuraavaksi näistä toimenpideohjelmista valittiin tapahtumia, jotka tarkastusviranomaiset olivat tar-
kastaneet aiemmin. Liitteessä 6.2 tarkastettu otos on jaoteltu jäsenvaltioittain.

6.11 Tilintarkastustuomioistuimen tämän vuoden tarkastustyö oli sama kuin vuoden 2017 vuosikertomuksessa yksityiskohtaisesti 
kuvattu (9).

6.12 Tämän luvun osassa 2 tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmiä, jolla jäsenvaltiot mittaavat tuloksellisuutta ja raportoivat 
siitä. Lisäksi tarkastettiin tarkastusviranomaisten ja komission työ tuloksellisuustietojen riittävyyden ja luotettavuuden varmistami-
sessa. Kun fyysisesti päätettyjä toimenpiteitä tarkastettiin uudelleen, arvioitiin myös sitä, missä määrin viranomaiset raportoivat tuo-
tos- ja tulosindikaattoreissa esitettyjen tavoitearvojen täyttämisestä.

Osa 1 – Toimien sääntöjenmukaisuus

6.13 Vuosikertomuksen luvun tämä osa koostuu kolmesta alaosiosta. Ensimmäinen alaosio koskee tämän vuoden otokseen kuulu-
vien 220 tapahtuman tarkastusta, jonka tarkoituksena on saada tietoa virheiden pääasiallisista lähteistä ja tarjota materiaalia yleistä 
tarkastuslausumaa varten. Toisessa alaosiossa tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastusviranomaisten työtä, ja kolmas alaosio liittyy 
komission työhön. Kaikkien alaosioiden tulosten perusteella tilintarkastustuomioistuin tekee johtopäätökset kahden asianomaisen 
pääosaston vuotuisten toimintakertomusten ja komission vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen sisältämistä sääntöjenmu-
kaisuutta koskevista tiedoista.

(8) Jos vaikutukseltaan olennaisia kysymyksiä jää avoimiksi, komissio selvittää vain kiistattoman määrän. Jäljelle jäänyt määrä selvitetään ja toimen-
pideohjelma päätetään, kun kaikki kysymykset on ratkaistu.

(9) Kohdat 6.21–6.23.
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Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastusten tulokset ja tarkastustyön uudelleen suorittaminen

6.14 Liitteessä 6.1 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuissa 220 toi-
messa tilintarkastustuomioistuin yksilöi ja määritti kvantitatiivisesti 36 virhettä, joita tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet. 
Kun otetaan huomioon 60 virhettä, jotka tarkastusviranomaiset olivat havainneet aikaisemmin, ja ohjelmaviranomaisten tekemät 
(kummaltakin ohjelmakaudelta yhteensä 314 miljoonan euron suuruiset) oikaisut, tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 
5,0 prosenttia (10). Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien, kauden 2014–2020 tapahtumiin liittyvien virheiden määrä ja vaiku-
tus oli suurempi kuin kauden 2007–2013 toimenpideohjelmien päättämiseen liittyviä tapahtumia koskeva virheiden määrä ja vaiku-
tus.

6.15 Tarkastusviranomaiset olivat raportoineet tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluvien 220 tapahtuman osalta, että var-
muuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavissa asiakirjoissa oli 60 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä. Virheet 
koskivat pääosin tukeen oikeuttamattomia kustannuksia (37 virhettä) ja julkisia hankintoja (18) sekä olennaisten todistusasiakirjojen 
puuttumista (3) (11).

6.16 Alentaakseen jäännösvirhetasot kahden prosentin olennaisuusrajan alapuolelle jäsenvaltiot sovelsivat rahoitusoikaisuja tehden 
tarpeen mukaan ekstrapolointeja.

6.17 Laatikossa 6.2 jaotellaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet luokittain. Siinä esitetään myös kaikkien havaittu-
jen virheiden jakautuminen havainnon lähteen mukaan (myös tarkastusviranomaisten ilmoittamat virheet tilintarkastustuomioistui-
men tarkastamissa tapahtumissa). Arvioituun virhetasoon vaikuttivat eniten tukeen oikeuttamattomat kustannukset ja seuraavaksi 
eniten valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen. Kohdissa 6.19–6.40 annetaan lisätietoa näistä 
virheistä.

(10) Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuo-
mioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 2,5 prosentin (alempi virheraja) ja 7,5 prosentin (ylempi virhe-
raja) välillä.

(11) Yhteen tapahtumaan voi vaikuttaa useampi kuin yksi virhetyyppi.

Laatikko 6.2
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio – Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden erittely

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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6.18 Havaittujen virheiden määrä ja vaikutus viittaavat jatkuviin puutteisiin hallintoviranomaisten ilmoittamien menojen sääntö-
jenmukaisuudessa. Tämä havainto vahvistaa komission vuoden 2018 aikana toimittamien säännönmukaisuuden tarkastusten tulok-
set, joiden mukaan viidessä 26 tapauksesta oli huomattavia puutteita. Puutteet liittyivät asianmukaisia hallinnollisia tarkastuksia 
koskevaan keskeiseen vaatimukseen 4.

Tukeen oikeuttamattomat menot ja hankkeet

6.19 Ilmoittaessaan menot komissiolle jäsenvaltioiden viranomaiset vahvistavat, että ne ovat aiheutuneet EU:n tai kansallisissa sään-
nöissä esitettyjen useiden erityissäännösten mukaisesti ja että apu on myönnetty tuensaajille tai toimiin, jotka täyttävät toimenpideoh-
jelmien tukikelpoisuusvaatimukset.

6.20 Tukeen oikeuttamattomat menot ja hankkeet ovat virheiden päälähde sekä EAKR:ssä/koheesiorahastossa että ESR:ssä. Tilintar-
kastustuomioistuin havaitsi seitsemässä prosentissa tutkimistaan toimista, että hankkeissa ei noudatettu joko EU:n tai jäsenvaltion 
tukikelpoisuussääntöjä. Nämä tapaukset muodostavat 44 prosenttia kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä, joten 
niiden osuus arvioidusta virhetasosta on noin 1,9 prosenttiyksikköä.

6.21 Suurimpana syynä tukeen oikeuttamattomiin menoihin oli se, että hankkeen toimet tai osallistujat eivät täyttäneet tukikelpoi-
suussääntöjä. Puolessa toimenpiteistä, joissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi tukeen oikeuttamattomia menoja, oli kyse tästä, ja täl-
laisten tapausten osuus arvioidusta virhetasosta oli 21 prosenttia.

6.22 EU:n sääntöjen mukaisesti arvonlisäveromenot ovat yhteisrahoituksen osalta tukikelpoisia vain, jos niitä ei kansallisen arvon-
lisäverolainsäädännön mukaisesti palauteta. Viime vuoden tapaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että neljän toimenpideohjelman 
11 hankkeen osalta jäsenvaltion viranomaiset olivat ilmoittaneet palautettavan arvonlisäveron tukikelpoiseksi menoksi. Kahdeksan 
näistä virheistä tapahtui Puolassa, kuten edellisessä vuosikertomuksessa tuotiin esiin. Kaikissa näissä tapauksissa tarkastusviranomai-
set tulkitsivat tukikelpoisuussääntöjä virheellisesti, eivätkä ilmoittaneet sääntöjenvastaisuudesta. Komission soveltamien rahoitusoi-
kaisujen vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut näitä kahdeksaa virhettä. Tilintarkastustuomioistuimen ALV:tä koskevassa 
nopeassa tilannekatsauksessa (12) annettiin lisätietoa tästä aiheesta ja tuotiin esiin, että ALV on usein virheiden lähde, koska sääntöjä 
tulkitaan monesti eri tavoin.

S ä ä n t ö j e n v a s t a i s u u k s i a  v o i t a i s i i n  e h k ä i s t ä  y k s i n k e r t a i s t a m i s t o i m e n p i t e i l l ä

6.23 Tuensaajien kannalta monimutkaisuuden merkittävänä lähteenä on se, että kansallisella tasolla määritetyt vaatimukset ovat 
EU:n vaatimuksia tiukemmat (13). Kolme tilintarkastustuomioistuimen havaitsemaa virhettä olisi voitu välttää, jos jäsenvaltioiden 
viranomaiset eivät olisi määrittäneet niin monimutkaisia tukikelpoisuusehtoja (ks. esimerkki laatikossa 6.3).

6.24 Tuensaajien hallinnollista rasitusta voidaan toisaalta vähentää yksinkertaistamistoimenpiteillä, esimerkiksi käyttämällä yksin-
kertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Kun tilintarkastustuomioistuin tarkasti toimenpiteitä, joissa käytetään yksinkertaistettuja kus-
tannusvaihtoehtoja, niiden havaittiin olevan vähemmän alttiita virheille. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään edelleen vähän silloinkin, kun ne voisivat olla tarkoituksenmukaisia.

(12) Tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio ”ALV:n korvaaminen koheesioalalla – virheille altista ja optimaalista heikompaa EU:n varojen 
käyttöä”, marraskuu 2018 (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR-VAT/RCR-VAT_FI.pdf).

(13) Aihekohtainen katsaus ”Koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistaminen vuoden 2020 jälkeen”, toukokuu 2018, kohta 23 
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_FI.pdf).

Laatikko 6.3
Esimerkki monimutkaisista kansallisista tukikelpoisuusehdoista

Puolassa toteutetun toimenpideohjelman tukikelpoisuussääntöihin kuului ehto, jossa kielletään EU:n avustuksen käyttäminen, jos jokin toinen taho 
toteuttaa samantyyppistä liiketoimintaa samoissa tiloissa. Vaatimus on tiukempi kuin EU:n asetuksissa, ja se toistettiin avustussopimuksessa.

Kun eräs tuensaaja, asianajaja, aloitti toimintansa samoissa tiloissa kuin toinen asianajoyritys, hanke ei ollut enää oikeutettu yhteisrahoitukseen.

Myös Saksassa havaittiin monimutkaisia kansallisia tukikelpoisuusehtoja.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR-VAT/RCR-VAT_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_FI.pdf
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Sisämarkkinasääntöjen rikkominen

6.25 Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 16 sisämarkkinasääntöjen rikkomistapausta, joista kahdeksan se kvantifioi. 
Vuonna 2018 suurimmat rikkomiset liittyivät julkisiin hankintoihin tai valtiontukeen.

M o n i s t a  o i k a i s u i s t a  h u o l i m a t t a  h u o m a t t a v a  m ä ä r ä  v i r h e i s t ä  l i i t t y y  j u l k i s i i n  h a n k i n t o i h i n

6.26 Julkisia hankintoja koskevat menettelyt ovat keskeinen väline julkisten varojen taloudellisen ja vaikuttavan käytön ja sisämark-
kinoiden toteuttamisen kannalta. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin tutki 129 urakoita, palveluja ja toimituksia koskevaa menet-
telyä. Valtaosa näistä menettelyistä koski hankkeita, jotka saivat yhteisrahoitusta EAKR:n/koheesiorahaston toimenpideohjelmista, 
jotka ovat muita alttiimpia virheille.

6.27 Tarkastusviranomaiset olivat havainneet tilintarkastustuomioistuimen tutkimien tapahtumien yhteydessä 18 tapausta, joissa 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ei ollut noudatettu. Tällöin muun muassa tarjouskilpailua ei ollut järjestetty, valintakriteereitä oli 
sovellettu epäasianmukaisesti ja tarjouseritelmissä oli puutteita. Viranomaiset sovelsivat järjestelmällisesti 5–100 prosentin kiinteä-
määräisiä oikaisuja komission ohjeiden mukaan (14).

6.28 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdeksässä hankintamenettelyssä EU:n ja/tai kansallisten julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamatta jättämisiä, joita tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet (ks. laatikko 6.4). Useimmat tilintarkastustuo-
mioistuimen havaitsemista virheistä liittyivät sopimuksiin, joiden arvo ylitti EU:n asettamat kynnysarvot (15). Kaksi oli vakavia rikko-
misia, jotka rajoittivat perusteettomasti kilpailua, ja tilintarkastustuomioistuin raportoi ne kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevina 
virheinä. Ne muodostivat kuusi prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä, ja niiden osuus arvioidusta virhetasosta on noin 0,7 prosenttiyksikköä. Muita tarjousmenettelyyn liittyviä virheitä olivat jul-
kaisu- ja avoimuusvaatimusten noudattamatta jättämiset.

N e l j ä  h a n k e t t a  e i  o i k e u t t a n u t  t u k e e n  v a l t i o n t u k i s ä ä n t ö j e n  r i k k o m i s e n  v u o k s i

6.29 Valtiontuki on periaatteessa yhteensopimaton sisämarkkinoiden kanssa – paitsi jos se on vähämerkityksistä tukea – koska se 
voi vääristää jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tähän sääntöön on kuitenkin poikkeuksia, erityisesti, jos hankkeeseen sovelletaan yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta (16). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muista valtiontukea koskevista tapauksista, jotta komissio voi muodostaa 
kannan tuen yhteensopivuudesta.

6.30 Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa seitsemän EAKR:n hanketta, joissa rikot-
tiin EU:n valtiontukisääntöjä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että näistä hankkeista viidessä olisi pitänyt saada vähemmän tai ei 
lainkaan julkista rahoitusta EU:lta ja/tai jäsenvaltiolta. Kaikki nämä hankkeet toteutettiin Portugalissa. Virheet vaikuttivat arvioituun 
virhetasoon noin 1,6 prosenttiyksikön verran.

(14) Komission päätös C(2013) 9527 final, annettu 19.12.2013, suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä niiden rahoitusoikaisujen määrit-
tämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituihin, unionin rahoittamiin menoihin.

(15) Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2014/24/EU (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65) 4 artiklan mukaisesti.

Laatikko 6.4
Esimerkki julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomisesta

Ohjelmakaudella 2007–2013 tuensaajana ollut Italian viranomainen teki kolmivuotisen sopimuksen yksityisen yrityksen kanssa. Sopimuksen kat-
tamiin palveluihin kuului oikaisuja koskevaa seurantaa, hallinnointia, raportointia ja täytäntöönpanoa. Hankintailmoituksen ehtojen mukaisesti 
tuensaaja jatkoi sopimuskautta toiset kolme vuotta. Toisen kauden lopussa tuensaaja pyysi palveluntarjoajalta lisäpalveluja ja allekirjoitti uuden 
sopimuksen vielä 15 kuukaudeksi. Lisäpalvelut olivat ennakoitavissa, ja markkinoiden muutkin yritykset olisivat kyenneet toimittamaan ne. Koska 
lisäpalveluista oli tehty sopimus ilman hankintamenettelyä, ne eivät olleet oikeutettuja EU:n yhteisrahoitukseen.

Tarkastusviranomainen katsoi virheellisesti, että tuensaajan toimintatapa ei ollut sääntöjenvastainen.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi sääntöjenvastaista julkista hankintaa koskevan tapauksen myös Unkarissa.

(16) Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).
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6.31 Kolme näistä viidestä kvantifioidusta valtiontukea koskevasta havainnosta liittyy kannustavan vaikutuksen puuttumiseen ja 
tuo esiin systeemisiä puutteita. EU:n säännöt perustuvat ajatukseen, jonka mukaan valtiontuki pitäisi sallia vain, jos sillä tuetaan toi-
mia, joita ei muutoin toteutettaisi. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa järjestelmissä oletetaan automaatti-
sesti olevan tämä ”kannustava vaikutus”, jos työt alkavat rahoituksen hakemispäivän jälkeen (17).

6.32 Komissio oli aiemmin yksilöinyt useita toimenpiteitä, joihin tämä virhe vaikutti. Toimenpideohjelman hallintoviranomainen 
poisti tileistä toimenpiteet (18), joissa komissio havaitsi tällaisen virheen. Sekä komissio että hallintoviranomaiset olivat tietoisia siitä, 
että kyseessä oli systeeminen ongelma. Jäsenvaltio muutti sääntöjään, jotta ne vastaisivat EU:n sääntöjä ja jotta sääntöjenvastaisuudet 
jatkossa vältettäisiin, mutta kumpikaan osapuolista ei ryhtynyt riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin joko poistaakseen nämä virheet 
kauden 2016/2017 tileistä tai tasapainottaakseen mahdolliset vaikutukset vastaavalla rahoitusoikaisulla. Komissio hyväksyi tilit sääntö-
jen muuttamisen jälkeen.

Rahoitusvälineiden käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen

S ä ä n t ö j e n v a s t a i s e t  m a k s u t  r a h o i t u s v ä l i n e i s i i n  v a i k u t t i v a t  a r v i o i t u u n  v i r h e t a s o o n  v ä h e m -
m ä n  k u i n  v u o n n a  2 0 1 7

6.33 Tilikauden 2016/2017 loppuun mennessä rahoitusvälineisiin oli maksettu ennakkoa 2,9 miljardia euroa, josta 2,3 miljardia 
euroa ilmoitettiin 1. heinäkuuta 2016 ja 30. kesäkuuta 2017 välisenä aikana (17 prosenttia EU:n osarahoituksena maksetusta koko-
naismäärästä). Tästä määrästä 1,3 miljardia euroa (43 prosenttia) maksettiin lopullisille edunsaajille tilikaudella 2016/2017.

6.34 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi maksut viiteen rahoitusvälineeseen (kaksi niistä liittyi ohjelmakauteen 2014–
2020 ja kolme ohjelmakauteen 2007–2013). Tilintarkastustuomioistuin tutki näiden viiden rahoitusvälineen osalta 30 vakuutta ja 
100 lainaa rahoituksen välittäjän tasolla. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 14 tapausta, jossa lopullisille edunsaajille oli 
maksettu tukeen oikeuttamattomia maksuja, jotka liittyivät kolmeen sen tarkastamista välineistä. Ne koskivat tukeen oikeuttamatto-
mia lainoja tai tukeen oikeuttamattomia lopullisia edunsaajia taikka peruuntuneita maksuja, jotka jäsenvaltio oli virheellisesti kirjan-
nut maksetuiksi. Koska rahoitusvälineiden osuus tarkastetusta perusjoukosta oli vuonna 2018 paljon pienempi kuin vuonna 2017, 
näiden virheiden osuus vuoden 2018 arvioidusta virhetasosta oli vähäisempi (19).

6.35 Rahoitusvälineen tuloksellisuutta ja todellisuudessa käytettyjä varoja (tukikelpoiset menot ohjelman sulkemisen yhteydessä) 
koskevat tiedot perustuvat jäsenvaltioiden raportoimiin tietoihin. Vaikka komissio on viime vuosina pyrkinyt huomattavasti paranta-
maan tietojen laatua, tilintarkastustuomioistuin havaitsee täytäntöönpanokertomuksissa edelleen usein virheellisyyksiä. Vuonna 
2018 niitä havaittiin kahdessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista viidestä rahoitusvälineestä (yhdessä tapauksessa kummal-
takin ohjelmakaudelta). Yhdessä tapauksista rahastonhoitaja ilmoitti kaksi peruuntunutta lainaa maksuina, joten kyseiset menot eivät 
oikeuttaneet tukeen.

E u r o o p a n  i n v e s t o i n t i p a n k k i r y h m ä n  h a l l i n n o i m i i n  r a h o i t u s v ä l i n e i s i i n  l i i t t y v i e n  t a r k a s -
t u s j ä r j e s t e l y j e n  h e i k k o u k s i i n  o n  p u u t u t t u ,  m u t t a  n i i t ä  e i  o l e  s a a t u  p o i s t e t t u a  k o k o n a i -
s u u d e s s a a n

6.36 Tilintarkastustuomioistuin painotti vuonna 2017 tarvetta parantaa merkittävästi Euroopan investointipankkiryhmän hallin-
noimien rahoitusvälineiden tarkastusjärjestelyjä. Tilintarkastustuomioistuin toi esiin, että tarkastusviranomaisilla ei ole laillista 
oikeutta tehdä tarkastuksia paikalla saadakseen varmuuden sääntöjenmukaisuudesta rahoituksen välittäjän tasolla. Komissio hyväksyi 
tilintarkastustuomioistuimen tätä koskevan suosituksen ja katsoi, että se toteutuisi koontiasetuksen tullessa voimaan.

6.37 Ottaen huomioon ongelman vakavuuden ja sen horisontaalisen vaikutuksen kaikkiin Euroopan investointipankkiryhmän hal-
linnoimiin rahoitusvälineisiin, tilintarkastustuomioistuin seurasi viimevuotisten suositusten toteutusta.

(17) Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artikla.
(18) Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(19) Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 6.30 ja laatikko 6.4.
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6.38 Koontiasetuksessa vahvistettiin uusi vaatimus (20), jonka mukaan tarkastusviranomaisten on toteutettava rahoitusvälineiden 
järjestelmätarkastuksia ja toimien tarkastuksia rahoituksen välittäjien tasolla, myös Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoi-
missa rahoitusvälineissä. Lopullisen hyväksytyn tekstin ulkopuolelle jätettiin ennen 2. elokuuta 2018 perustetut pk-yrityksiä koskevan 
aloitteen mukaiset ohjelmat. Koska kaikki kuusi toistaiseksi olemassa olevaa pk-yrityksiä koskevan aloitteen mukaista ohjelmaa on 
perustettu ennen kyseistä päivämäärää, niiden osalta ei vielä ole otettu käyttöön asianmukaisia tarkastusjärjestelyjä.

EU-varoja pidätettiin perusteettomasti edunsaajilta, mikä johti maksujen viivästymiseen

6.39 EU:n säännöt velvoittavat tavallisesti jäsenvaltioiden viranomaiset maksamaan edunsaajille julkisen rahoitusosuuden (myös 
EU:n tuen) kokonaisuudessaan 90 päivän kuluessa edunsaajan maksupyynnön toimittamisesta, ellei ilmene tiettyjä edellytyksiä mak-
sujen keskeyttämiselle (21). Kahdessa jäsenvaltiossa hallintoviranomaiset eivät olleet noudattaneet sääntöä kuudessa tilintarkastustuo-
mioistuimen tarkastamista 220 tapahtumasta.

6.40 Neljässä eri tapauksessa esiintynyt sama edunsaaja sai Saksassa varat kokonaisuudessaan vasta, kun tilikauden 2016/2017 kir-
janpito oli toimitettu komissiolle (kahdeksan kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä). Kahdessa tapauksessa varoja ei ollut mak-
settu vielä tilintarkastustuomioistuimen toimittamaan tarkastukseen mennessä. Ranskassa ja Saksassa tällä käytännöllä, jossa 
edunsaajille maksettavista korvauksista pidätetään aiheettomasti kymmenen prosenttia, pyritään tietyssä määrin kompensoimaan 
sitä, että komissio pidättää vastaavan prosenttiosuuden tilien hyväksymiseen saakka.

Tilintarkastustuomioistuimen arvio tarkastusviranomaisten työstä

6.41 Tarkastusviranomaisten työ on erittäin tärkeä osa koheesiomenojen varmennus- ja valvontakehystä. Tilintarkastustuomiois-
tuin kävi läpi tarkastusviranomaisten työn osana prosessia, joka mahdollisesti johtaa siihen, että se hyödyntää komission varmennus-
mallia tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin arvioi 15 tarkastusviranomaisen työtä kaikkiaan 
126 tarkastusviranomaisesta.

6.42 Tarkastusviranomaiset olivat ilmoittaneet jäännösvirhetasoksi alle kaksi prosenttia kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tut-
kimien varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavien asiakirjakokonaisuuksien osalta. Virhetasoissa on kuitenkin 
otettava huomioon myös virheet, joita tarkastusviranomaiset eivät ole havainneet tai korjanneet. Komissio raportoi oman työnsä 
perusteella, että jäännösvirhetaso oli suurempi kuin kaksi prosenttia neljässä varmuuden saamiseksi toimitettavassa asiakirjakokonai-
suudessa, jotka sisältyivät tilintarkastustuomioistuimen otokseen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisävirheitä otoksessaan, joka 
sisälsi tarkastusviranomaisten tarkastamia tapahtumia. Otos kattoi 24 varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavaa 
asiakirjakokonaisuutta. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin sai riittävästi evidenssiä päätelläkseen, että jäännösvirhetaso oli yli kaksi 
prosenttia vielä neljässä muussa asiakirjakokonaisuudessa 15:stä varmuuden saamiseksi toimitettavasta asiakirjakokonaisuudesta 
kaudelta 2014–2020 ja yhdessä muussa asiakirjakokonaisuudessa yhdeksästä ohjelmien päättämiseksi toimitettavasta asiakirjakoko-
naisuudesta kaudelta 2007–2013.

6.43 Tarkastusviranomaiset ilmoittivat vuonna 2018 ensimmäistä kertaa eri virhetyypit käyttäen komission ja jäsenvaltioiden sopi-
maa yhteistä luokittelua (22). Laatikossa 6.5 verrataan tarkastusviranomaisten yleisimmin ilmoittamia virheluokkia komission ja tilin-
tarkastustuomioistuimen yleisimmin havaitsemiin lisävirheisiin. Tulokset osoittavat, että jokaisen tarkastuselimen osalta yleisimmät 
virheluokat koskevat tukeen oikeuttamattomia menoja ja julkisia hankintoja. Ne osoittavat kuitenkin myös, että monista tarkastusvi-
ranomaisten havaitsemista sääntöjenvastaisuuksista huolimatta tilintarkastustuomioistuimen tutkimiin hankkeisiin liittyi edelleen 
virheitä, joita yksikään sisäisen valvonnan taho ei ollut havainnut tai korjannut aiemmassa vaiheessa (esimerkki kohdassa 6.32).

(20) Asetuksen 272 artiklan 14 kohta.
(21) Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 132 artikla.
(22) Ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksen sivu 68 ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 

vuoden 2018 toimintakertomuksen sivu 56.
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P u u t t e e t  j o i d e n k i n  t a r k a s t u s v i r a n o m a i s t e n  o t o k s i s s a  h e i k e n s i v ä t  o t o s t e n  e d u s t a v u u t t a

6.44 Kustakin toimenpideohjelmasta yhteisrahoitettujen toimenpiteiden suuren määrän vuoksi tarkastusviranomaisten on käytet-
tävä otantaa menojen tukikelpoisuutta koskevan lausunnon laatimista varten. Luotettavien tulosten saamiseksi otosten pitää olla tar-
kastettavan perusjoukon kannalta edustavia, ja niiden pitää ylipäätään perustua tilastollisesti pätevään menetelmään (23). 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti otantamenetelmän tutkimiensa 24 varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavan 
asiakirjakokonaisuuden osalta.

Laatikko 6.5
Tarkastuselinten havaitsemat yleisimmät virheluokat

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(23) Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 127 artikla.
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6.45 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita, joita olivat muun muassa liian pieni otos, tiettyjen toimien yliedustuminen ja 
otantaparametrien virheellinen käyttö, kuudessa tutkituista 24 asiakirjakokonaisuudesta (niistä neljä oli kaudelta 2014–2020). Näistä 
puutteista kaksi vaikutti jossakin määrin otosten edustavuuteen ja siten ilmoitettujen jäännösvirhetasojen oikeellisuuteenkin. Tästä on 
esimerkki laatikossa 6.6.

P a r a n n u k s i s t a  h u o l i m a t t a  t a r k a s t u s v i r a n o m a i s t e n  t a p a  d o k u m e n t o i d a  t y ö n s ä  o n  y h ä 
p u u t t e e l l i n e n

6.46 Kansainväliset tarkastusstandardit edellyttävät, että tarkastajat dokumentoivat tarkastuksensa ja muun muassa esittävät selkeät 
viitteet kaikkiin tarkastettujen menojen kannalta tärkeimpiin asiakirjoihin. Näin tarkastajien työhön sovellettava tilivelvollisuus toteu-
tuu, ja sisäisten tai ulkoisten tarkastajien on helpompi tehdä johtopäätöksiä tarkastusten laajuudesta ja riittävyydestä. Riittämättömät 
tai epätarkoituksenmukaiset kysymykset ja vastaukset tarkistuslistoissa lisäävät riskiä, että tukeen oikeuttamattomia menoja jää 
havaitsematta. Riski kasvaa entisestään, jos tarkastusviranomaisella on rajoitettu pääsy tausta-asiakirjoihin, kuten tilintarkastustuo-
mioistuin havaitsi tapauksessa, jossa oli sovellettava erään kansainvälisen organisaation monimutkaisia hankintasääntöjä.

6.47 Tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastusviranomaisten työn tarkastamisen perusteella tekemään johtopäätökset 156 tapah-
tumasta yhteensä 220 tapahtuman otoksesta (71 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastusviranomaisten työn laajuu-
dessa, laadussa ja/tai dokumentoinnissa 64 tapahtuman (29 prosenttia) yhteydessä puutteita, joiden vuoksi sen oli toimitettava 
kyseiset tarkastustoimenpiteet uudestaan. Puutteet liittyivät 14:ään tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 24:stä varmuuden 
saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavasta asiakirjakokonaisuudesta. Näistä tapahtumista 48:n kohdalla (22 prosenttia 
kokonaismäärästä) tämä tarkoitti, että tilintarkastustuomioistuimen piti tehdä tarkastuskäynti edunsaajan luo. Tilintarkastustuomiois-
tuin toteutti tarkastustoimenpiteet uudelleen 64 tapahtuman osalta. Näistä 24:ssä se havaitsi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia vir-
heitä, joita tarkastusviranomainen ei ollut aiemmin havainnut (tapahtumat liittyivät 13:een varmuuden saamiseksi / ohjelmien 
päättämiseksi toimitettavaan asiakirjakokonaisuuteen).

6.48 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset osoittavat, että parannusta on saatu aikaan verrattuna viime vuoteen, jolloin 
menettelyt oli tehtävä uudestaan yli puolessa kaikista tarkastusmenettelyistä ja niistä kolmasosa edunsaajan tiloissa. Tilintarkastustuo-
mioistuin havaitsi myös tapauksia, joissa tarkastusviranomaiset noudattavat hyvää käytäntöä työnsä dokumentoinnissa (ks. laatikko 
6.7).

N e l j ä  t a r k a s t u s v i r a n o m a i s t a  k ä s i t t e l i  v i r h e i t ä  p u u t t e e l l i s e s t i ,  m i k ä  v a i k u t t i  n i i d e n 
r a p o r t o i m i i n  v i r h e t a s o i h i n

6.49 Jäännösvirhetasojen oikeellinen laskenta ja luotettavuus riippuvat muun muassa tavasta, jolla havaittuja virheitä käsitellään.

6.50 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi seitsemän tapahtuman osalta, että vaikka tarkastusviranomainen oli havainnut sääntöjen-
vastaisuuden, se käytti tätä tietoa virheellisesti virhetason laskennassa (ks. luokka ”Muut” laatikossa 6.2). Virhetaso oli esimerkiksi las-
kettu väärin tai sääntöjenvastaisuus oli jopa jätetty kokonaan raportoimatta, ja tämän vuoksi tarkastusviranomainen oli aliarvioinut 
virhetason kyseisten tapahtumien osalta. Tämä puolestaan vaikutti tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon.

Laatikko 6.6
Otannan puutteet

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto havaitsi puutteita otantamenetelmässä, jota käytettiin yhden Saksassa toteutetun toimen-
pideohjelman yhteydessä. Pääosasto pani merkille, että yksi toimenpide oli huomattavasti yliedustettuna suhteessa sen painoarvoon koko perusjou-
kossa. Myös tilintarkastustuomioistuin on tätä mieltä ja katsoo, että otantatavan vuoksi otoksen edustavuus ilmoitettujen menojen kannalta 
heikkeni.

Laatikko 6.7
Hyvä käytäntö tarkastusviranomaisten työssä

Liettuan tarkastusviranomaisen ohjelmakautta 2014–2020 koskevissa tarkistuslistoissa selitetään perusteellisesti tarkastuksen laajuus. Tarkastajien 
on täytettävä tarkistuslista ja kuvattava, mitä on tehty, sekä mainittava yksityiskohtaisia tietoja tarkastetuista seikoista. Tilintarkastustuomioistuimen 
läpikäymät tarkistuslistat antoivat sille näin ollen mahdollisuuden tehdä ulkoisena tarkastajana johtopäätöksensä lähes kokonaan tämän dokumen-
toinnin pohjalta.
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Komission tarkastustyö ja sen jäännösvirhetasoa koskeva raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa

Ohjelmakautta 2014–2020 koskeva varmuus

6.51 Komissio raportoi pääasiassa vuotuisten toimintakertomusten avulla, onko sillä kohtuullinen varmuus siitä, että jäsenvaltioi-
den valvontamenettelyillä kyetään varmistamaan menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus.

K o m i s s i o  o n  t o t e u t t a n u t  t o i m i a  p a r a n t a a k s e e n  s ä ä n t ö j e n m u k a i s u u d e n  r a p o r t o i n t i a  k o s -
k e v i a  j ä r j e s t e l y j ä ä n

6.52 Tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuonna, että vuotuisiin toimintakertomuksiin sovellettavia raportointivaatimuksia ei 
ole riittävästi mukautettu vastaamaan kauden 2014–2020 valvonta- ja varmennuskehystä (24). Komissio päivitti vuoden 2018 vuotui-
sissa toimintakertomuksissaan säännönmukaisuutta koskevaa keskeistä tulosindikaattoriaan (KPI) ja laski tilikauden 2016/2017 jään-
nösvirhetason. Tämä keskeinen tulosindikaattori kattaa menot, joista komissio saattoi saada tarvittavan varmuuden 
tarkastusviranomaisten työn ja oman sääntöjenmukaisuutta koskevan työnsä avulla. Se myös neutraloi rahoitusvälineisiin maksettu-
jen ennakoiden vaikutuksen.

6.53 Keskeisen tulosindikaattorin arvoksi raportointiin molempien pääosastojen osalta alle kaksi prosenttia. Koska useiden toimen-
pideohjelmien tarkastustuloksia käsiteltiin edelleen (ks. kohta 6.64), kumpikin pääosasto esitti myös pessimistisimmän mahdollisen 
skenaarion mukaiset kahden prosentin olennaisuusrajan ylittävät jäännösvirhetasot (25).

6.54 Kummankin pääosaston pääjohtaja antoi vahvistuslausuman vuonna 2018 aiheutuneista menoista. Tätä varten pääosastot 
arvioivat riskinalaisen määrän käyttäen kauden 2016/2017 vahvistettua jäännösvirhetasoa tai tarkastusviranomaisten raportoimaa 
tilikauden 2017/2018 tasoa sen mukaan, kumpi oli suurempi. Jos tilikaudelta 2016/2017 ei ollut esitetty varmuuden saamiseksi toi-
mitettavaa asiakirjakokonaisuutta, käytettiin joko kahden prosentin tasoa tai kaudelta 2017/2018 raportoitua jäännösvirhetasoa sen 
mukaan, kumpi niistä oli korkeampi.

6.55 Vuoden 2018 lukuihin sisältyy varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti menoja, jotka eivät vielä ole käyneet läpi täyttä 
valvontasykliä (26). Koko valvontasykli toteutuu vasta vuodesta 2020 lähtien.

6.56 Komissio hyödynsi mainitun kahden pääosaston arvioimia riskinalaisia määriä antaakseen tietoja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion alalta vuoden 2018 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. Se ilmoitti näin ollen 1,7 prosentin (27) suuruisen 
riskinalaisen kokonaismäärän, joka on laskettu vuoden 2018 asianomaisten menojen perusteella (ks. myös kohdat 6.54 ja 6.55). Tilin-
tarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä prosenttiluku on pienempi kuin sääntöjenvastaisuuksien todellinen osuus.

(24) Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 6.55–6.57 ja suositus 4.
(25) Ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuinen toimintakertomus, alaviite 12, sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 

vuotuinen toimintakertomus, alaviite 38.
(26) Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, suositus 4 i.
(27) Luku lasketaan kaikkien hallintotapojen osalta ja sisältää sekä ohjelmakauden 2007–2013 että ohjelmakauden 2014–2020 menoja.
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6.57 Tilintarkastustuomioistuin antaa laatikossa 6.8 yleiskuvan tilikauden 2016/2017 jäännösvirhetasoista sekä arvioidusta ris-
kistä niiden vuoden 2018 menojen osalta, jotka raportoitiin vuoden 2018 toimintakertomuksessa ohjelmakaudelta 2014–2020.

S ä ä n n ö n m u k a i s u u d e n  t a r k a s t u k s e t  a u t t a v a t  k o m i s s i o t a  a r v i o i m a a n  m e n o j e n  s ä ä n t ö j e n -
m u k a i s u u d e n ,  m u t t a  k e s k e i s e n ä  t u l o k s e l l i s u u s i n d i k a a t t o r i n a  r a p o r t o i t u a  j ä ä n n ö s v i r h e t a -
s o a  v o i d a a n  p i t ä ä  v a i n  v ä h i m m ä i s o s u u t e n a

6.58 Komissio toteuttaa säännönmukaisuustarkastuksia, joissa se arvioi tarkastusviranomaisten työn luotettavuutta. Tavoitteena on 
saada riittävä varmuus siitä, että vakavat puutteet hallinto- ja valvontajärjestelmissä eivät jää havaitsematta, raportoimatta ja tämän 
vuoksi korjaamatta sen jälkeen kun tilinpäätös on toimitettu komissiolle.

6.59 Komissio valitsee toimenpideohjelmat säännönmukaisuustarkastuksiin vuotuisen riskinarviointinsa perusteella. Suuririski-
siksi luokitellut ohjelmat, joissa on siis huomattava mahdollisuus olennaiseen virhetasoon, katsotaan ensisijaisiksi.

6.60 Vuonna 2018 komissio toimitti 26 säännönmukaisuuden tarkastusta tilikauteen 2016/2017 liittyvien 202 varmuuden saami-
seksi toimitettavan asiakirjakokonaisuuden osalta. Tarkastukset kattoivat 193 toimea (ja niihin liittyi neljä käyntiä edunsaajien luo) ja 
25 varmuuden saamiseksi toimitettavaa asiakirjakokonaisuutta 13 jäsenvaltiossa. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi kahdeksan tar-
kastusta, jotka komissio oli toimittanut kahdeksassa eri maassa.

6.61 Komissio arvioi kertomusluonnoksissaan, että 21:ssä (81 prosenttia) sen toteuttamista 26:sta säännönmukaisuuden tarkas-
tuksesta tarkastusviranomaiset olivat aliarvioineet virhetason vuotuisessa tarkastuskertomuksessa. Näistä tarkastuksista neljässätoista 
(54 prosenttia) virhetasoksi todettiin yli kaksi prosenttia.

6.62 Komissio poimii toimenpideohjelmat riskiperusteisesti tavalla, jota ei ole suunniteltu tuottamaan keskeisenä tuloksellisuusin-
dikaattorina raportoitavaa kokonaisjäännösvirhetasoa. Komissio ei voi projisoida säännönmukaisuuden tarkastustensa tuloksia toi-
menpideohjelmiin, joihin se on kohdistanut ainoastaan asiakirjatarkastuksen. Toimenpideohjelmiin, joita ei ole poimittu 
säännönmukaisuuden tarkastukseen, liittyy havaitsematta jääneistä virheistä aiheutuva tarkastusriski. Komission kokonaisjäännösvir-
hetasoa, jota käytetään keskeisenä tuloksellisuusindikaattorina, olisi siis pidettävä vähimmäisosuutena.

Laatikko 6.8
Yleiskuva vuotuisissa toimintakertomuksissa ohjelmakaudelta 2014–2020 annetuista tiedoista

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2018 
toimintakertomusten perusteella.
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6.63 Kun komissio valitsee toimenpideohjelman säännönmukaisuustarkastukseen, se voi menettelyohjeidensa mukaisesti soveltaa 
tapahtumien uudelleentarkastuksen yhteydessä satunnaisotantaa, riskiperusteista lähestymistapaa tai näiden yhdistelmää. Komissio ei 
kuitenkaan missään tapauksessa ekstrapoloi tarkastustuloksia. Toimenpideohjelman osalta uudelleenlaskettu virhetaso, joka vaikut-
taa keskeiseen tuloksellisuusindikaattoriin, on siis sekin vain vähimmäisarvo.

6.64 Vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2017 (28) komissio toi esiin pyrkimyk-
sensä saada menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan työnsä päätökseen yhdeksän kuukauden kuluessa. Tilintarkastustuomioistui-
men tarkastamista kahdeksasta säännönmukaisuustarkastuksesta vain yksi oli saatettu päätökseen toukokuuhun 2019 mennessä. 
Komission havaitsemat virheet ja sen ilmoittamat jäännösvirhetasot voivat vielä muuttua jäsenvaltioiden kanssa toteutetun kuulemis-
menettelyn perusteella. Menettely koskee muun muassa tarkastusviranomaisilta edellytettyjen lisätarkistusten tuloksia. Pääosastot 
toteavat vuoden 2018 toimintakertomuksissaan, että myöhempinä vuosina saatetaan tehdä lisätyötä, jotta jäännösvirhetasojen luotet-
tavuus voidaan arvioida. Tämä tarkoittaa, että komissio ei ole vielä tehnyt lopullista johtopäätöstä tilikaudesta 2016/2017.

Päättämisjärjestelyt

O h j e l m a k a u s i  2 0 0 7 – 2 0 1 3

6.65 Ohjelmakaudella 2007–2013 jäsenvaltioilla oli 31. maaliskuuta 2017 (29) asti aikaa toimittaa ohjelmien päättämiseksi tarvit-
tavat asiakirjat komissiolle. Vuoden 2018 loppuun mennessä komissio oli selvittänyt maksattamattomat EU:n sitoumukset 358 toi-
menpideohjelman osalta 440:stä.

6.66 Komissio päätti vuonna 2018 ainoastaan toimenpideohjelmia (tai toimenpideohjelmien osia), joiden osalta se oli saanut var-
muuden siitä, että jäännösvirhetaso oli olennaisuusrajan alapuolella. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että yhdessä sen 
tutkimista yhdeksästä ohjelman päättämiseksi toimitettavasta asiakirjakokonaisuudesta oli lisää virheitä, jotka olennaisesti vaikuttivat 
kiistattomiin menoihin liittyvään jäännösvirhetasoon (tilintarkastustuomioistuimen uudelleenlaskennan tulos oli suurempi kuin 
kaksi prosenttia).

6.67 Komissio yksilöi eräässä Unkaria koskevassa ohjelmien päättämiseksi toimitettavassa asiakirjakokonaisuudessa useita ongel-
mia, joita ei voitu ratkaista. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei komissio käsitellyt mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien vaiku-
tuksia johdonmukaisella tavalla. On olemassa riski, että loppumaksuun sisältyy sääntöjenvastaisia määriä.

O h j e l m a k a u s i  2 0 1 4 – 2 0 2 0

6.68 Ohjelmakautta 2014–2020 varten laaditun valvonta- ja varmennuskehyksen tavoitteena on yksinkertaistaa toimenpideohjel-
mien päättämistä ottamalla käyttöön tilien vuotuista tarkastusta ja hyväksyntää koskeva menettely, johon kuuluu sääntöjenmukai-
suutta koskevia näkökohtia. Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa osoitetaan jokaiselle ohjelmaviranomaiselle jäsenvaltioissa 
samoin kuin komissiolle tietty tehtävä, jota ne toteuttavat valmistellessaan tilinpäätöstä ja tarkistaessaan ja hyväksyessään varmuuden 
saamiseksi toimitettavissa asiakirjakokonaisuuksissa annettuja taloudellisia tietoja. Prosessiin kuuluu myös jäännösvirhetasojen luo-
tettavuuden arvioiminen. Toisaalta asetuksen 148 artiklassa säädetään (lähinnä vähäisten toimien osalta) lyhyemmästä asiakirjojen 
säilytysajasta kuin vaadittiin ohjelmakaudella 2007–2013.

6.69 Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa edellytetään ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmien päättämisen 
osalta, että jokainen jäsenvaltio toimittaa lopullisen täytäntöönpanokertomuksen kunkin toimenpideohjelman osalta. Asetuksessa ei 
kuitenkaan täsmennetä riittävästi raportin sisältöä ja toimitusajankohtaa. Tämän lisäksi useimmissa kauden 2014–2020 ohjelmien 
päättämistä koskevissa säännöksissä siirretään tiettyihin toimiin liittyvien ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuuden lopullinen arvioimi-
nen myöhempään vaiheeseen eli yleensä ohjelman päättämisen yhteyteen. Tämä koskee muun muassa rahoitusvälineen avulla toteu-
tettuja investointeja, valtiontukiennakoiden selvittämistä, tuloja tuottavien hankkeiden loppuarviointia ja sellaisten hankkeiden 
käsittelyä, jotka eivät ole toiminnassa.

6.70 Toisin kuin vuotuisen tilinpäätöksen arvioinnin kohdalla yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ei määritellä kunkin toi-
mijan roolia tässä prosessissa eikä työtä, joka on tehtävä arvioitaessa uudelleen ja tarvittaessa mukautettaessa mahdollisten tukeen 
oikeuttamattomien kulujen vaikutusta kyseisten vuosien jäännösvirhetasoihin. Näitä näkökohtia on täsmennettävä ajoissa niin, että 
jäsenvaltioilla on käsitys siitä, mitä komissio odottaa niiden tekevän kauden 2014–2020 ohjelmia päätettäessä. Asiaa koskeva epätie-
toisuus saattaa vaikuttaa myös jäsenvaltioiden kykyyn toteuttaa tarkastukset, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että jokaisen 
toimenpideohjelman lopullisia tukikelpoisia kuluja koskeva jäännösvirhetaso on toimenpideohjelman päättyessä alle kaksi prosenttia. 
Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että asiakirjojen säilytysaika on kenties päättynyt, jos osa tarkastustehtävistä jätetään aivan 
ohjelman loppuun (eli vuoden 2025 loppuun).

(28) Ks. komission vastaus tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2017 vuosikertomuksen kohtaan 6.67.
(29) Kroatiaa lukuun ottamatta.
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Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätös

6.71 Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esitetty tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 
menojen virhetaso oli olennainen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla (ks. kohdat 6.14–6.40). Tilintarkastustuo-
mioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat tässä monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa, että arvioitu kokonaisvirhetaso 
on viisi prosenttia (ks. liite 6.1).

6.72 Monien tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimittujen tarkastusviranomaisten osalta havaittujen puutteiden vuoksi (ks. 
kohdat 6.41–6.50) niiden työhön voidaan nykyisin luottaa vain rajallisessa määrin.

6.73 Tästä syystä ja tilintarkastustuomioistuimen komission työssä havaitsemien ongelmien takia (ks. kohdat 6.51–6.70) tilikauden 
2016/2017 kokonaisjäännösvirhetasot (keskeinen tuloksellisuusindikaattori) on esitetty komission vuotuisissa toimintakertomuk-
sissa todellista alhaisempina, eikä tilintarkastustuomioistuin voi toistaiseksi pitää niitä luotettavina. Koska virheitä havaittiin lisää, 
uudelleen laskettu taso ylitti kahden prosentin olennaisuusrajan kahdeksassa 15:stä varmuuden saamiseksi toimitettavasta asiakirja-
kokonaisuudesta kauden 2014–2020 osalta ja yhdessä yhdeksästä ohjelman päättämiseksi toimitettavasta asiakirjakokonaisuudesta 
kauden 2007–2013 osalta.

6.74 Komissio ilmoittaa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa arvionsa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alan ris-
kinalaisesta määrästä maksamishetkellä. Määrä kuitenkin liittyy menoihin, jotka eivät vielä ole käyneet läpi täyttä valvontasykliä (toi-
sin sanoen komissio ei ole vielä saanut niitä koskevaa varmuutta tarkastusviranomaisten ja oman tarkastustyönsä perusteella). 
Kyseessä eivät myöskään ole tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat menot. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin ei voi pitää 
arviota luotettavana.

6.75 Uusi valvonta- ja varmennuskehys on suunniteltu varmistamaan, että vuotuiset jäännösvirhetasot pysyvät kahden prosentin 
alapuolella. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kuitenkin osoitti, että lisäparannukset ovat tarpeen etenkin kehyksen täytäntöön-
panossa niin hallintoviranomaisten, tarkastusviranomaisten kuin komissionkin tasolla.

Suositukset

6.76 Liitteessä 6.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikerto-
muksessa esitettyjen viiden suosituksen täytäntöönpanoa sekä vuoden 2017 vuosikertomuksessa esitettyjä neljää suositusta, jotka 
vaativat välittömiä toimenpiteitä. Komissio on pannut kaksi suositusta täytäntöön kokonaan ja toteuttanut neljä suositusta suurim-
maksi osaksi ja yhden joiltain osin. Kahden suosituksen osalta komissio ei ole ryhtynyt lainkaan toimiin. Tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että viime vuoden suositukset 1, 2, 4(ii) ja 6, jotka koskevat ongelmia, jotka havaitsimme myös tänä vuonna, ovat yhä aiheelli-
sia.

6.77 Tilintarkastustuomioistuin esittää tämän arvion ja vuotta 2018 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella 
komissiolle seuraavat suositukset:

Suositus 6.1 – Tarkastusjärjestelyt pk-yrityksiä koskevien aloiteohjelmien osalta

Varmistetaan, että

a) säännölliset tarkastukset, jotka tehdään loppukäyttäjille tarkoitetuista maksuista poimitun edustavan otoksen perusteella, 
toteutetaan rahoituksen välittäjien tasolla; tarkastuksen suorittaa joko tarkastusviranomainen tai EIP-ryhmän valitsema tarkas-
taja

b) jos tarkastukset ovat riittämättömät, kehitetään ja otetaan käyttöön asianmukaisia valvontamenettelyjä, jotta vältytään mah-
dollisilta olennaisilta sääntöjenvastaisuuksilta päättämisvaiheessa.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi

Suositus 6.2 – Sääntöjenvastainen maksujen pidättäminen

Huolehditaan, että hallinto- ja tarkastusviranomaisten käyttämiin tarkistuslistoihin sisältyy yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
132 artiklan noudattamista koskevia tarkistuksia. Artiklassa säädetään, että tuensaajan on saatava erääntyneiden tukikelpoisten 
menojen kokonaismäärä täysimääräisenä viimeistään 90 päivän kuluessa päivästä, jona tuensaaja on esittänyt maksatushakemuksen. 
Annetaan tarvittaessa suosituksia ohjelmaviranomaisille ja kannustetaan niitä noudattamaan oikeaa käytäntöä jatkossa.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi
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Suositus 6.3 – Kauden 2014–2020 päättämisjärjestelyt

Komission pitäisi korjata puutteet ja varmistaa, ettei ohjelmaa voida päättää, jos sääntöjenvastaisten menojen osuus ylittää olennai-
suusrajan. Komission olisi

a) yksilöitävä merkittävimmät riskit, jotka voivat vaikuttaa ohjelmien sääntöjenmukaiseen päättämiseen

b) tarvittaessa laadittava päättämisjärjestelyjä koskevat kohdennetut ohjeet, joihin sisältyy tiedot asianmukaisista ja oikea-aikai-
sista korjaavista toimenpiteistä.

Toteuttamisen tavoiteajankohta: a) toukokuu 2020 ja b) joulukuu 2022

Osa 2 – Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi

6.78 Tänä vuonna tutkittujen 208 tapahtuman osalta (pois lukien rahoitusvälineet ja FEAD-rahaston toimenpideohjelmaan kuulu-
neet toimenpiteet) tilintarkastustuomioistuin arvioi tuloksellisuusjärjestelmän osia (etenkin, oliko toimenpideohjelmille määritetty 
ohjelmien tavoitteiden kannalta merkitykselliset tuotos- ja tulosindikaattorit ja vastasivatko hankeasiakirjoissa (30) yksilöidyt tuotos- 
ja tulosindikaattorit toimenpideohjelmien tavoitteita kaikkien toimintalinjojen osalta). Lisäksi varmistettiin, oliko jäsenvaltio perusta-
nut tietokannan hanketason tuloksellisuustietoja varten ja missä määrin tarkastusviranomaiset tarkastivat siinä olevien tietojen luotet-
tavuuden.

6.79 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti uudelleen 26 tointa, jotka oli fyysisesti päätetty tarkastusajankohtaan mennessä. Arviointi 
kohdistui näiden toimien tuloksellisuuteen eli siihen, raportoivatko viranomaiset, että jokaiselle indikaattorille asetetut tavoitearvot oli 
saavutettu, ja saavuttivatko viranomaiset tavoitteensa.

T u l o s i n d i k a a t t o r i t  e i v ä t  h a n k k e i d e n  t a s o l l a  a i n a  o l e  o l e n n a i n e n  o s a  t u l o k s e l l i s u u d e n 
m i t t a u s j ä r j e s t e l m ä n  r a k e n n e t t a

6.80 Tällä menoalalla EU:n säännöksissä vaaditaan edunsaajia määrittelemään tuotokset ja raportoimaan niistä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus määrittää tulosindikaattorit, jotka liittävät hanketulokset vastaaviin toimenpideohjelman toimintalinjan indikaat-
toreihin. Tulosindikaattorien määrittäminen aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista on hyvä käytäntö, sillä niiden avulla 
viranomaiset voivat mitata hankkeen vaikutusta vastaavan toimintalinjan tavoitteisiin.

6.81 Tilintarkastustuomioistuimen havainnot ovat tältä osin samankaltaisia kuin edellisinä vuosina. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi useita puutteita tavassa, jolla jäsenvaltioiden viranomaiset määrittivät tulosindikaattoreita. Tämä koski sekä toimenpideohjel-
mia että hankkeita.

(30) Hankehakemukset, avustussopimukset, sopimukset ja/tai yhteisrahoituspäätökset.
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6.82 Kaikkiaan 110 tapauksessa viranomaiset eivät olleet määrittäneet hanketason tulos- tai tuotosindikaattoreita, ja kolmessa 
tapauksessa viranomaiset eivät olleet määrittäneet lainkaan indikaattoreita tai tavoitteita hankkeen tuloksellisuuden mittaamista var-
ten. Näin ollen on mahdotonta määrittää, ovatko kyseiset hankkeet edistäneet ohjelman yleistavoitteita. Tapauksista 41 liittyy kauteen 
2007–2013. Tilintarkastustuomioistuimen havainnoista esitetään yhteenveto laatikossa 6.9.

6.83 Viidessä niistä 205 hankkeesta, joissa jäsenvaltiot olivat määrittäneet joko tuotos- tai tulosindikaattorin tai molemmat, indi-
kaattorien ja toimenpideohjelman tavoitteiden välillä ei ollut yhteyttä.

J ä s e n v a l t i o t  o v a t  p e r u s t a n e e t  s e u r a n t a j ä r j e s t e l m i ä  t u l o k s e l l i s u u t t a  k o s k e v a n  t i e d o n  k i r -
j a a m i s e k s i

6.84 Seurantajärjestelmät on otettu käyttöön jokaisessa vuonna 2018 tarkastetuista 14 jäsenvaltiosta. Ne myös olivat käytössä kai-
kissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta yhtä jäsenvaltiota (Slovenia), jossa järjestelmä saatiin täysin toimintakykyiseksi vasta vuonna 
2019.

6.85 Kaudella 2014–2020 tarkastusviranomaisten on tutkittava tuloksellisuustietojen luotettavuutta. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että ne suorittavat hankkeiden tuloksellisuuden tarkastukset yleensä toimien tarkastusten aikana. Puolan ja Portugalin osalta 
tilintarkastustuomioistuin tuli kuitenkin siihen johtopäätökseen, että tarkastusviranomainen oli rajannut tarkistuksensa tuotostavoit-
teisiin.

6.86 Vuonna 2018 komissio teki tarkastuksia saadakseen varmuuden siitä, että jäsenvaltioiden raportoimat tiedot indikaattoreista 
ovat luotettavia. Komissio tuli siihen johtopäätökseen, että huolimatta tuloksellisuustietojen seurantaan tarkoitettujen IT-järjestelmien 
olemassaolosta tietojen luotettavuuden vaarantavia olennaisia puutteita on yhä olemassa.

Laatikko 6.9
Tuloksellisuusjärjestelmien osien arviointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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P ä ä t ö k s e e n  s a a t e t u i s s a  h a n k k e i s s a  e i  a i n a  o l e  s a a v u t e t t u  n i i l l e  a s e t e t t u j a  t u l o k s e l l i s u u s -
t a v o i t t e i t a

6.87 Tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko tavoitteet saavutettu 26:ssa päätökseen saadussa hankkeessa, ja totesi, että hankkeista 
17:ssä oli sekä tulos- että tuotosindikaattoreita. Tavoitteet oli raportoitu kokonaan saavutetuiksi kuudessa hankkeessa (23 prosenttia) 
ja osittain saavutetuiksi 11 hankkeessa (42 prosenttia).

6.88 Lopuissa yhdeksässä tapauksessa, joissa oli määritetty vain joko tuotos- tai tulosindikaattori, tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi, että tavoitteet oli raportoitu saavutetuiksi kokonaan neljässä tapauksessa (16 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin ei voi-
nut arvioida tuloksellisuustavoitteiden saavuttamista loppujen viiden hankkeen osalta (19 prosenttia), koska tarvittavia tietoja ei ollut 
saatavilla.
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LIITE 6.1

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Tapahtumien yhteismäärä: 220 217

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso 5,0 % 3,0 %

Ylempi virheraja 7,5 %

Alempi virheraja 2,5 %
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LIITE 6.2

JÄSENVALTIOISSA TOTEUTETUT EU:N TOIMET

Komission selvityksen kohteena vuonna 2018 olleiden toimenpideohjelmien joukosta poimitun tilintarkastustuomioistuimen otoksen erittely sekä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden määrä jäsen-
valtioittain. (Ympyröissä olevat luvut osoittavat ilmoitettujen menojen määrän miljoonina euroina.)

Lähde: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti.
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LIITE 6.3

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA

E = työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto R = alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto X = kumpaakin pääosastoa koskeva yhteinen arvio

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu       
kokonaan 

täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei relevantti 
nykyisessä 
toimintake-

hyksessä

Evidenssi   
riittämätönsuurimmaksi 

osaksi joiltakin osin

2015

Suositus 1: Komission olisi harkittava perusteellisesti uudelleen ERI-rahastojen rakennetta ja 
täytäntöönpanomekanismia tehdessään lainsäädäntöehdotustaan seuraavalle ohjelmakaudelle ja 
otettava myös huomioon korkean tason yksinkertaistamisryhmän ehdotukset.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: lopulliset tulokset ennen kuin komissio tekee vuoden 2020 
jälkeistä kautta koskevan ehdotuksensa)

X (1)

Suositus 2: Komission olisi hyödynnettävä ohjelmakaudella 2007–2013 saatua kokemusta ja 
raportoitava ohjelmakauden 2014–2020 kansallisia tukikelpoisuussääntöjä koskevasta kohden-
netusta analyysista. Sen olisi tämän perusteella annettava ohjeita jäsenvaltioille siitä, miten 
yksinkertaistetaan ja vältetään tarpeettoman monimutkaisia ja/tai työläitä sääntöjä, jotka eivät tuo 
lisäarvoa toimintapolitiikalla saavutettavien tulosten osalta (ylisääntely), erityisesti kuin säännöt 
johtavat merkittäviin ja/tai toistuviin virheisiin.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2018 loppu)

X (2)

Suositus 3: Komission olisi annettava neuvostolle ja parlamentille lainsäädäntöehdotus asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta samanarvoisella säädöksellä yhteisen hallinnoinnin piiriin 
kuuluvien rahoitusjärjestelyvälineiden tukikelpoisuusjakson jatkamisesta. Asetuksen muuttami-
nen on tarpeen oikeusvarmuuden takaamiseksi jäsenvaltioille.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi)

X (3)

Suositus 4: Komission olisi ohjelmakauden 2014–2020 osalta selvennettävä palautettavan 
arvonlisäveron käsitettä jäsenvaltioille erityisesti julkisten edunsaajien kohdalla, jotta vältetään 
erilaiset tulkinnat käsitteestä ’palautukseen oikeuttamaton arvonlisävero’ ja se, että EU:n varoja ei 
hyödynnetä optimaalisesti.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2017 puoliväli)

X

Suositus 5: Komission olisi varmistettava, että kaikki ohjelmakauden 2007–2013 EAKR:n ja 
ESR:n rahoitusvälineisiin liittyvät menot on sisällytetty riittävän aikaisin päättämisilmoituksiin, 
jotta tarkastusviranomaiset voivat toimittaa tarkastuksensa. Lisäksi komission olisi kannustettava 
rahoitusjärjestelyvälineitä käyttöön ottaneita jäsenvaltioita suorittamaan erityisiä tarkastuksia 
näiden välineiden täytäntöönpanosta päättämistä varten.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi)

X
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2017

Suositus 1: Komission olisi varmistettava, että EIR:n hallinnoimien rahoitusvälineiden osalta tar-
kastusjärjestelyt ovat rahoituksen välittäjien kohdalla riittävät. Kun EIP/EIR käyttää ulkoisten tar-
kastajien kanssa sovittuja menettelyjä, komission pitäisi varmennuksen tarve huomioon ottaen 
määritellä sopimuksille vähimmäisedellytykset ja edellyttää etenkin, että tarkastustyö jäsenvaltion 
tasolla on riittävää.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi)

X (4)

Suositus 2: Komission olisi ehdotettava vuoden 2020 jälkeiseen rahoituskehykseen lainsäädän-
nöllisiä muutoksia, joilla suljettaisiin pois arvonlisäveron korvaaminen julkisille elimille EU:n 
varoista.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: ennen vuoden 2020 jälkeisen lainsäädäntökehyksen hyväksyn-
tää)

X (5)

Suositus 3: Komission olisi korjattava puutteet, jotka tilintarkastustuomioistuin yksilöi tarkastuk-
sissa, joita komissio kohdisti tarkastusviranomaisten työhön sääntöjenmukaisuuden 
tarkastuksiensa yhteydessä.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi)

X (6)

Suositus 6: Komission olisi suoritettava riittäviä säännönmukaisuustarkastuksia johtopäätöksen 
tekemiseksi tarkastusviranomaisten työn vaikuttavuudesta ja kohtuullisen varmuuden saamiseksi 
menojen säännönmukaisuudesta viimeistään vuotuisiin toimintakertomuksiin, jotka se julkaisee 
tilien hyväksymistä seuraavana vuonna.

(Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi)

X (7)

(1) Yksinkertaistamista koskevista komission pyrkimyksistä huolimatta seuraavalle ohjelmakaudelle laadittuun yhteisiä säännöksiä koskevaan asetusluonnokseen sisältyy seikkoja, jotka aiheuttavat riskin sääntöjenmukaisuuden ja 
moitteettoman varainhoidon toteutumiselle. Näin todetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa nro 6/2018, joka koskee yhteisistä säännöksistä 29 päivänä toukokuuta 2018 annettua komission asetusehdotusta 
COM(2018) 375 final, sekä tilintarkastustuomioistuimen kesäkuussa 2019 esittämässä aihekohtaisessa katsauksessa tuloksellisuuden edistämisestä koheesioalalla.

(2) Komissio ei ole raportoinut kansallisia tukikelpoisuussääntöjä koskevasta kohdennetusta analyysistä. Komissio kuitenkin antaa ohjeita jäsenvaltioille ja raportoi tarkastusten aikana havaitsemastaan ylisääntelystä.
(3) Komissio ei hyväksynyt suositusta.
(4) Ks. kohdat 6.36–6.38.
(5) Komissio teki vaihtoehtoisen ehdotuksen, jossa arvonlisävero tehtiin tukikelpoiseksi niiden hankkeiden osalta, joiden kokonaiskustannukset ovat alle viisi miljoonaa euroa. Tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa 

tilintarkastustuomioistuimen ALV:tä koskevassa nopeassa tilannekatsauksessa esitettyjen syiden vuoksi.
(6) Ks. kohdat 6.58–6.64.
(7) Komissio sai yhdeksän kuukauden kuluessa päätökseen vain yhden kahdeksasta tarkastuksesta. Ks. kohta 6.64.

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu       
kokonaan 

täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei relevantti 
nykyisessä 
toimintake-

hyksessä

Evidenssi   
riittämätönsuurimmaksi 

osaksi joiltakin osin
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7. LUKU

Luonnonvarat

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 7.1–7.7

Luonnonvarat lyhyesti 7.3–7.5

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 7.6–7.7

Osa 1: Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 7.8–7.36

Suorien tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkasteltuna ollut olennainen 7.11–7.18

Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista suorista tuista oli virheettömiä 7.13–7.15

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa suorien tukien virhetasoa 7.16–7.18

Muut menoalat: monimutkaiset tukikelpoisuusehdot lisäävät virheriskiä 7.19–7.26

Maaseudun kehittäminen 7.20–7.24

Markkinatoimenpiteet 7.25

Kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet 7.26

Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt 7.27–7.36

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston raportointi YMP:n menojen 
sääntöjenmukaisuudesta 7.27–7.35

Ilmastotoimien pääosaston vuotuinen toimintakertomus 7.36

Johtopäätökset ja suositukset 7.37–7.40

Johtopäätös 7.37–7.38

Suositukset 7.39–7.40

Osa 2: Tuloksellisuus 7.41–7.64

Maaseudun kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointi 7.43–7.48

Suurimmalla osalla toimista saavutettiin odotetut tulokset 7.45

Jäsenvaltiot tarkistivat yleensä kustannusten kohtuullisuuden mutta käyttivät vain 
vähäisessä määrin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 7.46–7.48

YMP:n yhteinen seuranta- ja arviointikehys 7.49–7.64

Maaseudun kehittämismenojen tulosindikaattoreiden heikkoudet 7.52–7.60

Samankaltaisia puutteita suorien tukien tulosindikaattoreissa 7.61–7.64

Johtopäätökset ja suositukset 7.65–7.66

Johtopäätös 7.65–7.66

Suositukset

Liite 7.1   – Tapahtumatarkastusten tulokset – Luonnonvarat

Liite 7.2   – Jäsenvaltioissa tai alueilla toteutetut EU:n toimet

Liite 7.3   – Aiempien suositusten seuranta
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Johdanto

7.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen ”Luonnonvarat” liittyvät havainnot. Laatikossa 7.1 esi-
tetään yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2018.

Laatikko 7.1
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2 ”Luonnonvarat” – Menojen jakautuminen vuonna 2018

 
Maksujen jakautuminen:

Maksut ja tarkastettava perusjoukko:

(1) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 15).

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018.
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7.2 Tämän luvun osassa 1 käsitellään sääntöjenmukaisuutta koskevia havaintoja. Luvun tuloksellisuuteen keskittyvässä osassa 2 tar-
kastellaan i) maaseudun kehittämishankkeista poimitun otoksen tuloksellisuutta ja ii) sitä, miten komissio ja jäsenvaltiot mittaavat 
maatalouden ja maaseudun kehittämismenojen tuloksellisuutta ja raportoivat siitä yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen avulla (1).

Luonnonvarat lyhyesti

7.3 Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) varoista 98 prosenttia on kohdistettu luonnonvaroja koskeviin menoihin. Yhteiselle 
maatalouspolitiikalle asetetaan EU:n lainsäädännössä seuraavat kolme yleistä tavoitetta (2):

a) elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, maatalouden tuottavuuteen ja hintatason vakauteen

b) luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, jossa keskitytään kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, 
maaperään ja veteen

c) tasapainoinen aluekehitys.

7.4 Komissio, erityisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, ja jäsenvaltioiden maksajavirastot hallinnoivat yhtei-
sesti YMP:n täytäntöönpanoa. EU:n lainsäädännössä on määrätty vuodesta 2015 lähtien, että jäsenvaltioiden riippumattomien toden-
tamisviranomaisten on annettava vuosittain lausunto maksajavirastojen menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. YMP:n varat 
jaetaan kolmeen laajaan ryhmään:

— viljelijöille maksettavat suorat tuet, jotka rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta

— maatalouden markkinatoimenpiteet, jotka niin ikään rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta lukuun ottamatta tiettyjä 
jäsenvaltioiden kanssa yhteisrahoitettuja toimenpiteitä, kuten menekinedistämistoimenpiteitä ja kouluhedelmä-, kouluvihannes- 
ja koulumaitojärjestelmää

— jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmat, jotka yhteisrahoitetaan EU:n talousarviosta.

7.5 Monivuotisen rahoituskehyksen otsake kattaa myös yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevat EU:n menot sekä osan ympäristö- ja 
ilmastotoimia koskevista EU:n menoista.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

7.6 Tämän luvun osassa 1 käsitellään tapahtumien sääntöjenmukaisuutta. Sitä koskevassa 251 tapahtuman suuruisen otoksen (3)
tarkastuksessa sovellettiin liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja menetelmiä liitteen 1.1 kohdan 11 mukaisesti. Tarkoituksena oli 
poimia edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen eri menoista. Otokseen sisältyi tapahtumia 22 jäsenvaltiosta (4). 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). Tilin-
tarkastustuomioistuin tutki luonnonvarojen osalta vuonna 2018 myös seuraavaa:

a) maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston sekä ilmastotoimien pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoite-
tut tiedot menojen sääntöjenmukaisuudesta, riskinalaisten määrien arvioinnissa käytetyn menetelmän yhdenmukaisuus ja ris-
kinalaisten määrien sisällyttäminen komission vuosittaiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituk-
sesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) 
N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549), 110 artiklan 1 kohta.

(2) Asetus (EU) N:o 1306/2013, 110 artiklan 2 kohta.
(3) Otos sisälsi 95 suoraa tukea, 14 markkinatoimenpidettä, 136 maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa myönnettyä tukimaksua sekä kuusi 

kalastukselle, ympäristölle ja ilmastotoimille myönnettyä tukimaksua.
(4) Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, 

Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Otos sisälsi myös kolme suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvaa tapahtumaa.
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b) valikoidut järjestelmät, jotka koskivat komission YMP:aan kohdistuvan sisäisen valvontakehyksen tärkeimpiä osa-alueita: mak-
sajavirastojen valvontatietoja ja -tilastoja; todentamisviranomaisten työtä; maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosas-
ton tekemiä todentamisviranomaisten työtä koskevia tarkastuksia; maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
tekemiä tarkastuksia jäsenvaltioissa ja sen vuotuisessa toimintakertomuksessaan julkaisemia virhetasoja koskevia laskelmia.

7.7 Tämän luvun osassa 2 tilintarkastustuomioistuin käsittelee tuloksellisuutta ja on sitä varten tutkinut:

a) otokseen sisältyvien maatalouden kehittämistoimien toteuttamista ja kustannuksia

b) komission ja jäsenvaltioiden tuloksellisuusmittausta ja -raportointia YMP:n yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen puitteissa.

Osa 1: Tapahtumien sääntöjenmukaisuus

7.8 Liitteessä 7.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuista 251 tapahtumasta 193 tapahtumaan eli 
77 prosenttiin ei liittynyt virhettä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 46 virheen (5) perusteella, että luonnonvarojen 
alan kokonaisvirhetaso on 2,4 prosenttia (6).

7.9 Laatikossa 7.2 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2018 arvioituun virhetasoon. Virheet, joissa on kyse tukeen 
oikeuttamattomista edunsaajista, toimista tai ilmoitetuista kuluista, muodostavat yli kolmanneksen tilintarkastustuomioistuimen 
arvioimasta 2,4 prosentin virhetasosta.

7.10 Komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten soveltamat korjaavat toimenpiteet olivat vaikuttaneet suoraan 53 tapahtumaan, 
jotka tilintarkastustuomioistuin poimi otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat oleellisia tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kan-
nalta, sillä ne alensivat arvioitua virhetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta 0,6 prosenttiyksikköä. Yhteensä 12 tapauksessa, 
joissa ilmeni kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, kansallisilla viranomaisilla oli riittävästi tietoa, jonka avulla virheet olisi 
voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen kuin menot ilmoitettiin komissiolle. Jos kansalliset viranomaiset olisivat hyödyntäneet kai-
ken käytettävissään olevan tiedon virheiden korjaamiseen, arvioitu virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen luvun osalta ollut 0,6 pro-
senttiyksikköä alhaisempi.

(5) Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös kaksitoista tapausta, jotka eivät olleet sääntöjenmukaisia, mutta niillä ei ollut taloudellista vaikutusta.
(6) Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuo-

mioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,2 prosentin (alempi virheraja) ja 3,6 prosentin (ylempi virhe-
raja) välillä.

Laatikko 7.2
Tukeen oikeuttamattomat edunsaajat, toimet tai ilmoitetut kulut olivat suurin virheluokka

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Suorien tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkasteltuna ollut olennainen

7.11 Tilintarkastustuomioistuimen työ tukee johtopäätöstä, jonka mukaan suorien tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkastel-
tuna ollut olennainen. Suorien tukien osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen ”Luonnonvarat” menoista on 72 prosenttia.

7.12 Neljä keskeistä maataloustukirahaston tukijärjestelmää käsittää 92 prosenttia kaikista suorista tuista:

a) kaksi viljelijän ilmoittamaan maatalousmaan pinta-alaan perustuvaa tukijärjestelmää, joista maksetaan tuotannosta riippuma-
tonta tulotukea (7), eli perustukijärjestelmä (16,3 miljardia euroa vuonna 2018) ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä (4,2 miljardia 
euroa vuonna 2018)

b) ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin tarkoitettu tuki, joka tunnetaan yleisesti viherryttämistukena
(11,7 miljardia euroa vuonna 2018)

c) tuotantosidonnainen tuki, joka on sidottu tietynlaiseen maataloustuotantoon (esim. naudan- ja vasikanlihan, maidon tai 
valkuaiskasvien tuotantoon) (5,9 miljardia euroa vuonna 2018).

Suurin osa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista suorista tuista oli virheettömiä

7.13 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti yhteensä 95 suoran tuen maksua kaikista pääasiallisista tukijärjestelmistä. Tilintarkastus-
tuomioistuin suoritti tarkastuskäynnit 50 maatilalla ja tarkisti, että edunsaajat toimivat sääntöjen mukaisesti. Sen sijaan tilintarkastus-
tuomioistuin ei käynyt lopuilla 45 maatilalla, joiden sääntöjenmukaisuudesta se oli saanut riittävästi todistusaineistoa 
satelliittikuvauksella sekä maksajavirastojen toimittamista ortokuvista ja asiakirjoista.

7.14 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että näistä 77 tapahtumaan ei liittynyt virhettä. Viljelijöille maksettavat suorat tuet ovat 
tukioikeuksiin perustuvia menoja: edunsaajat saavat tukimaksuja täytettyään tietyt ehdot. Näiden maksujen virheriski on alhaisempi, 
jos niihin liittyvät ehdot eivät ole liian monimutkaiset (ks. kohdat 1.16 ja 1.18).

7.15 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi pienehköjä liikamaksuja (alle viisi prosenttia) yhdessätoista tapauksessa, mutta tällä ei ollut 
vaikutusta tilintarkastustuomioistuimen suorista tuista tekemään myönteiseen johtopäätökseen. Kyseiset liikamaksut johtuivat pää-
osin siitä, että maanviljelijät olivat ilmoittaneet tukihakemuksissaan tukikelpoisten hehtaarien tai eläinten määrän liian suureksi. Tilin-
tarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa suoria tukia koskevassa tapahtumassa virheen, joka oli yli viisi prosenttia tutkitun 
tapahtuman arvosta. Näistä toisessa tapauksessa virheen arvo oli yli 20 prosenttia. Viiden maksutapahtuman yhteydessä tilintarkas-
tustuomioistuin havaitsi sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta.

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa suorien tukien virhetasoa

7.16 Suorien tukien pääasiallinen hallinnointiväline on yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) (8), johon sisältyy myös vilje-
lylohkojen tunnistamisjärjestelmä (LPIS). Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu tiloja, hakemuksia ja maatalousmaita kos-
keviin tietokantoihin, joiden avulla maksajavirastot tekevät hallinnollisia ristiintarkastuksia kaikille tukihakemuksille. Viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmä on paikkatietojärjestelmä, joka sisältää useista eri lähteistä koottuja paikkatietoaineistoja, jotka yhdessä muo-
dostavat rekisterin jäsenvaltioissa sijaitsevista maatalousmaista.

7.17 Tilintarkastustuomioistuimen havainnot vahvistavat, että viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä auttaa merkittävästi ehkäise-
mään virheitä ja alentamaan virhetasoja (9). Kuten tilintarkastustuomioistuin on aikaisemmin todennut, komission valvomat jäsenval-
tioiden toimintasuunnitelmat ovat parantaneet viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmään sisältyvien, maan tukikelpoisuutta koskevien 
tietojen luotettavuutta (10).

7.18 Yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä käyttöönotettu paikkatietoanalyysiin pohjautuva tukihakemus (11), jonka avulla 
viljelijät voivat lähettää maksupyyntöjä sähköisesti, ja se tosiasia, että maksajavirastot suorittavat nykyisin viljelijöiden tukihakemusten 
alustavat ristiintarkastukset, ovat niin ikään auttaneet alentamaan suoriin tukiin liittyvää virhetasoa (12).

(7) Tuotannosta riippumaton tuki myönnetään kaikelle tukikelpoiselle maatalousmaalle riippumatta siitä, käytetäänkö maata tuotantoon vai ei.
(8) https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en
(9) Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 7.17; vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 7.13; vuosikertomus varainhoitovuo-

delta 2017, kohta 7.16.
(10) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 7.17.
(11) Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 7.46–7.55.
(12) Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 7.15, jatilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus  

varainhoitovuodelta 2017, kohta 7.16.
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Muut menoalat: monimutkaiset tukikelpoisuusehdot lisäävät virheriskiä

7.19 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 136 maaseudun kehittämistapahtumaa, 14 markkinatoimenpidettä ja 6 kalastuksen, 
ympäristön ja ilmastotoimien alan menotapahtumaa. Suurin osa alan menoista perustuu kulujen korvaamiseen ja niitä koskevat kel-
poisuusehdot ovat monimutkaiset, mikä lisää virheriskiä (ks. kohdat 1.16, 1.19 ja 1.20). Liitteessä 7.2 esitetään erittely tapahtumatar-
kastusten tuloksista jäsenvaltioittain.

Maaseudun kehittäminen

7.20 Komissio on hyväksynyt 118 kansallista ja alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa jäsenvaltioissa vuosina 2014–2020 (13). 
Näihin ohjelmiin sisältyy 20 toimenpidettä ja 67 alatoimenpidettä, jotka jakautuvat kahteen laajaan menoryhmään:

a) maaseudun sosiaalista ja taloudellista kehitystä edistäville investointihankkeille myönnettävä tuki

b) viljelyalueiden tai eläinten lukumäärään perustuvat maksut.

7.21 Toimenpiteitä ja alatoimenpiteitä hallitaan erityisten täytäntöönpanosääntöjen avulla ja niitä koskevat tukikelpoisuusehdot 
ovat yleensä monimutkaisia. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset kattoivat 16 toimenpidettä 30 ohjelmassa 18 
jäsenvaltiossa.

7.22 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 136 maaseudun kehittämiseen maksetusta suorasta tuesta 104 tapahtumaan ei 
liittynyt virhettä; 20 tapahtumaan liittyi virhe, jonka vaikutus oli alle 20 prosenttia tarkastetun tapahtuman arvosta. Kuuteen tapahtu-
maan liittyi virheitä, joiden vaikutus oli vähintään 20 prosenttia. Kuuden maksun yhteydessä havaittiin sääntöjenvastaisuuksia, joilla 
ei ollut taloudellista vaikutusta.

7.23 Tilintarkastustuomioistuin tutki 66 maksua investointihankkeille (esimerkiksi maatilojen nykyaikaistamishankkeet ja 
liiketoiminnan kehittämishankkeet), sekä maaseudun peruspalveluihin ja kylien kunnostamiseen tarkoitetut tukimaksut. Tilintarkas-
tustuomioistuin määritti kvantitatiivisesti 11 virheitä, joista kolmessa tapauksessa edunsaajat eivät täyttäneet tukikelpoisuusehtoja 
(ks. laatikko 7.3) ja joista seitsemässä hankkeessa oli ilmoitettu tukeen oikeuttamattomia kuluja. Jäljellä olevassa tapahtumassa tilin-
tarkastustuomioistuin havaitsi virheen, joka johtui avustusten myöntämissääntöjen noudattamatta jättämisestä.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 487).

(14) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 7.26.

Laatikko 7.3
Jotkin tuensaajat eivät noudattaneet maatilainvestointien ja liiketoiminnan kehittämishankkeiden tukikelpoisuussääntöjä

Puolassa yksi edunsaaja toimitti yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa yhteisen tukihakemuksen 600 emakon sikalan rakentamista varten. Kukin 
yhteisyrityksen tuensaaja haki tuen enimmäismäärää, jonka suuruus oli noin 215 000 euroa. Koska toimenpiteen tavoitteena oli tukea pienten ja 
keskisuurten tilojen kehittämistä, tukikelpoisuusehtojen mukaan hakemuksen lähettävän maatilan taloudellinen arvo saa olla korkeintaan 250 000
euroa ja pinta-ala korkeintaan 300 hehtaaria. Edunsaajat väittivät harjoittavansa itsenäisiä yrityksiä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että he 
omistivat osakkeita samassa paikassa toimivasta perheyrityksestä. Kun otetaan huomioon edunsaajan osuus perheyrityksestä, hänen tilansa 
taloudellinen arvo ylitti sallitun enimmäismäärän. Tilintarkastustuomioistuin oli aiemmin havainnut useissa jäsenvaltioissa suuria tukikelpoisuus-
virheitä, joissa edunsaajat eivät täyttäneet pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun tuen edellytyksiä (14).

Virossa eräs tuensaaja sai nuorille viljelijöille tarkoitettua yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen maatilalle. Tukikelpoisuussäännöissä 
täsmennetään, että kaikkien hallintoneuvoston jäsenten on oltava nuoria viljelijöitä, millä halutaan varmistaa, että nuoret viljelijät hallitsevat maati-
laa koko yrityksen perustamisen ajan. Ensimmäisen tukierän maksamisen jälkeen, mutta vielä perustamisvaiheessa, hallintoneuvostoon otettiin 
toinen jäsen, joka ei ollut nuori viljelijä. Tämän seurauksena edunsaaja ei enää ollut tukikelpoinen. Viron viranomaiset maksoivat toisen erän 
huomaamatta, että tukikelpoisuussääntöjä rikottiin.

Italiassa tilintarkastustuomioistuin löysi niin ikään tukeen oikeuttamattoman edunsaajan, joka oli saanut nuorille viljelijöille tarkoitettua perusta-
mistukea. Virheen syy oli samankaltainen kuin yllä kuvatussa virolaisen viljelijän tapauksessa. Italian viranomaiset päättivät periä maksun takaisin 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin jälkeen.
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7.24 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 70 pinta-alan tai eläinten lukumäärän perusteella maksettua tukimaksua, kuten 
maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumusten täyttämistä varten suoritettuja maksuja, luonnonhaitta-alueilla toimiville viljelijöille mak-
settavia korvauksia tai luonnonmukaiselle maataloudelle suoritettuja tukimaksuja. Näistä tilintarkastustuomioistuin löysi 14 
tapausta, joissa tukikelpoinen pinta-ala tai tukikelpoisten eläinten lukumäärä oli ilmoitettu liian suurena, joskin kymmenessä 
tapauksessa liian suurena ilmoitettu osuus oli alle viisi prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin löysi myös yhden tapauksen, jossa 
maksajavirasto oli laskenut tuen väärin.

Markkinatoimenpiteet

7.25 Maatalouden markkinatoimenpiteitä sisältyy useaan eri ohjelmaan, ja niihin sovelletaan erilaisia tukikelpoisuusehtoja. 14:stä 
otokseen kuuluneesta tapahtumasta tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolme tapausta, joissa maksajavirastot olivat korvanneet 
tukeen oikeuttamattomia kuluja, ja yhden tapauksen, jossa ei ollut noudatettu julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

Kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet

7.26 Myös kalastus, ympäristö ja ilmastotoimien toimintalohkojen hankkeille asetettavat valintakriteerit ja tukikelpoisuusvaatimuk-
set vaihtelevat. Tarkastetuista kuudesta tapahtumasta kolmessa hankkeessa ei noudatettu kaikkia tukikelpoisuusvaatimuksia, millä oli 
vaikutusta tilintarkastustuomioistuimen laskemaan virhetasoon.

Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston raportointi YMP:n menojen sääntöjenmukaisuudesta

7.27 YMP:n tuet tarkistetaan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (ks. suoria tukia koskevat kohdat 7.16–7.18) sekä mui-
den valvontajärjestelmien avulla (ks. laatikko 7.4). Kunkin 76 maksajaviraston johtaja toimittaa maatalouden ja maaseudun kehittä-
misen pääosastolle vuosittain johdon vahvistuslausuman maksajaviraston valvontajärjestelmien vaikuttavuudesta sekä kertomuksen 
maksajaviraston suorittamista hallinnollisista ja paikalla tehdyistä tarkastuksista (”valvontatilastot”). Lisävarmennuksen saamiseksi 
todentamisviranomaisten on vuodesta 2015 lähtien täytynyt jokaisen maksajaviraston osalta antaa vuosittain lausunto sellaisten 
menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, joista jäsenvaltiot ovat esittäneet korvauspyyntöjä (15).

(15) Ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2017: ”Todentamisviranomaisten uusi rooli yhteisen maatalouspolitiikan menojen yhtey-
dessä: siirryttäessä yhtenäiseen tarkastusmalliin on tapahtunut myönteistä kehitystä mutta jäljellä on huomattavia puutteita”.
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Laatikko 7.4
YMP:n varmennusmalli 2014–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
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7.28 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää kansallisia valvontatilastoja, jotka se saa maksajavirastoilta. Lisäksi 
se mukauttaa arvoja todentamisviranomaisten tarkastustulosten, omien tarkastustensa ja ammatillisen harkintansa perusteella, saa-
dakseen suoria tukia, maaseudun kehittämistä ja markkinatoimenpiteitä koskevat mukautetut virhetasot. Sen jälkeen se vähentää 
arvioidut (16) tulevat rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät tästä summasta voidakseen laskea lopullisen riskinalaisen määrän (ks. 
laatikko 7.5).

7.29 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kertomukset maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuonna 2018 suoritta-
mista 18 tarkastuskäynnistä; viiden maksajaviraston (17) osalta tarkastettiin

— maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston ja todentamisviranomaisten tekemät valvontatilastojen tarkastukset

— maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston laskema mukautettu virhetaso.

7.30 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti myös seuraavat: maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston suorittama YMP:n 
mukautetun virhetason kokonaislaskenta, tulevia korjauksia ja takaisinperintöjä koskeva arvio sekä pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa esitetty lopullisen riskinalaisen määrän laskenta.

M a a t a l o u d e n  j a  m a a s e u d u n  k e h i t t ä m i s e n  p ä ä o s a s t o  s o v e l s i  m e n e t e l m i ä ä n  j o h d o n m u k a i -
s e s t i

7.31 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto sovelsi johdonmukaisesti menetelmiään maksajavirastojen valvontatilas-
tojen tarkastuksessa, todentamisviranomaisten luo tekemissään tarkastuskäynneissä ja esittäessään sääntöjenmukaisuutta koskevat 
tiedot vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastuskäsikirjaan äskettäin vie-
dyt muutokset ovat tilintarkastustuomioistuimen suositusten (18) ja komission sisäisen tarkastuksen osaston (19) suositusten mukaisia.

M a a t a l o u d e n  j a  m a a s e u d u n  k e h i t t ä m i s e n  p ä ä o s a s t o n  t a r k a s t u s k ä y n n e i l l ä  h a v a i t t i i n  p u u t -
t e i t a  t o d e n t a m i s v i r a n o m a i s t e n  t y ö s s ä

7.32 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto teki vuonna 2018 yhteensä 18 tarkastuskäyntiä 17 
todentamisviranomaisen luo ja havaitsi useita puutteita, joita olivat muun muassa seuraavat:

— yhdeksän todentamisviranomaisen otantamenetelmät eivät olleet täysin komission antamien suuntaviivojen mukaisia, ja näistä 
kolmessa tapauksessa komissio havaitsi, että tämä heikensi todentamisviranomaisten otosten edustavuutta

— yhdeksän todentamisviranomaisen tapauksessa (näistä 8 edellisessä kohdassa mainittuja todentamisviranmaisia) kyseiset todenta-
misviranomaiset eivät tarkastaneet riittävän hyvin tukikelpoisuusehtoja tai viljelyä koskevia sitoumuksia.

(16) Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää rahoitusoikaisujen ja takaisinperintämenettelyjen mukautettua liukuvaa keskiarvoa 
arvioidakseen oikaisuvalmiutensa.

Laatikko 7.5
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tiedot sääntöjenmukaisuudesta

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(17) Espanja (Andalusia ja Aragonia), Italia (AGREA), Puola, Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti).
(18) Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksen kohdassa 7.67 (suositus 5) tilintarkastustuomioistuin suositteli, että komissio 

”päivittää maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastuskäsikirjan sisällyttämällä siihen yksityiskohtaiset kuvaukset tarkastustoi-
menpiteistä sekä dokumentointivaatimukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimittamien ja rahoitusoikaisujen laskentaan käytettyjen tietojen 
tarkistamista”.

(19) Tarkastettuaan maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston yhteistä maatalouspolitiikkaa kaudella 2014–2020 koskevan valvontastrate-
gian vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen osasto suositteli, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto vahvistaisi rahoitusoikaisujen 
laskentamenettelyä ja päivittäisi tarkastuskäsikirjaa tarpeen mukaan.
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7.33 Neljän viime vuoden aikana (2015–2018) maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto on tehnyt tarkastuskäynnit noin 
80 prosenttiin todentamisviranomaisista tarkastaakseen valitut menoluokat. Se on todennut näiden tarkastusten perusteella voivansa 
luottaa täysin noin neljänneksen työhön. Kyseisten vuonna 2018 tehtyjen 18 tarkastuskäynnin tuloksista esitetään yhteenveto laati-
kossa 7.6. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuonna, todentamisviranomaisten on edelleen jatkettava työnsä paranta-
mista, jos komissio aikoo käyttää niiden työtä yhteisen maatalouspolitiikan menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan varmuutensa 
ensisijaisena lähteenä (20).

J ä s e n v a l t i o i d e n  i l m o i t t a m i i n  v i r h e t a s o i h i n  t e h d y t  k i i n t e ä m ä ä r ä i s e t  m u k a u t u k s e t  m u o -
d o s t a v a t  m e r k i t t ä v ä n  o s a n  m a a t a l o u d e n  j a  m a a s e u d u n  k e h i t t ä m i s e n  p ä ä o s a s t o n  j u l k a i s -
t u i s t a  v i r h e t a s o i s t a

7.34 Jäsenvaltiot raportoivat maksajavirastojensa valvontatilastojen perusteella kokonaisvirhetason olevan lähellä yhtä prosent-
tia (21) yhteisen maatalouspolitiikan kokonaismenojen osalta. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti maatalouden ja maaseudun kehittä-
misen pääosaston jäsenvaltioiden virhetasoihin tekemät mukautukset (ks. kohta 7.28). Kuten aiempina vuosina, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston mukautuksista suurin osa perustui sen omiin maksajavirastojen järjestelmiä ja menoja koskeviin 
tarkastuksiin. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto laskee suurimman osan näistä mukautuksista kiinteämääräisinä, 
millä se haluaa osoittaa valvontajärjestelmissä havaitsemiensa puutteiden merkittävyyttä ja laajuutta.

7.35 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto arvioi vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että riskinalainen määrä 
maksamishetkellä on noin 2,1 prosenttia YMP:n kokonaismenojen osalta ja noin 1,8 prosenttia suorien tukien osalta. Komissio esit-
tää samat tulokset myös vuosittaisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan.

Ilmastotoimien pääosaston vuotuinen toimintakertomus

7.36 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ilmastotoimien pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen. Kertomus oli laadittu komis-
sion sisäisten ohjeiden mukaisesti. Koska tilintarkastustuomioistuimen tarkastamiin tapahtumiin ei vuonna 2018 sisältynyt ilmasto-
toimia, sillä ei ole tarkastustuloksia, joita se voisi verrata ilmastotoimien pääosaston raportoimiin menojen sääntöjenmukaisuutta 
koskeviin tietoihin.

(20) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 7.37.

Laatikko 7.6
Valittuihin menoluokkiin kuuluvien, todentamisviranomaisten tarkastamien menojen tarkastus: yhteenveto maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston vuonna 2018 tekemien tarkastuskäyntien tuloksista

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastusten perusteella.

(21) Jäsenvaltioiden on toimitettava maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle kahdenlaiset tilastotiedot vuosittain 15 päivään heinäkuuta 
mennessä: valvontatiedot (kattava tietokanta, joka sisältää kaikki maksupyyntöjä jättäneet edunsaajat ja tiedon siitä, onko niihin kohdistettu hal-
linnollisia ja paikalla tehtäviä tarkastuksia, sekä näiden tarkastusten tulokset) ja valvontatilastot (yhteenveto tärkeimpiin budjettikohtiin liittyvien 
tarkastusten tuloksista).
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Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätös

7.37 Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä tarkastusevidenssi osoittaa, että luonnonvarojen alan menojen 
virhetaso oli kokonaisuutena tarkasteltuna olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat, että koko-
naisvirhetaso on koko luonnonvarojen otsakkeen osalta 2,4 prosenttia (ks. liite 7.1). Tilintarkastustuomioistuimen tulokset osoitta-
vat kuitenkin, että virhetaso ei ollut olennainen maataloustukirahaston suorien tukien osalta, joiden osuus on 72 prosenttia tämän 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen menoista.

7.38 Vuosittaisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa julkaistu komission arvio YMP:n menojen ja suorien tukien riskinalai-
sesta määrästä maksamishetkellä on yhdenmukainen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen kanssa (ks. kohta 7.35).

Suositukset

7.39 Liitteessä 7.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikertomuksessa 
esitettyjen kuuden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio oli pannut nämä suositukset täytäntöön kokonaisuudessaan.

7.40 Tilintarkastustuomioistuin esitti vuoden 2017 vuosikertomuksessaan komissiolle suosituksia, joiden täytäntöönpanon 
tavoiteajankohta on vuoden 2019 loppu. Suositukset liittyivät jäsenvaltioiden toimiin, joilla voitiin puuttua virheiden syihin ja 
todentamisviranomaisten työn laatuun. Ne ovat merkityksellisiä myös tämän vuoden havaintojen ja johtopäätösten kannalta, ja tilin-
tarkastustuomioistuin aikoo kohdistaa niihin seurantaa jatkossa.

Osa 2: Tuloksellisuus

7.41 Vuonna 2018 tilintarkastustuomioistuin julkaisi kahdeksan erityiskertomusta luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvistä 
menoista. Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa erityiskertomuksissa käsiteltiin uusiutuvaa energiaa maaseudulla, perusmaksujär-
jestelmää, maaseudun kehittämishankkeiden rahoitusvaihtoehtoja ja eläinten hyvinvointia. Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut 
kertomuksia myös ilmansaasteista, hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista, tulvien ehkäisemisestä ja aavikoitumisesta. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin on julkaissut yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta käsittelevän aihekohtaisen katsauksen ja lausun-
non vuoden 2020 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista lainsäädäntöehdotuksista (ks. kohdat 3.50–3.52).

7.42 Tapahtumien sääntöjenmukaisuutta vuonna 2018 koskevassa tarkastuksessa tilintarkastustuomioistuin tutki:

a) otokseen sisältyvien maatalouden kehittämistoimien toteuttamista ja kustannuksia, keskittyen tuotoksiin

b) komission ja jäsenvaltioiden tuloksellisuusmittausta ja -raportointia yhteisen maatalouspolitiikan seuranta- ja arviointikehyk-
sen puitteissa, keskittyen toimien tuloksiin.

Maaseudun kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointi

7.43 Tilintarkastustuomioistuin tarkisti 113 otokseen valittua maaseudun kehittämistointa (22), jotka toteutettiin 18 jäsenvaltiossa 
13 toimenpiteen puitteissa; tarkastettuihin toimiin sisältyi:

— korvausmaksuja viljelijöille, jotka toteuttavat maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksia tai toimivat luonnonhaitta-alueilla

— tukia maatilojen nykyaikaistamishankkeille, kuten rakennusten rakentamiseen tai uusien laitteiden hankintaan

— yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille

— tuki peruspalveluihin ja kylien kunnostukseen maaseutualueilla.

(22) 136:sta otokseen kuuluneesta maaseudun kehittämistoimesta tilintarkastustuomioistuin tarkasti 113 nykyisen (2014–2020) ohjelmakauden 
aikana hyväksyttyä tointa.
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7.44 Tilintarkastustuomioistuin arvioi

— oliko toimilla saavutettu odotetut tulokset

— olivatko jäsenvaltiot tarkastaneet ilmoitettujen kulujen kohtuullisuuden suhteessa investointihankkeisiin

— oliko yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja hyödynnetty asianmukaisesti.

Suurimmalla osalla toimista saavutettiin odotetut tulokset

7.45 Tarkastuksen aikaan 113 hankkeesta yhteensä 103 hanketta oli saatu päätökseen. Kymmenessä tapauksessa toimet eivät olleet 
tuottaneet suunniteltuja tuloksia: joko investointeja ei ollut toteutettu sovellettavien sääntöjen ja määrittelyjen mukaisesti, tai edunsaa-
jat olivat ilmoittaneet tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alan liian suurena.

Jäsenvaltiot tarkistivat yleensä kustannusten kohtuullisuuden mutta käyttivät vain vähäisessä määrin yksinkertaistettuja kustannus-
vaihtoehtoja

7.46 Yhteensä 47:ssä tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 49:stä maatilainvestointi- ja liiketoiminnan kehittämishankkeesta 
jäsenvaltioilla oli käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että ilmoitetut kulut olivat kohtuullisia. Varmistamiseen käytettiin esi-
merkiksi hankintamenettelyjä, viitekustannuksia tai tarjousten vertailua. Yhdessä näistä tapauksista vakiintuneita menettelyitä ei kui-
tenkaan noudatettu asianmukaisesti.

7.47 Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin huomauttanut, että joidenkin hankkeiden kohdalla yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttö voi auttaa yksinkertaistamaan hallintoa ja hallitsemaan kustannuksia (23). Tämä pätee erityisesti sel-
laisten toimenpiteiden kohdalla, jotka sisältävät samantyyppisiä toimia ja menoja (24).

7.48 Jäsenvaltiot käyttivät yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kuten kertakorvauksia tai kiinteämääräisiä korvauksia, kol-
messa 49 hankkeesta (ks. esimerkki laatikossa 7.7). Kansalliset viranomaiset olisivat voineet käyttää yksinkertaistettuja kustannus-
vaihtoehtoja ainakin joidenkin kulujen osalta 16 muussakin hankkeessa. Tilintarkastustuomioistuin on antanut 
erityiskertomuksessaan nro 11/2018 komissiolle suosituksia, joiden tarkoituksena on edistää yksinkertaistettujen kustannusvaihto-
ehtojen asianmukaista käyttöä.

YMP:n yhteinen seuranta- ja arviointikehys

7.49 YMP: n yhteinen seuranta- ja arviointikehys (CMEF) on joukko sääntöjä, menettelyjä ja indikaattoreita, joiden tarkoituksena on 
antaa kattava säännöllinen arviointi kunkin toimenpiteen edistymisestä, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta YMP:n tavoitteiden suh-
teen (25). Indikaattorit on suunniteltu a) kuvaamaan YMP:n toimilla tuotettu tuote (tuotosindikaattorit), b) mittaamaan aikaansaatuja 
välittömiä muutoksia (tulosindikaattorit) ja c) osoittamaan toiminnan pitkän aikavälin vaikutukset YMP:n yleisten tavoitteiden edistä-
misessä (vaikutusindikaattorit) (26). Yhteinen seuranta- ja arviointikehys vaatii komissiota ja jäsenvaltioita suorittamaan arviointeja 
monivuotisen suunnitelman pohjalta (27).

7.50 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 113 maaseudun kehittämismaksun ja 95 suoran tuen indikaattorit ja otti siinä yhteydessä 
huomioon laatikossa 7.8 esitetyt määritelmät. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi tulosindikaattoreihin, joilla pitäisi olla suora 
yhteys toimiin. Tämä tarkastus täydensi tilintarkastustuomioistuimen tehokkuusindikaattoreiden käyttöä ohjelmatasolla koskevaa 
työtä, josta tilintarkastustuomioistuin raportoi luvussa 3.

(23) Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 7.63.
(24) Ks. erityiskertomus nro 11/2018, kohta 56: ”Maaseudun kehittämishankkeiden uudet rahoitusvaihtoehdot: yksinkertaisempia mutta 

eivät tuloskeskeisiä”.

Laatikko 7.7
Esimerkki yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöstä

Suomessa EU-määrärahoista rahoitettiin paikallisen kehittämishankkeen välilliset kustannukset kiinteämääräisinä. Kansalliset viranomaiset määrit-
tivät epäsuorat kustannusluokat etukäteen ja laskivat rahoituksen kiinteämääräisenä prosenttiosuutena hankkeeseen liittyvistä suorista kustannuk-
sista.

(25) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/cmef_en
(26) Erityiskertomus nro 1/2016: ”Onko komission tuloksellisuuden mittausjärjestelmä viljelijöiden tulojen osalta hyvin suunniteltu ja perustuuko se 

luotettaviin tietoihin?”.
(27) Jäsenvaltioiden oli lähetettävä kautta 2014–2020 koskevat ensimmäiset arviointinsa kesäkuun 2019 loppuun mennessä.
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7.51 Tilintarkastustuomioistuin otti huomioon aikaisemmat seuranta- ja arviointisääntöjä koskevat havaintonsa (28). Tilintarkas-
tustuomioistuin on aiemmin todennut, että seuranta- ja arviointijärjestelmän olisi annettava tietoa siitä, miltä osin varainkäyttö on 
tehokasta ja vaikuttavaa ja miltä osin ei. Tulosindikaattoreiden olisi erityisesti osoitettava toimen suorat ja välittömät vaikutukset eli 
sen, mitä menoilla tosiasiassa on saavutettu (29).

Laatikko 7.8
Panoksen, tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen määritelmät

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(28) Erityisesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 12/2013: ”Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että maaseudun kehit-
tämispolitiikkaan osoitetut EU:n määrärahat on käytetty tarkoituksenmukaisesti?”; erityiskertomus nro 12/2015: ”Tietämyksen siirron ja neuvon-
tatoimien heikko hallinnointi on haitannut maaseudun osaamistalouden edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista”; erityiskertomus 
nro 1/2016: ”Onko komission tuloksellisuuden mittausjärjestelmä viljelijöiden tulojen osalta hyvin suunniteltu ja perustuuko se luotettaviin tietoi-
hin?”; erityiskertomus nro 10/2017 ”Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla 
sukupolvenvaihdoksia”; erityiskertomus nro 16/2017: ”Maaseudun kehittämisohjelmat: selkiyttäminen ja tulospainotteisuuden lisääminen 
tarpeen”.

(29) Erityiskertomus nro 12/2013: ”Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että maaseudun kehittämispolitiikkaan osoitetut EU:n määrärahat 
on käytetty tarkoituksenmukaisesti?”.
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Maaseudun kehittämismenojen tulosindikaattoreiden heikkoudet

7.52 Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut, että maaseudun kehittämistoimilla ei välttämättä saavuteta suunniteltuja 
tuloksia, vaikka niillä saataisiinkin aikaan sovitut fyysiset tuotokset (30). Vaikka tilintarkastustuomioistuin totesi tänä vuonna odotet-
tujen tuotosten toteutuneen useimpien toimien osalta (ks. kohta 7.45), se havaitsi edelleen useita heikkouksia maaseudun kehittämis-
menoja koskevien tulosindikaattoreiden käytössä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten tulosten yhteenveto on esitetty 
laatikossa 7.9 ja kuvattu jäljempänä olevissa kohdissa.

(30) Ks. erityiskertomus nro 25/2015, kohta 79: ”Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista saada huomattavasti 
parempaa vastinetta”.

Laatikko 7.9
Heikkoudet maaseudun kehittämismenojen tuloksellisuuden mittaamisessa ja raportoinnissa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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S e u r a n t a -  j a  a r v i o i n t i k e h y k s e n  t u l o s i n d i k a a t t o r i t  e i v ä t  k a t a  k a i k k i a  m a a s e u d u n  k e h i t t ä -
m i s e n  m e n o j a

7.53 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 113 maaseudun kehittämistoimesta 35 toimenpiteellä ei ollut relevantteja tulos-
indikaattoreita, jotka olisivat mitanneet toimen välitöntä ja suoraa vaikutusta (ks. laatikko 7.10). Tämä päti toimenpiteeseen 13 (”Tuet 
alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita”) sekä viiteen muuhun alatoimenpiteeseen (31).

7.54 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 15:ssä yhteensä 35 hankkeesta, joista puuttui seuranta- ja arviointisääntöjen tulosin-
dikaattori, jäsenvaltiot täyttivät raportointivajeen asettamalla omat kansalliset indikaattorit (ks. laatikko 7.10).

V ä h ä n  t i e t o a  m e n o j e n  v a i k u t u k s e s t a  p a i n o p i s t e a l u e e s e e n

7.55 Viidellä tarkastetuista 14 painopistealueesta ei ollut selkeää yhteyttä tavoitteiden ja käytettävien tulosindikaattoreiden välillä. 
Tämän vuoksi saatavilla on vain vähän tietoa siitä, edistivätkö tuetut toimet tavoitteiden saavuttamista.

7.56 Esimerkiksi painopistealueen 2B tarkoituksena oli helpottaa riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyä ja 
sukupolvenvaihdosta. Suurin osa tämän painopistealueen menoista koostuu nuorille viljelijöille maksettavasta start-up-rahoituksesta. 
Ainoa tulosindikaattori on ”Tuetun yrityskehityssuunnitelman omaavien maatilojen prosenttiosuus/investoinnit nuorille viljelijöille”. 
Tämä indikaattori antaa vain vähän tietoa maatalousalalle tulevien viljelijöiden taidoista ja sukupolvenvaihdosten todellisesta mää-
rästä.

(31) 1.2 (”Esittelytoiminta ja tiedotustoimet”), 4.2 (”Investoinnit maataloustuotteiden jalostukseen/markkinointiin ja/tai kehittämiseen”), 
4.3. (”Investoinnit maa- ja metsätalouden kehittämiseen, nykyaikaistamiseen tai mukauttamiseen liittyvään infrastruktuuriin”), 8.3 
(”Metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäiseminen”) ja 19.4. (”Tuki toteutus- ja 
aktivointimenoille”).

Laatikko 7.10
Tulosseuranta puuttui 20 hankkeen (18 prosenttia) osalta kaikkiaan 113:sta maaseudun kehittämishankkeesta

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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7.57 Tilintarkastustuomioistuin löysi kolme tapausta, joissa toimien valinnassa käytetyillä tukikelpoisuuskriteereillä ei ollut yhteyttä 
niihin liittyviin tulosindikaattoreihin (ks. laatikossa 7.11 esitetyt esimerkit). Siksi nämä toimet eivät edistäneet painopistealueen 
tavoitteita.

U s e i m m i s s a  t u l o s i n d i k a a t t o r e i s s a  o n  r a j o i t t e i t a  j a  p u u t t e i t a

7.58 Harvat tulosindikaattorit mittaavat tuen suoria vaikutuksia. Maaseudun kehittämishankkeiden 25 tulosindikaattorista 17 mit-
tasi annetun tuen tasoa eikä sitä, oliko tuki edistänyt vaikuttavalla tavalla kohdealaa (32).

7.59 Osa tulosindikaattoreista on epätarkkoja. Yksi toimenpiteen 7 (”peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla”) vaikutuk-
sien mittaamiseen asetetuista indikaattoreista on ”paremmista palveluista/infrastruktuureista hyötyvän 
maaseutuväestön prosenttiosuus”. ”Väestö” on määritelty ”palvelusta/infrastruktuurista hyötyvänä väestömääränä alueella (esim. 
kunta, kuntayhtymä…)”. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot saattavat raportoida kokonaisväestömäärän kunnassa, jossa toimi oli 
toteutettu riippumatta toimesta hyötyvien käyttäjien todellisesta määrästä. Tilintarkastustuomioistuin oli jo havainnut tämän puut-
teen edellisellä (2007–2013) ohjelmakaudella (33).

7.60 Tulosindikaattoreista kuudessa käytetään tutkimuksia, jotka perustuvat kohdealaan liittyvistä päätökseen viedyistä toimenpi-
teistä poimittuihin otoksiin. Niiden laskentamenetelmä perustuu yleisiin ohjeisiin, jotka komissio antoi vasta hanketäytäntöönpanon 
käynnistymisen jälkeen.

Samankaltaisia puutteita suorien tukien tulosindikaattoreissa

7.61 Otokseen poimittujen suorien tukien tarkastukset vahvistivat niiden tuloksellisuuden seurannan pääasialliset puutteet, joista 
tilintarkastustuomioistuin on raportoinut kahdessa erityiskertomuksessa: nro 1/2016: ”Onko komission tuloksellisuuden mittausjär-
jestelmä viljelijöiden tulojen osalta hyvin suunniteltu ja perustuuko se luotettaviin tietoihin?”; erityiskertomus nro 10/2017 ”Nuorille 
viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia”.

7.62 Yksi nuorille viljelijöille osoitettujen suorien tukien tavoitteista on ”parantaa maatalouden kilpailukykyä”. Käytettävillä tulosin-
dikaattoreilla ei kuitenkaan ole selkeää yhteyttä tukien keskeiseen tavoitteiseen, sillä ne mittaavat ”alkutuottajille elintarvikeketjussa 
koituvaa lisäarvoa”, ”EU:n maataloustuotteiden kauppaa” ja ”hyödykkeiden hintoja EU:ssa verrattuna maailmanmarkkinahintoi-
hin” (34).

7.63 Tilintarkastustuomioistuin on raportoinut aikaisemmin viherryttämistuen tuloksellisuudesta (35). Tarkastuksissa kävi ilmi, että 
komission ”viherrytettävissä olevien alueiden osuutta” mittaavan tulosindikaattorin käyttö oli rajallista viherryttämisessä saavutettu-
jen tulosten seurannassa.

Laatikko 7.11:
Hankkeet vailla yhteyttä kohdealan tavoitteisiin

Saksassa toteutettiin ja raportoitiin kohdealaan 3B (”maatilojen riskien ehkäiseminen ja hallinnan tukeminen”) kuuluvana tulvapenkereen raken-
nushanke keskiaikaisen kaupunginosan suojelemiseksi. Kohdealaan liittyvä tulosindikaattori oli ”riskinhallintajärjestelmiin osallistuvien maatilojen 
prosenttiosuus”.

Ruotsin viranomaiset ilmoittivat maataloustoiminnan edistämis- ja markkinointitapahtumien tuen kuuluvan ”vesien käytön hallinnan 
edistämisen” kohdealaan 4B. Tämän kohdealan tulosindikaattori oli ”vesivarojen hoidon parantamiseen tarkoitettujen hallinnointisopimusten pii-
riin kuuluvan maatalousmaan prosenttiosuus”.

(32) Esimerkiksi ”maaseudun kehittämisohjelmasta tukea rakenneuudistuksiin tai nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin saavien maatilojen 
prosenttiosuus” tarkoittaa niiden maatilojen kokonaismäärää, jotka saavat toimenpiteen 4 puitteissa tukea rakenneuudistukseen ja/tai 
nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin, jaettuna maatilojen kokonaismäärällä tarkasteluvuonna.

(33) Ks. erityiskertomus nro 25/2015, kohta 81: ”Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista saada huomattavasti 
parempaa vastinetta”.

(34) Ks. myös erityiskertomus nro 10/2017, kohdat 71 ja 90. ”Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi 
vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia”.

(35) Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohdat 7.43–7.54, sekä erityiskertomus nro 21/2017, kohdat 26–33: ”Viherryttäminen: monimut-
kaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä ympäristön kannalta vaikuttava”.
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7.64 Vuosien 2017 ja 2018 kuivuuskausien jälkeen jotkin jäsenvaltiot antoivat maanviljelijöille luvan käyttää 
”ekologisiksi kohdealoiksi” (36) ilmoitettuja maita (pääasiassa kesantomaita) tuotantomaina. Jäsenvaltiot raportoivat tuotoksista ja 
tuloksista maanviljelijöiden alun perin ekologisiksi kohdealoiksi ilmoitettujen maiden perusteella maan todellisen käytön sijasta. 
Tämä heikensi viherryttämistukien tuotos- ja tulosindikaattoreiden luotettavuutta.

Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätös

7.65 Useimmat tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat päätökseen saatetut maaseudun kehittämistoimet ovat tuottaneet odote-
tut tuotokset. Jäsenvaltiot yleensä noudattivat hankkeiden kulujen kohtuullisuuden varmistamiseen tarkoitettuja menettelyjä, mutta 
ne käyttivät yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja vähän.

7.66 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita puutteita tavassa, jolla komissio ja jäsenvaltiot sovelsivat seuranta- ja arviointikehyk-
sen tulosindikaattoreita maatalouden ja maaseudun kehittämisen alan nykyisen ohjelmakauden 2014–2020 menojen tuloksellisuu-
den mittaamiseen ja raportointiin. Komissio määritteli yhteiset tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattorit ehdotuksessa, joka koski 
tuloksellisuuteen perustuvan täytäntöönpanomallin käyttöön ottamista YMP:ssä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella (37). Tilintarkastus-
tuomioistuin ilmaisi lausunnossa nro 7/2018 suhtautuvansa myönteisesti tavoitteeseen siirtyä tuloksellisuuteen perustuvaan malliin 
vaikka totesikin, ettei kyseisiä indikaattoreita ollut kokonaisuudessaan vielä kehitetty (38). Se esitti myös ehdotettuja indikaattoreita 
koskevia yksityiskohtaisia huomioita (39).

Suositukset

Suositus 7.1 – YMP:n tuloksellisuusmittauksen ja -raportoinnin puutteiden korjaaminen

Vuoden 2020 jälkeistä kautta silmällä pitäen komission olisi otettava huomioon tilintarkastustuomioistuimen nykyisessä kehyksessä 
esiintuomat puutteet. Näin voitaisiin varmistaa, että tulosindikaattorit mittaavat kunnolla toimien vaikutuksia ja että tulosindikaatto-
reilla on selvä yhteys niihin liittyviin kohdealoihin ja politiikan tavoitteisiin (ks. kohdat 7.52–7.64).

Toteuttamisen tavoiteajankohta: 2020

(36) Maanviljelijät, joiden peltoala ylittää 15 hehtaarin rajan, on varmistettava, että vähintään viisi prosenttia kyseisestä alasta on kesantomaan, 
pensasaitojen tai puiden kaltaisille ekologisesti suotuisille elementeille varattua ekologista kohdealaa.

(37) Ks. COM(2018) 392, liite I: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla 
laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseutura-
hasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta.

(38) Lausunto nro 7/2018, kohta 70.
(39) Lausunto nro 7/2018, liite I.
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LIITE 7.1

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET – LUONNONVARAT

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Suora tuki 95 121

Markkinatoimenpiteet, maaseudun kehittäminen, kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet 156 109

Luonnonvaroja koskevat tapahtumat yhteensä 251 230

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso: Luonnonvarat 2,4 % 2,4 %

Ylempi virheraja 3,6 %

Alempi virheraja 1,2 %
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LIITE 7.2

JÄSENVALTIOISSA TAI ALUEILLA TOTEUTETUT EU:N TOIMET

YHTEENVETO TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSISTA JÄSENVALTIOITTAIN: MARKKINATOIMENPITEET, MAASEUDUN KEHITTÄMINEN, KALASTUS, YMPÄRISTÖ JA ILMASTOTOIMET (1)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(1) Pois lukien kolme tarkastettua suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvaa tapahtumaa.
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LIITE 7.3

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei enää ajan-
kohtainen

Evidenssi 
riittämätönSuurimmaksi 

osaksi
Joiltakin osin

2015

7.67 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa  tämän  arvion  ja  vuotta  2015  koskevien  tarkastushavaintojen 
ja johtopäätösten perusteella, että komissio maataloustukirahaston osalta

suositus 1: pyrkii jatkossakin kohdistamaan seurantatoimia tapauksiin, joissa kansallinen 
lainsäädäntö ei ole EU:n lainsäädännön mukaista, hyödyntämällä kaikkia käytössään olevia lain-
mukaisia keinoja, erityisesti maksujen keskeytyksiä,

X

suositus 2: seuraa vuosittain jäsenvaltioiden suorittamien LPIS-järjestelmän laadunarviointien 
tuloksia ja tarkastaa, että kaikki jäsenvaltiot, joiden kohdalla arvio on kielteinen, tosiasiassa toteut-
tavat tarvittavat korjaavat toimenpiteet,

X

maaseudun kehittämisen osalta:

suositus 3: varmistaa, että kaikki jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmat, joilla puututaan maaseu-
dun kehittämisen alalla ilmenneisiin virheisiin, sisältävät julkisia hankintoja koskevia vaikuttavia 
toimia,

X

maataloustukirahaston ja maaseudun kehittämisen osalta:

suositus 4: seuraa ja tukee aktiivisesti todentamisviranomaisia menojen laillisuuden ja sääntöjen-
mukaisuuden alaa koskevan työn ja menetelmien parantamisessa niin, että ne voivat tuottaa luo-
tettavia tietoja mukautettua virhetasoa koskevaa komission arviointia varten,

X

suositus 5: päivittää maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastuskäsikirjan 
sisällyttämällä siihen yksityiskohtaiset kuvaukset tarkastustoimenpiteistä sekä dokumentointi-
vaatimukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimittamien ja rahoitusoikaisujen laskentaan käytet-
tyjen tietojen tarkistamista,

X

kalastuksen osalta:

suositus 6: parantaa kansainvälisten tarkastusstandardien noudattamista meri- ja 
kalastusasioiden pääosaston sääntöjenmukaisuuden tarkastuksissa.

X
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Johdanto

8.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen ”Turvallisuus ja kansalaisuus” liittyvät havainnot. 
Laatikossa 8.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2018.

Laatikko 8.1
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake ”Turvallisuus ja kansalaisuus” – Menojen jakautuminen vuonna 2018

 
Maksujen jakautuminen:

Maksut ja tarkastettava perusjoukko:

(1) Sisältää menot, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, oikeusasioihin, oikeuksiin, tasa-arvoon ja kansalaisuuteen.

(2) Ennakkomaksut ja niiden selvittäminen tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, 
kohta 13).

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös.
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Monivuotisen rahoituskehyksen otsake lyhyesti

8.2 Otsake kattaa erityyppisiä toimintapolitiikkoja, joiden yhteisenä tavoitteena on lujittaa EU:n kansalaisuuden käsitettä luomalla 
vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja.

8.3 Kuten laatikosta 8.1 käy ilmi, otsakkeen suurin menoala on maahanmuutto ja turvallisuus. Suurin osa varoista onkin peräisin 
kahdesta rahastosta: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (1) (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) (2). 
Suurinta osaa AMIF- ja ISF-rahastojen varoista hallinnoivat jäsenvaltiot ja komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto yhdessä. 
AMIF-rahaston tavoitteena on edistää muuttovirtojen vaikuttavaa hallinnointia sekä kehittää EU:lle yhteinen lähestymistapa turva-
paikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. ISF-rahaston tarkoituksena on saavuttaa korkea turvallisuuden taso EU:ssa. ISF-rahastolla on 
käytettävissään kaksi välinettä (3): ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline sekä ISF-poliisiyhteistyö. Ensin mainitun avulla tue-
taan yhdenmukaistettua rajavalvontaa ja yhteisen viisumipolitiikan kehittämistä, kun taas jälkimmäinen keskittyy lainvalvontaviran-
omaisten yhteistyöhön ja turvallisuusriskien ja kriisien hallintavalmiuksien parantamiseen.

8.4 Merkittävä osa otsakkeen talousarviosta koostuu 13 hajautetun viraston (4) rahoituksesta. Virastot toteuttavat aktiivisesti EU:n 
keskeisiä prioriteetteja maahanmuuton ja turvallisuuden, oikeudellisen yhteistyön ja terveyden aloilla. Seuraavaksi eniten rahoitusta 
saavat elintarvikkeita ja rehuja koskeva ohjelma, joka pyrkii varmistamaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden kaikissa elintarvike-
ketjun vaiheissa, ja EU:n Luova Eurooppa -puiteohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja audiovisuaalialaa. Lisäksi talousarvio kattaa useita 
ohjelmia, joiden yhteisenä tavoitteena on lujittaa turvallisuuden ja kansalaisuuden aluetta. Tällaisia ohjelmia ovat oikeusalaa, kulutta-
jansuojaa sekä oikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta koskevat ohjelmat.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

8.5 Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki 18 tapahtuman
otoksen, joka oli suunniteltu antamaan tilintarkastustuomioistuimelle kokonaiskuva budjettimäärärahojen käytöstä. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan ollut poimia edustavaa otosta monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen kaikista eri menoista (eli tilintarkastustuomiois-
tuin ei arvioinut otsakkeen kokonaisvirhetasoa). Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska toimintalohkon osuus vuoden 2018 maksuista 
oli suhteellisen pieni (noin kaksi prosenttia unionia koskevasta kokonaismäärästä). Otos koostui seitsemästä tapahtumasta aloilta, 
joita hallinnoidaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa (5), kuudesta komission suoraan hallinnoimasta ja kahdesta komission välillisesti hallin-
noimasta tapahtumasta sekä kolmesta tapahtumasta, jotka liittyivät virastoille suoritettujen ennakkomaksujen selvittämiseen. Tilintar-
kastustuomioistuin tutki otsakkeessa ”Turvallisuus ja kansalaisuus” vuoden 2018 osalta myös

a) keskeiset järjestelmät, joiden avulla muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja jäsenvaltiot saavat varmuuden AMIF- ja ISF-rahas-
toista suoritettujen maksujen sääntöjenmukaisuudesta, sekä järjestelmät, joiden avulla komission terveyden ja elintarviketur-
vallisuuden pääosasto saa varmuuden elintarvikkeita ja rehuja koskevaan ohjelmaan liittyvien maksujen 
sääntöjenmukaisuudesta

b) muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissaan
sääntöjenmukaisuudesta antamien tietojen luotettavuuden sekä riskinalaisten määrien, tulevien oikaisujen ja takaisinperintä-
toimien arvioinnissa käytettävien menetelmien johdonmukaisuuden

c) tämän luvun osan 2 kohdalla tilintarkastustuomioistuin keskittyi AMIF- ja ISF-rahastojen yhteydessä käytettyihin tulosindi-
kaattoreihin.

(1) AMIF-rahaston perustamista koskeva säädös on luettavissa Eur-Lex-sivustolla.
(2) Rahastot korvasivat edellisellä ohjelmakaudella käynnissä olleen SOLID-ohjelman.
(3) Näiden välineiden perustamista koskevat säädökset ovat luettavissa Eur-Lex-sivustolla: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline sekä ISF-

poliisiyhteistyö.
(4) Terveys: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto 

(EMA), Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – biosideihin liittyvä toiminta. Sisäasiat: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex), Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL), Vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) ja 
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA). Oikeus: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö 
(Eurojust), Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE). Tilintarkastustuomioistuimen erityisvuosikerto-
mukset, joissa on lausunto kyseisten virastojen menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), löytyy Euroopan tilintar-
kastustuomioistuimen verkkosivustolta.

(5) Belgiassa, Saksassa, Kreikassa, Espanjassa, Liettuassa, Romaniassa ja Ruotsissa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/uri=CELEX:32014R0516&_sm_au_=iTV6FLf6NfSFt4F7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/uri=CELEX:32014R0515
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/uri=celex:32014R0513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/uri=celex:32014R0513
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Osa 1: Toimien sääntöjenmukaisuus

8.6 Tarkastetuista 18 tapahtumasta kolme (17 prosenttia) sisälsi virheitä, joista yksi oli kvantitatiivisesti määritettävissä ja ylitti 
kahden prosentin olennaisuusrajan. Kyseessä oli AMIF-rahastoon liittyvä ja yhteisesti hallinnoitava tapahtuma Espanjassa 
(9,4 prosentin virhe), joka esitellään tarkemmin laatikossa 8.2. Otosta ei ollut tarkoitettu otsakkeen menojen kannalta edustavaksi, 
joten tilintarkastustuomioistuin ei laskenut kokonaisvirhetasoa.

8.7 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kahdessa tapahtumassa oli sovellettu virheellisesti valinta- ja myöntämisperus-
teita. Toinen näistä tapahtumista liittyi avustukseen ja toinen palvelusopimukseen. Valintaa ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa ilmoitettujen menojen tukikelpoisuuteen ja heikentää EU:n varainkäytön moitteetto-
muutta. Laatikossa 8.3 selitetään tarkemmin, miten.

Tarkastettaviksi valittujen järjestelmien arviointi

AMIF- ja ISF-rahastojen yhteishallinnointi

8.8 Kun seitsenvuotisesta ohjelmakaudesta on kulunut neljä vuotta, jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoaste on 
noussut merkittävästi. Käyttämättömien varojen määrä kasvaa kuitenkin edelleen, mikä saattaa lisätä kansallisiin viranomaisiin koh-
distuvaa painetta ohjelmien päättymisen lähestyessä. Laatikossa 8.4 esitetään vuotuiset maksut, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
tileissään ohjelmakauden alusta lähtien ja jotka on toimitettu komission tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi korvausta varten.

Laatikko 8.2
Evidenssi ei ollut aina riittävää tulkkauspalvelujen osalta

Espanjassa AMIF-rahastosta tuetaan kansallisten viranomaisten suorittamaa turvapaikkahakemusten käsittelyä osarahoittamalla tulkkauspalveluja, 
joita tarjotaan kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kymmenestä tulkkausistunnosta koostuvan otoksen 
selvittääkseen, olivatko maksuehdot täyttyneet. Tarkastuksessa ilmeni yhden tulkkausistunnon kohdalla, että rekisteriin kirjattu tuntimäärä ei vas-
tannut maksupyynnössä ilmoitettua tuntimäärää, minkä lisäksi rekisteristä ei myöskään käynyt ilmi avustettujen henkilöiden lukumäärää eikä 
Espanjan turvapaikkaviraston virkailija ollut vahvistanut sitä asianmukaisesti. Kyseisen toiminnan kulut oli siksi ilmoitettu liian suuriksi.

Laatikko 8.3
Puutteet julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisessa

EU:n lainsäädännön mukaan EU:n varojen saajille aiheutuneiden kulujen on oltava kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden osalta.

EU:n perustama Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto myönsi erään kulttuuriohjelman puitteissa avustuksen Alanko-
maissa toimivalle museolle. Avustussopimuksen yleisten määräysten mukaan tavaroita tai palveluja hankittaessa avustuksensaajan on tehtävä 
hankintasopimus alhaisimman hinnan tai rahalle saatavan parhaan vastineen perusteella.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti hankintamenettelyn, jonka eräs avustuksensaaja oli käynnistänyt kolmen kirjan toimittamiseksi ja julkai-
semiseksi. Tarkastuksessa ilmeni, että tarjouspyynnössä ei esitetty selviä tukikelpoisuus- ja myöntämisperusteita eikä siinä myöskään ilmoitettu, 
perustuuko myöntämispäätös alhaisimpaan hintaan vai parhaaseen rahalle saatavaan vastineeseen. Lisäksi tarjousten arvioinnin aikana avustuksen-
saaja mukautti yhden tarjouksen hintaa kuulematta tarjoajaa ja sovelsi myöntämisperusteita, jotka eivät sisältyneet tarjouspyyntöön.

Näin ollen avustuksensaaja ei taannut sitä, että kyseisestä sopimuksesta aiheutuneet menot olivat kohtuullisia, perusteltuja ja moitteettoman varain-
hoidon periaatteen mukaisia.

Toimeenpanovirasto voisi välttää samanlaisten tapausten toistumisen tulevaisuudessa siten, että se tehostaa avustuksensaajille antamaansa 
ohjeistusta ja vahvistaa avustuksensaajien hankintamenettelyjen hallinnollisia tarkastuksia.
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8.9 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti seitsemän AMIF/ISF-rahastojen kansallisten ohjelmien toteuttamisesta jäsenvaltioissa vas-
taavan viranomaisen hallinto- ja valvontajärjestelmät (6). Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli vahvistaa, että 
viranomaisten valvontatoimet olivat riittävät seuraavilta osin: a) avustusten saajien valintamenettely ja avustusten myöntäminen, b) 
menojen tarkastaminen ja hyväksyminen, c) kirjausketju ja d) tilinpäätöksen laatiminen (7). Kaikki viranomaiset olivat kehittäneet 
yksityiskohtaisia menettelyitä, jotka yleensä vastasivat riittävällä tavalla AMIF- ja ISF-asetusten vaatimuksiin. Lisäksi valittiin 
70 tapausta (kymmenen kunkin tarkastuskäynnin kohteena olleen kansallisen viranomaisen osalta) ja tutkittiin, oliko kyseiset menet-
telyt pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Laatikko 8.4
Maksutahti on AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisten ohjelmien yhteydessä kiihtynyt mutta myös käytettävissä oleva budjetti kasvaa

(*) Jäsenvaltioiden tasolla aiheutuneet AMIF/ISF-menot ilmoitetaan komissiolle, joka hyväksyy ne seuraavana vuonna. Näin ollen komission talousarvion toteut-
taminen vuonna 2018 käsittää myös jäsenvaltioiden menot vuodelta 2017.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(6) Belgia, Saksa, Espanja, Kreikka ja Ruotsi AMIF:n osalta ja Liettua ja Romania ISF:n osalta.
(7) Keskeiset asiasta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille asetetut valvontavaatimukset – ks. komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/646.
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8.10 Tarkastuksen avulla havaittiin seuraavat puutteet:

AMIF- ja ISF-rahastojen suora/välillinen hallinnointi

8.11 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolla sisäiset menettelyt, joilla arvioidaan AMIF- ja ISF-
rahastojen avustushakemukset (mukaan lukien hätäapua koskevat hakemukset), sekä avustuksensaajien maksupyyntöjen 
validoimiseksi tehdyt hallinnolliset tarkastukset. Tarkastus osoitti, että ehdotuspyyntöjen ja avustushakemusten hallinnointi on 
pääosastossa vaikuttavaa: hakijat saavat asianmukaista ohjeistusta ja heille tiedotetaan perusteellisesti myöntämispäätöksistä, ja lisäksi 
arviointikomitean suositukset otetaan yleensä huomioon ennen avustussopimuksen tekemistä.

Laatikko 8.5
AMIF- ja ISF-rahastoihin liittyvät järjestelmäpuutteet

Jäsenvaltio

Puute Oletettu vaikutus

a) Avustuksia koskevat valinta- ja myöntämismenettelyt:

Ruotsissa vastuuviranomainen ei AMIF-toimia koskevia ehdotuksia arvioidessaan 
asettanut hankkeita tärkeysjärjestykseen eikä asettanut raja-arvoa, jonka alittavat 
hankkeet hylättäisiin.

Hankkeiden tehokkuus on aiottua heikompi

b) Menojen tarkastaminen ja hyväksyminen:

ISF-rahaston kansallisesta ohjelmasta vastaava Romanian viranomainen ei tarkastanut 
järjestelmällisesti menojen tosiasiallisuutta, kun se teki käyntejä paikan päälle 
avustustensaajien luokse.

Kaksinkertaista rahoitusta koskevat kontrollit eivät olleet Ruotsissa täysin kattavia.

Espanjassa ja Ruotsissa AMIF-rahaston kansallisesta ohjelmasta vastaavien 
viranomaisten valvontatoimet eivät riittäneet varmistamaan, että avustuksensaajat 
noudattavat kansallisia ja/tai EU:n hankintasääntöjä.

Tukeen oikeuttamattomia menoja ja hankintaan 
liittyviä sääntöjenvastaisuuksia ei havaittu

c) Kirjausketju:

AMIF-rahaston kansallisesta ohjelmasta vastaava Saksan viranomainen ei dokumen-
toinut riittävän tarkasti avustusten myöntämisestä hankehakemusten esittäjille vastaa-
van arviointikomitean työtä.

Myöntämisprosessin läpinäkyvyys

d) AMIF ja ISF-rahastojen tilinpäätösten laatiminen:

AMIF-rahaston kansallisesta ohjelmasta vastaava Belgian viranomainen ei ollut tehnyt 
asianmukaisia tietoteknisiä järjestelyitä tilinpäätöksen laatimisessa käytettyjen 
taloudellisten tietojen tallentamiseksi.

Espanjassa AMIF-rahaston tilinpäätöksen laatimisessa käytettävät menettelyt eivät 
aina riittävän hyvin taanneet sitä, että ilmoitetut määrät eivät ylitä EU:n 
yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärää.

Raportoitujen tietojen luotettavuus
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8.12 Maksupyyntöjen tarkastuksen ja hyväksymisen osalta ilmeni, että muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolla on kattava riskeihin 
perustuva valvontastrategia, joka käsittää vakioluonteiset ennakkotarkastukset, perusteelliset asiakirjatarkastukset ja jälkitarkastukset.

8.13 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tuli kuitenkin esiin joitakin puutteita, jotka esitellään seuraavassa taulukossa:

Elintarvikkeita ja rehuja koskeva ohjelma

8.14 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston sisäiset menettelyt, joita pääosasto käyt-
tää elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen piiriin kuuluvien kansallisten ohjelmien ja kiireellisten toimenpiteiden arviointiin ja 
hyväksymiseen (8). Lisäksi tarkastettiin terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston hallinnolliset tarkastukset, joita se suorittaa 
ennen jäsenvaltioiden esittämien maksupyyntöjen hyväksymistä ja validointia. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että pääosaston val-
vontatoimet ovat tältä osin riittävät.

8.15 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoitti, että avustusten täytäntöönpanoon kohdistetaan seurantaa läpi vuoden ja 
että komissio hyväksyy välikertomukset, loppukertomukset ja maksupyynnöt asetusten mukaisissa määräajoissa ja komission omien 
sisäisten menettelyiden vaatimalla tavalla. Maksupyyntöjen validoinnin osalta ilmeni, että terveyden ja elintarviketurvallisuuden 
pääosastolla on kattava riskeihin perustuva valvontakehys, joka käsittää vakioluonteiset ennakkotarkastukset, perusteelliset 
asiakirjatarkastukset, paikan päällä toimitettavat ennakkotarkastukset ja jälkitarkastukset.

8.16 Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin seuraavat puutteet:

Laatikko 8.6
AMIF- ja ISF-rahastoihin liittyvät järjestelmäpuutteet

Komissio

Puute Oletettu vaikutus

a) Viipeet vuotuisten työohjelmien hyväksymisessä, avustussopimusten arvioinnissa ja 
avustussopimusten allekirjoittamisessa

Rahoitettujen hankkeiden täytäntöönpano 
viivästyy, minkä vuoksi hankkeiden 
vaikuttavuus saattaa olla aiottua heikompi

b) Hätäapuavustuksia on tietyissä tapauksissa myönnetty ilman, että käytössä olisi ollut 
kaikki tarpeelliset tiedot toimien tai kulujen tarpeellisuuden ja tarkoituksenmukai-
suuden perusteelliseksi arvioimiseksi

Hankkeiden vaikuttavuus aiottua heikompi

c) Tiettyjä ehdotuksia ei ollut aina arvioitu täysin komission sisäisten ohjeiden mukaisesti Hankkeiden vaikuttavuus aiottua heikompi

d) Komissio ei tutkinut kunnolla avustuksensaajilta pyytämäänsä hankintaa koskevaa 
todentavaa aineistoa, kun se kohdisti maksupyyntöihin hallinnollisia ennakkotarkas-
tuksia

Tukeen oikeuttamattomia menoja ja hankintaan 
liittyviä sääntöjenvastaisuuksia ei havaita

(8) Asetus (EU) N:o 652/2014 on luettavissa Eur-Lex-sivustolla.

Laatikko 8.7
Järjestelmäpuutteet elintarvikkeiden ja rehujen valvontatoimissa

Komissio

Puute Oletettu vaikutus

a) Komissio ei ole tarkistanut yksikkökustannuksia ja enimmäismääriä, joita se käyttää 
hyväksyessään kansallisten ohjelmien budjetit. Asiaa koskevan komission päätöksen 
mukaan tarkistus oli määrä suorittaa vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 myönnetyt 
avustukset perustuivat siten vanhoihin tietoihin.

Hyväksytyt budjetit eivät kuvasta todellisia 
kuluja.

b) Komissio ei tutkinut kunnolla avustuksensaajilta pyytämäänsä hankintaa koskevaa toden-
tavaa aineistoa, kun se kohdisti maksupyyntöihin perusteellisia hallinnollisia ennakkotar-
kastuksia

Tukeen oikeuttamattomia menoja ja hankin-
taan liittyviä sääntöjenvastaisuuksia ei havaita

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/uri=CELEX:32014R0652
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Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt

8.17 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston sekä terveyden ja elintarviketurvallisuuden 
pääosaston vuotuiset toimintakertomukset. Niissä ei ollut tilintarkastustuomioistuimen havaintojen kanssa ristiriitaista tietoa. 
Tilintarkastustuomioistuimen otos vuodelta 2019 on kuitenkin siinä määrin suppea (vain 18 tapahtumaa), että tarkastustulokset eivät 
ole vertailukelpoisia kyseisten pääosastojen menojen sääntöjenmukaisuudesta raportoiman tiedon kanssa.

Johtopäätös ja suositukset

8.18 Tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen (ks. kohta 8.5) tarkastus ei ole tarpeeksi laaja, jotta sen perusteella voisi 
tehdä kvantitatiivisen loppupäätelmän virhetasosta. Tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa tarkastuksessa tuli silti esiin yksi 
keskeinen osa-alue, jossa on parantamisen varaa:

Suositus 8.1 – Hankintoja koskevat valvontatoimet

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa vuotta 2018 koskevien havaintojensa perusteella, että komissio hyödyntää maksupyyntöihin 
kohdistuvissa hallinnollisissa tarkastuksissa järjestelmällisesti kaiken avustuksensaajilta vaatimansa aineiston, jotta se voi tarkistaa 
avustuksensaajien järjestämien hankintamenettelyiden laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden kunnolla.

Komission olisi myös ohjeistettava AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisista ohjelmista vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia siten, että 
nämä tarkastavat riittävällä tavalla rahastojen avustusten saajien järjestämien hankintamenettelyiden laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden kun ne suorittavat avustustensaajien esittämien maksupyyntöjen hallinnollisia tarkastuksia.

Aikatavoite: vuoden 2020 loppu.

Osa 2: Tuloksellisuus

8.19 Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin tarkasti sääntöjenmukaisuuden lisäksi tuloksellisuuteen liittyviä näkökohtia kolmessa 
tapahtumassa, jotka sisältyivät seitsemästä AMIF- ja ISF-rahastojen yhteishallinnoidusta tapahtumasta koostuvaan tilintarkastustuo-
mioistuimen otokseen. Valitut kolme hanketta oli saatu päätökseen kokonaan tai lähes kokonaan, ja tilintarkastustuomioistuin 
toimitti niitä koskevan tarkastuksen paikan päällä jäsenvaltioissa.

8.20 AMIF- ja ISF-asetuksissa säädetään yhteisistä kansallisiin ohjelmiin sovellettavista tuotosindikaattoreista, jotka ovat usein yleis-
luontoisia ja joita pitäisi tarvittaessa täsmentää hanketasolla.

— Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdessä AMIF-hankkeessa (tulkkauspalvelut kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille), että 
näin ei ollut tehty. Viranomaiset keräsivät ainoastaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa tulkkia oli käytetty, mutta heillä ei ollut tie-
toa eniten käytetyistä tai tarvituista kielistä eikä tulkkauksen saatavuudesta eri paikoissa ja eri kielillä.

— Eräässä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen liittyvässä hankkeessa vastuuviranomainen ei ollut korvannut epärele-
vantteja yhteisiä tuotosindikaattoreita täsmällisemmillä hankekohtaisilla indikaattoreilla. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että 
rajapoliisin käyttämä viestintävälineistö toimi vuorokauden ympäri. Avustuksensaajalla ei ollut käytössä minkäänlaisia keinoja 
ilmoittaa, kuinka kauan järjestelmä oli poissa käytöstä, tai mitata, miten aika, jolloin välineistö ei ollut käytössä, oli mahdollisesti 
muuttunut ISF-rahoitteisen toimen toteuttamisen myötä.

Molemmissa tapauksissa oli vaikea tarkasti mitata hankkeen vaikutusta.
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9. LUKU

Globaali Eurooppa

SISÄLLYS

Kohta

Johdanto 9.1–9.7

Globaali Eurooppa lyhyesti 9.3–9.5

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 9.6–9.7

Osa 1 – Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 9.8–9.21

Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt 9.14–9.21

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetason 
selvitys varainhoitovuodelta 2018 9.14–9.17

EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston 
vuotuinen toimintakertomus 9.18–9.20

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus 
ja jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 9.21

Johtopäätökset ja suositukset 9.22–9.24

Suositukset 9.23–9.24

Osa 2 – Tuloksellisuus 9.25–9.27

Liite 9.1    – Edustustojen toimintamenot varainhoitovuonna 2018

Liite 9.2    – Aiempien suositusten seuranta – Globaali Eurooppa
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Johdanto

9.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen ”Globaali Eurooppa” liittyvät havainnot. Laatikossa 9.1
esitetään yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuonna 2018.

Laatikko 9.1
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake ”Globaali Eurooppa” – Menojen jakautuminen vuonna 2018

(1) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 13).

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös.
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9.2 Tämän vuosikertomuksen luvun osassa 1 käsitellään sääntöjenmukaisuutta koskevia havaintoja. Osassa 2 keskitytään puoles-
taan tuloksellisuuteen.

Globaali Eurooppa lyhyesti

9.3 Otsake ”Globaali Eurooppa” kattaa kaikki EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettaviin ulkoisiin toimiin (ulkopolitiikka) liittyvät 
menot. Näillä toimintapolitiikoilla

— edistetään ulkomailla EU:n arvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioit-
tamista

— autetaan ratkaisemaan merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita, joihin kuuluvat muun muassa ilmastonmuutos ja biologisen 
monimuotoisuuden köyhtyminen

— lisätään EU:n kehitysyhteistyön vaikutusta, tavoitteena erityisesti köyhyyden poistaminen ja vaurauden edistäminen

— edistetään vakautta ja turvallisuutta ehdokasmaissa ja naapurimaissa

— edistetään eurooppalaista solidaarisuutta luonnonkatastrofien tai ihmisen aiheuttaman tuhon jälkeen

— tehostetaan kriisien ehkäisyä ja konfliktien ratkaisemista, pidetään yllä rauhaa, vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta ja ediste-
tään kansainvälistä yhteistyötä

— edistetään EU:n ja keskinäisiä etuja ulkomailla tukemalla EU:n toimintapolitiikkojen ulkoista ulottuvuutta.

9.4 Ulkoisten toimien talousarvion toteuttamiseen osallistuvat pääasiassa seuraavat pääosastot: kansainvälisen yhteistyön ja kehi-
tysasioiden pääosasto (DEVCO), naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (NEAR), EU:n pelastuspalveluasioiden ja 
humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO) sekä ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI).

9.5 Globaalin Euroopan alan maksut olivat 9,5 miljardia euroa vuonna 2018 (1). Ne maksettiin useiden eri välineiden (ks. laatikko 
9.1) ja tukimuotojen (2) avulla yli 150 maahan (ks. liite 9.1).

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

9.6 Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki 58 tapahtuman
otoksen sekä kuusi tapahtumaa, jotka sisältyivät jäännösvirhetasoa koskeviin selvityksiin (3) ja jotka on mukautettu (4). Tapahtu-
maotoksen avulla pyrittiin saamaan kokonaiskuva vuoden 2018 varainkäytöstä koko talousarvion osalta eikä niinkään tekemään 
otoksesta edustava tämän rahoituskehyksen otsakkeen menojen osalta. Tarkastettujen tapahtumien määrä ei ollut riittävä virhetason
arvioinnin kannalta (5). Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei laskenut virhetasoa tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsak-
keen osalta.

9.7 Tilintarkastustuomioistuin tutki vuoden 2018 osalta myös seuraavia ”Globaalia Eurooppaa” koskevia osa-alueita:

a) EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston (6)vuotuisissa toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta antamien tietojen luotettavuus sekä riskinalaisten 
määrien, tulevien oikaisujen ja takaisinperintätoimien arvioinnissa käytettävien menetelmien johdonmukaisuus

b) neljässä EU:n edustustossa (7) toteutettujen 15 hankkeen tuloksellisuus, jota käsitellään tämän luvun osassa 2. Naapuruuspoli-
tiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto oli toteuttanut näistä hankkeista 12 ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioi-
den pääosasto loput kolme.

(1) Maksujen lopullinen täytäntöönpano, mukaan lukien käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.
(2) Esimerkiksi rakennusurakka-, tavarahankinta- ja palveluhankintasopimukset, avustukset, erityislainat, lainatakuut ja taloudellinen apu, budjetti-

tuki ja muut talousarviosta maksettavat kohdennetut tuet.
(3) Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto teettävät toimeksisaajilla 

vuosittain jäännösvirhetasoa koskevat selvitykset, joissa arvioidaan koko vastuualan osalta niiden virheiden osuutta, joita ei ollut estetty, havaittu 
eikä korjattu hallinnon tarkastuksilla. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, vaan selvitys, joka perustuu 
jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään ja pääosastojen omiin oppaisiin.

(4) Jäännösvirhetasoa koskevia selvityksiä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin totesi, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosas-
ton jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen taustalla oleva menetelmä edellyttää paljon pienempää määrää tarkastuskäyntejä paikalle (enintään 
yhdeksän) kuin tilintarkastustuomioistuimen omassa tarkastustyössä edellytetään. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetasoa koskevien selvitysten yhteydessä oli pienemmät mahdollisuu-
det tarkastaa hankintamenettelyjä. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin painotti jäännösvirhetasoa koskevien selvitysten tulosta ottaakseen huo-
mioon julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamiseen liittyvien virheiden osuuden (perustana käytettiin tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausumaan liittyviä Globaalia Eurooppaa koskevia havaintoja vuosilta 2014–2017).

(5) Otokseen poimittiin 19 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston tapahtumaa, 18 kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston tapahtumaa, 10 EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston tapahtumaa ja 11 muuta tapahtumaa. 
Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuoden 2018 jäännös-
virhetasoa koskeviin selvityksiin sisältyneen osajoukon (yhdeksän prosenttia) kohdalla tilintarkastustuomioistuin otti laskelmissaan huomioon sel-
vitysten tulokset.

(6) Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuista toimintakertomusta koskevaa tarkastustyötä käsitellään yksityiskohtaisesti 
vuosikertomuksessa kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta.

(7) Algeria, Bosnia ja Hertsegovina, Laos ja Ukraina.
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Osa 1 – Tapahtumien sääntöjenmukaisuus

9.8 Tarkastetuista 58 tapahtumasta 11:een (19 prosenttiin) liittyi virhe. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viisi kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevaa virhettä, joilla oli vaikutusta EU:n talousarviosta veloitettuihin määriin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös 
kuusi tapausta, joissa ei ollut noudatettu oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä. Tilanne koski erityisesti hankintoja koske-
via sääntöjä. Tarkastaessaan tapahtumien sääntöjenmukaisuutta tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa ulkoisen valvon-
nan tarkastukset olivat vaikuttavia. Näistä esitetään esimerkki laatikossa 9.2. Tilintarkastustuomioistuin esittää myös havainnon 
tukeen oikeuttamattomista menoista (ks. laatikko 9.3) ja hankintamenettelyjen noudattamatta jättämisestä (ks. laatikko 9.4).

9.9 Kun EU:n varoja käytetään budjettitukena ja pannaan täytäntöön usean rahoittajan hankkeiden avulla, joihin sovelletaan niin 
kutsuttua nimellistä lähestymistapaa (ks. kohta 9.12), tilien perustana olevien toimien virhetaso on alhainen. Vuonna 2018 tilintar-
kastustuomioistuin tarkasti 13 nimelliseen lähestymistapaan perustuvaa tapahtumaa ja kaksi budjettitukeen perustuvaa tapahtumaa. 
Se havaitsi virheen yhdessä nimelliseen lähestymistapaan perustuvassa tapahtumassa.

9.10 Budjettituki on rahoitusosuus, joka maksetaan joko valtion yleiseen talousarvioon taikka tietyn toimintapolitiikan tai tavoit-
teen toteuttamiseen tarkoitettuun talousarvioon. Yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2018 budjettitukea yhteensä 
885 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio noudattanut ehtoja, jotka sääntelevät budjettituen maksa-
mista kumppanimaille. Lisäksi tutkittiin, oliko komissio tarkistanut, että yleiset tukikelpoisuusehdot (esimerkiksi tyydyttävät paran-
nukset julkisen sektorin varainhoidossa) olivat täyttyneet ennen maksuja.

9.11 Säännökset ovat kuitenkin varsin tulkinnanvaraisia, joten komissiolla on paljon liikkumavaraa, kun se päättää, täyttääkö edun-
saajamaa yleiset ehdot (8).

Laatikko 9.2
Komission suorittamien tehokkaiden tarkastusten merkitys

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti menot, jotka eräs valtiosta riippumaton järjestö ilmoitti komission kanssa tekemänsä 
avustussopimuksen perusteella. Sopimuksen hallinnoinnista vastasi EU:n edustusto. Valtiosta riippumaton järjestö oli tehnyt sopimuksen, jonka 
perusteella sen oli määrä ehdottaa joukkoa lainsäädäntömuutoksia hiilivetyjen tuotannosta saatavien valtion tulojen optimointia silmällä pitäen. EU 
myönsi hankkeeseen 200 000 euron avustuksen.

Ulkoinen tarkastaja suoritti hankkeen lopussa komission puolesta tilintarkastuksen, jossa havaittiin 9 650 euroa tukeen oikeuttamattomia menoja, 
jotka aiheutuivat virheellisen vaihtokurssin soveltamisesta. Komissio laati perintämääräyksen tämän virheen korjaamiseksi.

Laatikko 9.3
Kuluilmoituksiin sisältyi tukeen oikeuttamattomia kuluja

Kuluilmoituksiin sisältyi tukeen oikeuttamattomia kuluja

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti menot, jotka eräs kansainvälinen organisaatio ilmoitti komission kanssa tekemänsä 
valtuutussopimuksen perusteella. Toimen otsikkona oli maailmanlaajuinen kumppanuus terveyden edistämisen ja saastumisen torjunnan aloilla 
(Global Alliance on Health and Pollution). Tavoitteena oli lieventää terveydelle vaarallista altistumista toksiineille matalan ja keskitulotason maissa.

Toimen arvioitu kokonaisbudjetti oli kuusi miljoonaa euroa. EU:n enimmäisrahoitusosuudeksi asetettiin viisi miljoonaa euroa.

Tositteet osoittavat, että hankkeen kuluihin oli kirjattu 31 lentolippua, joiden arvo oli yhteensä 13 300 euroa. Kyseessä oli Jamaikalle suuntautunut 
henkilöstömatka. Tämä ei kuulunut hankesuunnitelmaan. Asianomaiset kustannukset eivät ole tukikelpoisia, sillä ne eivät täytä tukikelpoi-
suussääntöjä.

Laatikko 9.4
Hankintamenettelyjen noudattamatta jättäminen

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto

EU:n varainhoitoasetuksessa säädetään, että avustuksiin on sovellettava avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

Tilintarkastustuomioistuin perehtyi prosessiin, jonka avulla komissio laati kiinnostuksenilmaisupyynnön, jonka tavoitteena oli Seversky Donets- ja 
Borovaya-jokien yli kulkevien siltojen korjaaminen Ukrainassa. Hankkeen budjetti oli kaksi miljoonaa euroa.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa havaittiin, että komissio oli julkaissut kiinnostuksenilmaisupyynnön ilman selviä 
myöntämiskriteereitä. Tämän seurauksena arviointitaulukosta tuli epätäydellinen.

Lopuksi voidaan todeta, että arviointikomitea ei noudattanut menettelyjä, jotka koskevat hylätyille hakijoille annettavia ilmoituksia. Komitea ei 
ilmoittanut pistemääriä, hylkäämisen syitä eikä muutoksenhakukeinoja, joiden avulla hankintapäätökseen voi hakea muutosta.

Komissio ei noudattanut tässä tapauksessa avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita.

(8) Kumppanimaiden julkista taloutta koskevat tarkastukset eivät kuulu tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan liittyviin tarkastuksiin. 
Budjettituen tehokkuutta ja vaikuttavuutta on käsitelty useissa erityiskertomuksissa, viimeksi erityiskertomuksessa nro 35/2016 ”Tulonhankinta 
Afrikassa”, erityiskertomuksessa nro 32/2016 ”EU:n tuki Ukrainalle” ja erityiskertomuksessa nro 30/2016 ”Hondurasille painopistealoilla myön-
netyn EU:n avun vaikuttavuus”.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/191

9.12 Kun komission maksuosuudet useiden rahoittajien tuella toteutettuihin hankkeisiin yhdistetään muiden rahoittajien 
maksuosuuksiin eikä varoja kohdenneta tiettyihin tunnistettavissa oleviin menoeriin, komissio olettaa nimellisen lähestymistavan 
mukaisesti, että EU:n tukikelpoisuussääntöjä on noudatettu, jos yhdistettyyn kokonaismäärään sisältyy tukikelpoisia menoja määrä, 
joka riittää vastaamaan EU:n rahoitusosuuden määrää. Tämä toimintatapa on otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen tapah-
tumatarkastuksissa.

Yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2018 kansainvälisille organisaatioille yhteensä 2,6 miljardia euroa. Tilintarkas-
tustuomioistuin ei voi määrittää tästä määrästä sitä osuutta, johon sovellettiin nimellistä lähestymistapaa, koska komissio ei kohdista 
siihen erillistä seurantaa.

9.13 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhteistyön puutetta kolmessa toimessa, joiden toteuttajina olivat kansainväliset järjestöt 
(YK:n lastenavun rahasto Unicef ja Maailman ruokaohjelma WFP). Edunsaajat eivät toimittaneet ajoissa keskeisiä perusteena olevia 
asiakirjoja. Tämä heikensi huomattavasti tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten suunnittelua vuonna 2018. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (9) vahvistetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeus saada kaikki asiakirjat ja tiedot, 
jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa nro 10/2018 (10) suositetaan komissiolle 
sen harkitsemista, että komissio lujittaisi kansainvälisten järjestöjen velvollisuutta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
asiakirjat, jotta tämä voi suorittaa tarkastustehtävänsä.

Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetason selvitys varainhoitovuodelta 2018

9.14 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto teetti vuonna 2018 neljännen jäännösvirhetasoa koskevan selvityk-
sensä ulkopuolisella toimeksisaajalla. Selvityksessä pyrittiin arvioimaan, kuinka monta virhettä sisäisen valvonnan järjestelmältä oli 
jäänyt ehkäisemättä taikka havaitsemisesta huolimatta korjaamatta naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vas-
tuualueella. Selvitys yksi pääjohtajan vahvistuslausuman merkittävistä perusteista.

9.15 Selvityksessä tutkittiin edustava tapahtumaotos, joka poimittiin syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana päätökseen 
saatujen sopimusten joukosta (ks. laatikko 9.5). Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on mukauttanut menetel-
määnsä sen jälkeen, kun se kehitettiin vuonna 2012.

(9) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen oikeus saada haltuunsa asiakirjoja on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 
artiklaan: ”[…] talousarviosta tuloja saavien luonnollisten tai oikeushenkilöiden […] on annettava tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä 
kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi.”

(10) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 10/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, kohta 18.

Laatikko 9.5

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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9.16 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto esitti jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tulokset vuoden 
2018 vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Koko pääosaston jäännösvirhetasoksi arvioitiin 0,72 prosenttia eli taso jää alle komis-
sion asettaman kahden prosentin olennaisuusrajan.

9.17 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen ja havaitsi, että kuten sen vuosikertomuksessa vuo-
delta 2016 tuotiin esille, tarkastajille yksittäisten tapahtumien virheiden arvioinnissa annettavaa harkintavaltaa on varaa laajentaa. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaksinkertaisen määrän tapahtumia, joiden osalta ei ollut suoritettu tapahtumatarkastuk-
sia, koska aiempaan tarkastustyöhön vallitsi täysi luottamus (11). Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoituksena on mitata vir-
heitä, joita ei ole estetty, havaittu eikä korjattu. Koska otokseen kuuluneista tapahtumista 23,6 prosentissa (12) luotettiin täysin 
aiempien tarkastusten tuloksiin, jäännösvirhetaso ei mittaa näitä virheitä. Se, että tukeudutaan liikaa muiden tekemiin tarkastuksiin, 
voi vaikuttaa jäännösvirhetasoon ja sitä kautta haitata jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen keskeisen tavoitteen saavuttamista.

EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus

9.18 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti varainhoitovuoden 2018 osalta EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun ope-
raatioiden pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen.

9.19 Pääosasto arvioi, että vuonna 2018 hyväksyttyjen menojen (1,8 miljardia euroa) osalta maksun suorittamisen ajankohtana ris-
kinalainen kokonaismäärä oli 12,5 miljoonaa euroa (0,69 prosenttia vuoden 2018 osalta hyväksytyistä menoista). Pääosasto arvioi, 
että tästä riskinalaisesta kokonaismäärästä 7,2 miljoonan euron (57,8 prosenttia) osalta oikaisut tehtäisiin sen seuraavina vuosina toi-
mittamien tarkastusten yhteydessä. Tämä johti siihen, että pääjohtaja ilmoitti pääosaston taloudellisen riskin jäävän alle kahden pro-
sentin olennaisuusrajan. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole edustavaa otosta monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 
”Globaali Eurooppa” liittyvän virhetason arviointiin, joten se ei pysty osoittamaan, onko pääjohtajan väite ristiriidassa tilintarkastus-
tuomioistuimen tarkastustyön tulosten kanssa. Lisäksi vain pieni osa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista (17 prosenttia) liit-
tyy EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston vastuualueeseen kuuluviin tapahtumiin.

9.20 EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston oikaisukapasiteetin osalta tilintarkastustuo-
mioistuin totesi, että havaitsematta jääneet virheet vähensivät vuotta 2018 koskevan määrän luotettavuutta, sillä virheiden johdosta 
pääosaston oikaisukapasiteetti oli ilmoitettu todellista suurempana. Näin oli siitä huolimatta, että pääosasto oli pyrkinyt jättämään las-
kelmien ulkopuolelle ennakkomaksujen takaisinperinnän, peruuntuneet perintämääräykset ja kertyneet korot. Puutteen laajuutta on 
vaikea kvantifioida, mutta se ei vaikuta pääjohtajan antamaan varmuuteen.

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus ja jäännösvirhetasoa koskeva selvitys

9.21 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuoden 2018 toimintakertomukseen ja jäännösvirhetasoa koskevaan 
selvitykseen kohdistettu tarkastustyö esitellään tarkemmin kahdeksatta, yhdeksättä, kymmenettä ja yhdettätoista Euroopan kehitysra-
hastoa koskevassa vuosikertomuksessa (ks. kohdat 28–37).

Johtopäätökset ja suositukset

9.22 Tapahtumaotoksen avulla oli tarkoitus saada kokonaiskuva vuoden 2018 budjettimäärärahojen käytöstä. Tarkoituksena ei 
ollut poimia edustavaa otosta monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen eri menoista. Tarkastettujen tapahtumien määrä ei ollut riit-
tävä virhetason arvioinnin kannalta. Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei laskenut virhetasoa tämän monivuotisen rahoituske-
hyksen otsakkeen osalta (ks. kohta 9.6). Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumien ja järjestelmien osalta toimittamassa 
tarkastuksessa tuli silti esiin kolme keskeistä osa-aluetta, joita on mahdollista kehittää.

Suositukset

9.23 Liitteessä 9.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikerto-
muksessa esitettyjen kolmen suosituksen täytäntöönpanoa (13). Komissio on toteuttanut kaksi suositusta kaikilta osin ja yhden osit-
tain.

9.24 Tilintarkastustuomioistuin esittää vuotta 2018 koskevien havaintojensa perusteella komissiolle seuraavat suositukset:

Suositus 9.1

Lujitetaan vuoteen 2020 mennessä kansainvälisiin organisaatioihin sovellettavaa velvoitetta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle 
sen pyynnöstä kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen SEUT-sopimuksessa määrätyt tehtävänsä.

(11) Vuonna 2018 toimeksisaaja luotti täysin 118:aan liittymistä valmistelevan tukivälineen ja Euroopan naapuruusvälineen tapahtumaan (23,6 
prosenttia). Vuonna 2017 se luotti 57 tapahtumaan (12,2 prosenttia) ja vuonna 2016 puolestaan 55 tapahtumaan (13,0 prosenttia).

(12) Aiempiin tarkastuksiin luotettiin täydellisesti 118:ssa yhteensä 501 tapahtumasta (Euroopan naapuruusväline, liittymistä valmisteleva tukiväline 
ja edunsaajamaan kanssa toteutettava välillinen hallinnointi).

(13) Tilintarkastustuomioistuin valitsi vuoden 2015 vuosikertomuksensa tämän vuoden seurantatarkastukseen, sillä komissiolla on ollut riittävästi 
aikaa panna tilintarkastustuomioistuimen suositukset täytäntöön.
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Suositus 9.2

Mukautetaan vuoteen 2020 mennessä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetason laskemista koske-
vaa menetelmää siten, että pääosasto vähentää sellaisten päätösten määrää, joissa luotetaan täysin aiempiin tarkastuksiin. Pääosaston 
olisi seurattava menetelmän toteuttamista tiiviisti.

Suositus 9.3

Tarkistetaan EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston oikaisukapasiteetin laskentaa vuoden 
2019 osalta siten, että käyttämättä olevien ennakkomaksujen takaisinperinnät jätetään laskennan ulkopuolelle.

Osa 2 – Tuloksellisuus

9.25 Tilintarkastustuomioistuin arvioi tuloksellisuusnäkökohtia otokseen kuuluneiden 15 päätökseen saadun tapahtuman osalta. 
Tilintarkastustuomioistuin toimitti tarkastuksia paikan päällä neljässä EU:n edustustossa Ukrainassa, Algeriassa, Bosnia ja Hertsegovi-
nassa ja Laosissa.

9.26 Se arvioi, oliko kullekin hankkeelle asetettu selkeät tuotos- ja tulosindikaattorit. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti, oliko 
tuotoksia koskevat hanketavoitteet saavutettu määrän, laadun ja ajoituksen osalta. Tilintarkastustuomioistuin kohdisti lisätarkastuksia 
hyväksyttyihin hankekuluihin selvittääkseen, vastasivatko ne hyväksyttyjä tarjouksia.

9.27 Kaikissa tutkituissa hankkeissa oli määritetty selkeät ja relevantit tuloksellisuusindikaattorit. Hankkeiden looginen viitekehys 
oli hyvin jäsennelty, ja tuotostavoitteet oli määritetty realistisiksi ja saavutettavissa oleviksi. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuiten-
kin ongelman, joka heikensi tuloksellisuutta yhden hankkeen kohdalla (ks. laatikko 9.6).

Laatikko 9.6
Tuloksellisuusongelmia tarkastuskäynnin kohteena olleissa hankkeissa

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti institutionaalista kehittämistä koskevan ohjelman, jonka tavoitteena oli parantaa Serbian tasavallan ja Bosnia ja 
Hertsegovinan etsintä- ja pelastuspalveluyksiköiden toimintavalmiuksia tulvista aiheutuneissa kriiseissä.

Koulutustoimintojen tuotostavoitteet saavutettiin vain osittain. Osallistujia oli huomattavasti suunniteltua vähemmän (alle 50 prosenttia). Esimerk-
kejä:

Brčkossa järjestettyyn seminaariin osallistui 20 henkeä ja Brodissa järjestettyyn seminaariin 32 henkeä, kun suunniteltu tapahtumakohtainen osal-
listujamäärä oli 60.

Suunniteltu yhteinen esittely, jolle kaavailtiin 50:tä osallistujaa, korvattiin todellisiin tietoihin perustuvalla hätätilaviestintäharjoituksella, jossa oli 
kuusi osallistujaa.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että luvut kuvastavat heikkoa suunnittelua: loogisessa viitekehyksessä asetetut tuotosindikaattorit olivat liian 
optimistisia.
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LIITE 9.1

EDUSTUSTOJEN TOIMINTAMENOT VARAINHOITOVUONNA 2018

Lähteet: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-
SA) mukaisesti, sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin varainhoitovuoden 2018 konsolidoidun tilinpäätöksen perus-
teella.
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LIITE 9.2

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA – GLOBAALI EUROOPPA

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu  
kokonaan 

täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätönSuurimmaksi 
osaksi Joiltakin osin

2015

Suositus 1: Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ja 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto parantavat 
edunsaajien teettämien menotarkastusten laatua ottamalla käyttöön uusia 
toimenpiteitä, kuten laatuasteikon, jonka avulla tarkistetaan edunsaajien 
palkkaamien tarkastajien työn laatu, sekä tarkastajien toimeksiantojen 
tarkistukset.

X

Suositus 2: Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 
ryhtyy toimiin varmistaakseen, että twinning-välineiden kautta kanavoitu 
rahoitus on voiton tuottamisen kieltävän periaatteen mukaista ja sen 
yhteydessä noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta.

X

Suositus 3: Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 
tarkistaa jäännösvirhetason laskentaan käytettävän menetelmän, jotta liit-
tymistä valmistelevan tukivälineen välillisen hallinnoinnin yhteydessä 
suoritettujen maksujen osalta saadaan tilastollisesti paikkansapitävää 
tietoa riskinalaisista määristä.

X
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Johdanto

10.1 Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen ”Hallinto” liittyvät havainnot (1). Laatikossa 10.1 esite-
tään yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä toimielinten ja elinten menoista vuonna 2018.

(1) Havainnot koskevat kaikkien EU:n toimielinten ja elinten hallinnollisia menoja ja eläkkeitä sekä maksuja Eurooppa-kouluille.

Laatikko 10.1
Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 ”Hallinto” – Menojen jakautuminen vuonna 2018

 
Maksujen jakautuminen:

Maksut ja tarkastettava perusjoukko:

(1) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 13).

Lähde: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2018.
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10.2 Tilintarkastustuomioistuin raportoi erikseen EU:n virastoista ja muista elimistä (2) sekä Eurooppa-kouluista (3). Tilintarkastus-
tuomioistuimella ei ole valtuuksia toimittaa tilintarkastusta Euroopan keskuspankissa.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake lyhyesti

10.3 Hallintomenoja ovat henkilöstömenot, joiden osuus hallintomenojen kokonaismäärästä on noin 60 prosenttia, sekä kiinteis-
töihin, laitteisiin, energiaan, viestintään ja tietotekniikkaan liittyvät menot. Tilintarkastustuomioistuimen työ usealta vuodelta osoit-
taa, että hallintomenoissa riski on alhainen.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

10.4 Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 5 osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2018:

a) 45 tapahtuman otoksen liitteen 1.1 kohdan 11 mukaisesti. Tarkoituksena oli poimia edustava otos monivuotisen rahoituske-
hyksen otsakkeen eri menoista (ks. laatikko 10.1 ja kohta 10.3). Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1);

b) julkiset hankintamenettelyt, joita Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin olivat järjestäneet 
henkilöstön ja toimitilojen turvallisuuden parantamiseksi (4);

c) menojen sääntöjenmukaisuudesta vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyjen tietojen luotettavuus kaikkien EU:n toimielinten ja 
elinten, muun muassa komissiossa hallintomenoista pääasiallisesti vastaavien pääosastojen ja yksiköiden osalta (5). Lisäksi 
arvioitiin, vastasivatko tiedot suurelta osin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustuloksia.

10.5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen menot tarkastaa ulkoinen tilintarkastusyritys (6). Tilintarkastustuomioistuimen 31. 
joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta laatimaa tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen tulokset esitetään kohdassa 10.7.

Toimien sääntöjenmukaisuus

10.6 Liitteessä 10.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuista 45 tapahtumasta 13:een (28,9 prosent-
tiin) liittyi virhe. Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi virheen ja sai tulokseksi, että arvioitu virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella.

Huomautukset toimien pääotoksesta

10.7 Kohdissa 10.9–10.13 käsiteltyjä ongelmia lukuun ottamatta tilintarkastustuomioistuin ei havainnut parlamenttia, neuvostoa, 
Euroopan unionin tuomioistuinta, tilintarkastustuomioistuinta (7), talous- ja sosiaalikomiteaa, alueiden komiteaa, Euroopan oikeus-
asiamiestä, Euroopan tietosuojavaltuutettua tai Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevia ongelmia.

(2) EU:n virastoja ja muita elimiä koskevat erityisvuosikertomukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(3) Näiden osalta laaditaan erityisvuosikertomus, joka toimitetaan Eurooppa-koulujen johtokunnalle. Kertomuksesta lähetetään kopio myös 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.
(4) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi neljä Euroopan parlamentin järjestämää, yhden neuvoston järjestämän, viisi komission järjestämää 

ja kolme Euroopan unionin tuomioistuimen järjestämää hankintamenettelyä. Menettelyt valittiin harkinnan perusteella.
(5) Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja 

logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) ja Luxemburgissa (OIL) sekä tietotekniikan pääosasto.
(6) PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d’Entreprises.
(7) Kohdassa 10.5 mainitussa ulkoisen tarkastajan kertomuksessa tilipäätöksestä todetaan, että ”tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2018 sekä sen toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden 
muutoksista päättyneeltä varainhoitovuodelta”.
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Komissio

10.8 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempiin vuosiin verrattuna suuremman määrän sisäiseen valvontaan liittyviä puutteita 
henkilöstön perhelisien hallinnoinnissa (8). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi muun muassa, että henkilökohtaisten etuuksien hal-
linto- ja maksutoimisto (PMO) ei valvonut riittävästi, että henkilökansiot päivitettiin oikein ja nopeasti, jotta ne muodostaisivat vir-
heettömän perustan palkkojen ja lisien laskemiselle. Esimerkiksi Ranskassa tiedotettiin laajasti perhe-etuusjärjestelmän uudistuksesta, 
mutta henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto ei kuitenkaan päivittänyt rekisteriään, joka koski Ranskan viranomais-
ten maksamia, EU:n toimielinten maksamista lisistä vähennettäviä perhelisiä (9). Lisäksi ilmeni, että kotitalouslisää maksettaessa puo-
lison vuosittaiset tulot tarkistetaan vain joka neljäs vuosi. Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto ei myöskään 
säännöllisesti tarkista sellaisen eläkkeellä olevan henkilöstön asuinpaikkaa, jonka eläkkeeseen sovelletaan eläkettä koskevaa korjaus-
kerrointa.

Huomautukset julkisista hankintamenettelyistä, joiden avulla parannetaan henkilöstön ja toimitilojen turvalli-
suutta

10.9 Viime vuosien terroristihyökkäysten vuoksi toimielimet ovat pitäneet välttämättömänä vahvistaa kiireellisesti henkilöstönsä ja 
toimitilojensa suojelua. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti sen vuoksi kolmetoista tähän liittyvää hankintamenettelyä, jotka Euroopan 
parlamentti, neuvosto, komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin järjestivät vuosina 2015–2018.

10.10 Tilintarkastustuomioistuin keskittyi tarkastuksessaan tarpeiden määrittelyyn, käytettyyn hankintamenettelyn tyyppiin, menet-
telyn täytäntöönpanoon kaikissa eri vaiheissa sekä toimeksisaajien valintaan. Se havaitsi puutteita parlamentin ja komission järjestä-
missä menettelyissä. Puutteet johtuivat enimmäkseen sopimustenteon kiireellisyydestä.

10.11 Parlamentti käytti turvallisuuteen liittyvien rakennusurakoiden hankinnassa jo olemassa olevia puitesopimuksia. Nämä pui-
tesopimukset sallivat parlamentin tilata tarjoajan esittämän yksittäisen tarjouksen perusteella urakoita, jotka eivät sisältyneet alkupe-
räiseen hintaluetteloon. Parlamentti käytti tätä toimintatapaa kahdessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista neljästä 
menettelystä, mikä voi merkitä, että urakoita ei hankittu alhaisimpaan mahdolliseen hintaan (10).

10.12 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kahdessa sen komissiossa tarkastamista viidestä tapauksesta (11) komissio oli järjestä-
nyt neuvottelumenettelyn, vaikka varainhoitoasetuksen kyseiselle menettelylle asettamat perusteet eivät täyttyneet. Ensimmäisessä 
tapauksessa sopimuksen arvo oli jaettu siten, että oli mahdollista hankkia videovalvontalaitteet käyttäen arvoltaan keskisuuriin sopi-
muksiin sovellettavaa neuvottelumenettelyä tuolloin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti (12). Toisessa tapauksessa komissio vetosi 
äärimmäistä kiirettä koskevaan lausekkeeseen tehdäkseen rakennusurakkasopimuksen neuvottelumenettelyllä, jossa oli yksi ainoa 
ehdokas, julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta (13). Komissio oli kuitenkin käyttänyt jo useita kuukausia menettelyn käynnistä-
miseen, eikä se näin ollen pystynyt osoittamaan, että hankinta oli äärimmäisen kiireellinen tai vakiomenettelyihin sovellettavien mää-
räaikojen noudattaminen oli mahdotonta.

10.13 Lisäksi kolmessa tilintarkastustuomioistuimen komissiossa tarkastamassa menettelyssä ilmeni arviointiprosessiin liittyviä 
puutteita. Eräässä tapauksessa tarjoaja ei täyttänyt yhtä tarjouserittelyssä mainituista vähimmäisvaatimuksista, ja kahdessa muussa 
tapauksessa komissio ei tarkistanut kunnolla, että poissulkemis- ja valintaperusteita noudatettiin.

Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt

10.14 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien vuotuisten toimintakertomusten mukaan virhetasot eivät olleet olennaisia. Tämä 
vastaa tilintarkastustuomioistuimen omia tarkastustuloksia.

(8) Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 10.12, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 9.12.
(9) EU:n virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, 67 artiklan 2 kohta.
(10) Tilintarkastustuomioistuin raportoi samantyyppisestä havainnosta vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdassa 10.9.
(11) Yksi arvoltaan vähäinen ja kolme arvoltaan keskisuurta tapahtumaa sekä yksi julkisia hankintoja koskevan direktiivin kynnysarvon ylittävä tapah-

tuma.
(12) Vuoden 2016 varainhoitoasetus, 136 a artikla (60 001–135 000 euroa).
(13) Vuoden 2016 varainhoitoasetus, 134 artiklan 1 kohdan c alakohta.
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Johtopäätös ja suositukset

Johtopäätös

10.15 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että hallintomenojen virhetaso ei ole olennainen (ks. liite 10.1).

Suositukset

10.16 Liitteessä 10.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikertomuksessa 
esitettyjen neljän suosituksen täytäntöönpanoa. Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut kolmea suositusta, sillä vuoden 2018 tar-
kastukseen ei sisältynyt kyseisen tyyppisiä tapahtumia. Toimielin, jota neljäs suositus koski, on nyt pannut sen täytäntöön joiltakin 
osin (ks. myös kohta 10.8).

10.17 Tilintarkastustuomioistuin suosittaa tämän arvion ja vuotta 2018 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perus-
teella seuraavaa:

Suositus 10.1

Komissio parantaa mahdollisimman pian lakisääteisten perhelisien hallinnointia suorittamalla useammin henkilöstön jäsenten henki-
lökohtaisen tilanteen tarkastuksia ja vahvistamalla johdonmukaisuustarkastuksia, joissa varmistetaan, onko muista lähteistä saadut 
lisät ilmoitettu oikein, erityisesti silloin kun perhe-etuuksien järjestelmiä uudistetaan jäsenvaltioissa.
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LIITE 10.1

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET – HALLINTO

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Tapahtumien yhteismäärä: 45 55

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso
Virhetaso      

ei ole 
olennainen

 Virhetaso 
ei ole 

olennainen



8.10.2019
FI

Euroopan unionin virallinen lehti
C 340/203

LIITE 10.2

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA – HALLINTO

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön

Täytäntöönpano käynnissä
Ei ole pantu 
täytäntöön

Ei sovelletta-
vissa (*)Suurimmaksi 

osaksi Joiltakin osin

2015

Suositus 1: Euroopan parlamentin olisi käytävä läpi poliittisille ryhmille osoitettujen talousarviomäärära-
hojen käyttöä koskeva nykyinen valvontakehys. Lisäksi Euroopan parlamentin olisi tarjottava parempaa 
ohjausta valvomalla tehokkaammin sitä, kuinka ryhmät noudattavat menojen hyväksymistä ja mak-
samista sekä hankintamenettelyjä koskevia sääntöjä (ks. kohta 9.11).

X

Suositus 2: Euroopan komission olisi parannettava seurantajärjestelmiään, jotta perhelisien laskentaan 
mahdollisesti vaikuttava henkilöstön jäsenten henkilökohtainen tilanne päivitetään oikea-aikaisesti 
(ks. kohta 9.12).

X

Suositus 3: Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi varmistettava, että palkattaessa edustustoihin paikallisia 
toimihenkilöitä valintamenettelyiden kaikki vaiheet dokumentoidaan asianmukaisesti (ks. kohta 9.13). X

Suositus 4: Ulkosuhdehallinnon olisi parannettava ohjeitaan, jotka koskevat alle 60 000 euron sopimuk-
siin liittyvien hankintamenettelyjen suunnittelua, koordinointia ja toteuttamista edustustoissa 
(ks. kohta 9.14).

X

(*) Tilintarkastustuomioistuin ei vuonna 2018 tarkastanut tällaisia tapahtumia. Suositusten täytäntöönpanoa seurataan tulevina vuosina.
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1. luku – Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Varainhoitovuotta 2018 koskevat tarkastushavainnot

Toimien sääntöjenmukaisuus

1.15 b) Komissio panee tyytyväisenä merkille, että EU:n talousarviosta suoritettavien menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden 
varmistamiseksi käyttöön otettujen hallinto- ja valvontajärjestelmien vaikuttavuus on parantunut jatkuvasti. Lisäksi komissio on 
tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen, jonka mukaan olennainen virhetaso rajoittuu tietyntyyppisiin 
menoihin. Kokonaisvirhetaso on edelleen alhainen verrattuna vuotta 2017 edeltäviin vuosiin.

1.16 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio on yhtä mieltä siitä, että sääntöjen monimutkaisuus kasvattaa virheriskiä. Sen takia se 
pyrkii koko ajan yksinkertaistamaan sääntöjä mahdollisimman paljon (ks. myös komission vastaus kohtaan 1.18) ja lisäämään 
yksinkertaisempien toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. Edunsaajia rasittavan 
byrokratian vähentäminen oli yksi perusperiaatteista seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa komission ehdotuksissa. 
Ehdotuksissa otettiin myös huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset.

Komissio on tänäkin vuonna tukenut kaikkia ohjelmista vastaavia viranomaisia jäsenvaltioissa toteuttamalla monenlaisia toimia, 
järjestämällä kokouksia ja antamalla ohjeistusta. Tarkoitus on ehkäistä ja korjata virheet paremmin ja lujittaa yleisesti viranomaisten 
valmiuksia noudattaa tällä ohjelmakaudella voimassa olevia säännöksiä. Komissio keskittyi toimissa erityisesti tarpeeseen käyttää 
ensisijaisesti yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja edistää julkisten hankintamenettelyjen suurempaa avoimuutta julkisia 
hankintoja koskevan päivitetyn toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen.

1.18 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että lähes puolessa tarkastetuista menoista virhetaso ei ole olennainen.
Olennainen virhetaso rajoittuu lähinnä tietyntyyppisiin menoihin (korvaamiseen perustuvat menot). Tilintarkastustuomioistuimen 
päätelmä vastaa tällaisten menojen osalta arviointia, jonka komissio esitti varainhoitovuotta 2018 koskevassa vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa.

1.19 Komissio pyrkii jatkuvasti ehdottamaan ohjelmia varten mahdollisimman yksinkertaisia sääntöjä virheriskin vähentämi-
seksi. Toisaalta se pyrkii myös asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ohjelmien tuloksellisuuden lisäämiseksi ja avun 
kohdentamiseksi, mikä edellyttää tietynasteista sääntöjen monimutkaisuutta. Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden on sen takia 
oltava tasapainossa toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Samalla on otettava huomioon toteutuskustannukset. Ks. 
myös komission vastaus kohdan 1.16 ensimmäiseen luetelmakohtaan.

1.21 Maatalouden alalla komissio toteaa, että Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) maksettavien suorien 
tukien virhetaso ei ole olennainen. Tukien osuus kaikista tämän alan menoista on 71,8 prosenttia. Kilpailukyvyn alalla virhetaso oli 
2 prosenttia eli olennaisen rajalla.

1.22 Ks. komission vastaus kohtaan 1.21.

1.24 Kilpailukyvyn alalla komissio toteaa, että virheriski on tilintarkastustuomioistuimen mukaan pienempi muiden kuin 
tutkimusmenojen osalta.

Kuten Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevaan komission säädösehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä todettiin, realistinen 
vuotuinen virheriski on 2–5 prosenttia, kun otetaan huomioon ohjelman suunnitteluun olennaisesti liittyvät riskit ja 
valvontakustannukset. Komission tavoitteena on kuitenkin saada virhetaso mahdollisimman lähelle 2:ta prosenttia 
ohjelman päättyessä.

1.25 Koheesioalalla komissio korostaa tarkastusviranomaisten virheiden havaitsemiseksi tekemän työn tärkeyttä. Sen pohjalta teh-
tiin merkittäviä rahoitusoikaisuja ennen vuosien 2014–2020 tilinpäätösten toimittamista komissiolle ja ennen vuosien 2007–2013 
ohjelmien päättämistä.

Komissio toteaa, että sovellettavien kansallisten tai EU:n sääntöjen eriävä tulkinta vaikutti tilintarkastustuomioistuimen laskemaan vir-
hetasoon (ks. komission vastaus kohtaan 6.14).

Komissio tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä hallinto- ja tarkastusviranomaisten kanssa laatimalla ohjeita, järjestämällä teknisiä 
kokouksia ja kehittämällä yhteisiä tarkastusvälineitä, joiden avulla voidaan varmistaa jäännösvirhetason alentaminen vähitellen 
olennaisuusrajan alle.
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Komissio korostaa, että maksut on useiden toimenpideohjelmien osalta keskeytetty tai niitä on lykätty, koska tarkoitus on panna täy-
täntöön toimintasuunnitelmia ja tehdä rahoitusoikaisuja. Havaituista puutteista ja toteutetuista toimista raportoidaan avoimesti 
komission yksiköiden vuotuisissa toimintakertomuksissa.

1.26 Maatalouden alalla komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen, että maataloustukirahastosta 
maksettavien suorien tukien (41,6 miljardia euroa) virhetaso ei ole olennainen. Tukien osuus kaikista menoista luonnonvarojen alalla 
on 71,8 prosenttia. Päätelmä vastaa virhetasoa, jonka komissio on arvioinut näiden menojen osalta maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa.

1.27 Myös komission omat valvontajärjestelmät ovat vahvistaneet, että virhetaso hallintomenojen alalla ei ole olennainen.

1.28 Ks. komission vastaukset kohtiin 1.19 ja 1.26.

1.30 Koheesioalalla komissio ei yhdy tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka mukaan koheesiopolitiikan menoihin liittyi 
kolme merkittävää virhettä kaudella 2014–2020 ja kaksi merkittävää virhettä kaudella 2007–2013. Tämä johtuu siitä, että 
sovellettavien kansallisten tai EU:n sääntöjen eriävä tulkinta vaikutti laskettuun virhetasoon. Komissio viittaa vuotta 2018 koskevissa 
koheesiopolitiikan toimintakertomuksissa esitettyihin huonointa mahdollista tilannetta koskeviin skenaarioihin, joiden se katsoo 
kuvastavan kohtuullista arviota virhetasosta, kun hyväksytyt virheet otetaan huomioon.

Komissio korostaa, että se aikoo toteuttaa välttämättömät jatkotoimet ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimet vahvistettujen virhei-
den osalta.

1.31 Komissio toteaa, että tarkastusviranomaiset havaitsivat koheesioalalla suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamissa toimissa olevista julkisiin hankintoihin liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista. Tämä osoittaa, että tarkastusviranomaisten 
valmiudet havaita tällaisia virheitä ovat parantuneet. Komissio aikoo kuitenkin jatkaa toimia varmistaakseen, että nämä ongelmat 
havaitaan paremmin ensimmäisen tason hallinnon tarkastuksissa, erityisesti panemalla täytäntöön julkisia hankintoja koskevan 
päivitetyn toimintasuunnitelman.

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot

1.33 Komissio pyrkii ensisijaisesti varmistamaan, että EU:n talousarviota hallinnoidaan hyvin ja suojataan virheiltä ja 
petoksilta.

Hoitaakseen tehtävänsä komissio on ottanut käyttöön vankan, avoimen ja vaikuttavan varmuus- ja vastuumallin sekä 
tehokkaan sisäisen valvontakehyksen. Komission yksiköt toteuttavat tämän kehyksen mukaisesti toimia virheiden, 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäisemiseksi, tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja täytäntöönpanotehtäviä hoitavien 
yhteisöjen kanssa. Jos virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia todetaan, komission yksiköt toteuttavat toimia 
tilanteen korjaamiseksi.

Komission valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät antavat vahvistuslausumia, joiden pohjalta komission kollegio ottaa poliittisen 
vastuun EU:n talousarvion hallinnoinnista. Lausumissa todetaan muun muassa, että vuotuisiin toimintakertomuksiin sisältyvät tiedot 
ovat oikeat ja riittävät

Komissio raportoi avoimesti hallinto- ja valvontajärjestelmien avulla havaituista puutteista. Puutteet tuodaan esiin varaumissa, joita 
komission yksiköt tekevät vuotuisissa toimintakertomuksissa, ja ne mainitaan myös vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa. Aina kun esitetään varauma, komission yksiköiden on laadittava toimintasuunnitelmat siitä, miten 
asianomaiset puutteet on tarkoitus korjata.

1.34 Tarkastuslausuman osalta komissio toistaa tukevansa kokeiluluonteista lähestymistapaa, jota 
tilintarkastustuomioistuin soveltaa koheesiopolitiikkaan. Tämän lähestymistavan keskeinen edellytys on yhteinen ja 
yhdenmukainen käsitys kattavasta varmistuskehyksestä, jotta voidaan tarjota raportoinnille vakaat puitteet, luoda vahva 
varmistusjärjestelmä sekä jäsenvaltioille että komissiolle ja soveltaa yhtä yhteistä tarkastusmallia. Komissio on valmis jatkamaan 
keskustelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa tällaisen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

1.37 Vaikka EU:n menoihin sovelletaan yhteisiä valvontamenettelyjä, yksittäiset meno-ohjelmat voivat poiketa toisistaan 
huomattavasti eri politiikan aloilla. Sen takia valvontastrategioita on mukautettava vastaamaan erilaisia hallinnointitapoja, 
politiikan aloja ja/tai erityisiä rahoitusmenettelyjä ja niihin liittyviä riskejä. Tämän lähestymistavan mukaisesti pääosastot voi-
vat havaita erityisiin meno-ohjelmiin (tai niiden osiin) vaikuttavia puutteita ja toteuttaa kohdennettuja toimia niiden korjaamiseksi.
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Laatikko 1.10 – Perusteet komission arviolle riskinalaisesta määrästä maksamishetkellä

Toinen luetelmakohta: Voidakseen edistää vuoden 2018 menoja koskevaa organisaatiotason raportointia alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ovat arvioineet riskiä sekä maksamishetkellä että ohjelmien 
päättämishetkellä käyttäen varovaisinta mahdollista lähestymistapaa, joka perustuu kaudella 2016–2017 vahvistettuihin 
jäännösvirhetasoihin. Kauden 2017–2018 vahvistamattomia jäännösvirhetasoja käytetään vain siinä tapauksessa, että ne ovat kor-
keammat kuin vahvistetut kauden 2016–2017 virhetasot. Komissio korostaa, että silloin kun vuotuiset toimintakertomukset 
allekirjoitetaan, raportoinnin kohteena olevan kalenterivuoden aikana ilmoitettuihin menoihin sovelletaan välimaksuihin tehtävää 
10 prosentin pidätystä.

Neljäs luetelmakohta: Globaalia Eurooppaa koskevalla politiikan alalla jäännösvirhetasoa koskevat selvitykset, joita kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto sekä naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto laativat vuosittain, 
perustuvat edustaviin otoksiin, joihin sisältyy noin 500 toimea. Komissio katsoo, että vanhojen sopimusten jättäminen selvitysten 
ulkopuolelle parantaa riskinarviointia raportointivuoden osalta.

1.39 Toinen luetelmakohta. Komissio katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty, maksamishetkellä 
vallitseva riski antaa oikean kuvan koheesioalalla vuonna 2018 suoritettujen menojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen 
liittyvästä riskistä. Kyseessä ei ole sama ajanjakso, jonka tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut.

1.39 Kolmas luetelmakohta. Maatalouden alalla komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuspäätelmä on yhdenmukainen vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa ilmoitetun, riskiä maksamishetkellä koskevan arvion kanssa. Nämä 
alhaiset virhetasot (ks. kohta 7.35) tarjoavat kohtuullisen varmuuden maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
pääjohtajan antamalle vahvistuslausumalle (ks. myös komission vastaukset kohtiin 7.35 ja 7.37).

1.40 Komission tavoitteena on, että virhetaso on alle 2 prosenttia ohjelmien elinkaaren lopussa (ks. vuotuinen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomus, s. 151–152).

EU:n rahoitusohjelmien monivuotisen luonteen takia virheitä voidaan oikaista myös maksujen suorittamisen jälkeisinä vuosina aina 
ohjelmien päättämiseen asti. Komissio on arvioinut, että tulevien oikaisujen kokonaismäärä on 0,9 prosenttia kaikista asianomaisista 
vuoden 2018 menoista. Näin ollen ohjelmien päättämishetkellä vallitseva riski on arvioituun maksamishetkellä vallitsevaan riskiin 
verrattuna 0,8 prosenttia vuoden 2018 kaikista menoista.

1.41 Tulevat oikaisut arvioidaan käyttäen yhteistä menetelmää, joka perustuu aiempiin keskiarvoihin. Näitä on tarvittaessa 
mukautettu erityisesti sellaisten seikkojen kompensoimiseksi, joilla ei enää ole merkitystä. Sen seurauksena tulevat oikaisut on 
arvioitu varovaisesti, ja niissä on otettu huomioon komission yksiköiden todelliset valmiudet tehdä oikaisuja.

Johtopäätökset

1.49 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että noin puolessa tarkastetuista menoista virhetaso ei ole olennainen. Olennainen vir-
hetaso rajoittuu tietyntyyppisiin menoihin (korvaamiseen perustuvat menot). Kokonaisvirhetaso on edelleen alhainen verrattuna 
vuotta 2017 edeltäviin vuosiin.
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2. luku – Talousarvio- ja varainhallinto

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Talousarviohallinto vuonna 2018

2.8 Vuonna 2018 koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanoa nopeutettiin huomattavasti. ERDF:n ja koheesiorahaston 
osalta valittujen hankkeiden osuus oli vuoden 2018 lopussa 76,6 prosenttia, joka on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin samalla 
viitekaudella vuosina 2007–2013. ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen osalta valittujen hankkeiden osuus oli vuoden 2018 lopussa 70 
prosenttia, joka on komission näkemyksen mukaan vastaavalla tasolla kuin vuosina 2007–2013.

Vuonna 2018 hyväksytty talousarvio toteutettiin kokonaan, käyttötarkoitukseensa sidotut tulot mukaan luettuina.

Käytännön toimeenpanoa pyritään edelleen nopeuttamaan. Komissio seuraa tarkasti riskialttiina pidettyjä ohjelmia ehkäistäkseen 
varojen vajaakäytön ja mahdollisen vapautumisen. Asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua tilanteen 
parantamiseksi. Komission yksiköt antavat jäsenvaltioille merkittävää tukea, teknistä apua ja neuvontapalveluja.

Maaseuturahastosta rahoitettavien kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaminen ei ole 
kärsinyt viivästyksistä, vaan se jatkuu täydellä teholla.

2.9–2.11 Komissio ei ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arviosta siitä, mikä on suurin syy 
ennakkorahoituksen käyttämättä jäämiselle.

Koheesiopolitiikan varojen täytäntöönpano on osoittanut, että kauden 2014–2020 ennakkomaksut asetettiin liian korkeiksi. Sen 
vuoksi käyttämättä jäänyt vuotuinen ennakkorahoitus palautettiin EU:n talousarvioon.

Lainsäätäjien käyttöön ottama automaattista vapauttamista koskeva n + 3 -sääntö (n + 2 -säännön sijaan) ei myöskään kannustanut 
nopeampaan talousarvion toteuttamiseen.

Moitteettomaan varainhoitoon kannustamiseksi ja jotta vuosien 2021–2027 talousarvio toteutuisi oikea-aikaisesti, komission ehdo-
tukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (COM(2018) 375) sisältyy automaattista vapauttamista koskeva n + 2 -sääntö 
n + 3 -säännön sijasta. Samasta syystä ennakkorahoituksen määrää on pienennetty siten, että vuotuinen maksu on 0,5 prosenttia 
rahastoista suoritettavan tuen kokonaismäärästä.

Kohdat 2.9–2.11 eivät koske Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa, koska ennakkomaksu maksetaan ainoastaan 
ohjelmakauden ensimmäisinä kolmena vuotena eli vuosina 2014–2016 (asetuksen (EY) N:o 1306/2013 35 artiklan 1 
kohdan mukaisesti).

2.18 Viivästyneen aloituksen jälkeen koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano on edennyt hyvin.

2.19–2.21 Ehdottaessaan maksumäärärahojen enimmäismääriä seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten komissio on 
ottanut huomioon kaiken kyseisenä ajankohtana maksuarvioiden kannalta merkityksellisen kehityksen, mukaan lukien EU:n talous-
arvion tosiasiallisen toteutumisen edeltävinä vuosina ja vuosina 2021–2027 odotettavissa olevat tarpeet.

Näihin arvioihin sisältyy myös komission ehdotus supistaa kauden 2014–2020 ohjelmien vuotuinen ennakkorahoitus kauden 2020–
2023 3 prosentista yhteen prosenttiin vuosiksi 2021–2023 (ks. COM(2018) 614). Ehdotus on vielä käsiteltävä neuvostossa.

Viivästyneen aloituksen jälkeen koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano on edennyt hyvin. Komissio katsoo, että kohdan 2.8 
vastauksessa mainittu kauden 2014–2020 koheesiopoliittisten ohjelmien valittujen hankkeiden osuus joulukuun 2018 lopussa on 
parempi kuin mitä se oli vastaavana ajankohtana ohjelmakaudella 2007–2013. Näin ollen komissio katsoo, että ERI-rahastojen täy-
täntöönpano ei ole viivästynyt enempää kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Vuoden 2018 talousarvioon liittyvät ja tulevaisuuteen vaikuttavat varainhoidon ongelmat

2.22 ja 2.23 Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen myöhäinen hyväksyminen ja siitä seurannut viivästyminen yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen hyväksymisessä (6 kuukautta myöhemmin kuin kaudella 2007–2013) viivästytti kauden 2014–
2020 koheesiopolitiikan ohjelmien toteutuksen aloittamista. Vuodesta 2018 alkaen toteuttaminen on kuitenkin sujunut täydellä 
teholla.
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Ohjelmakausien päällekkäisyys on luonnollinen seuraus siitä, että monivuotisissa ohjelmissa on automaattista vapauttamista koskeva 
n + 2 / n + 3 -sääntö.

Mitä tulee maksumäärärahojen riittämättömyyden riskiin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alussa, ks. komission vastaukset 
kohtaan 2.8 sekä kohtiin 2.19–2.21.

2.26 Komissio korostaa, että EU:n talousarvioon kohdistuvia takauksiin liittyviä riskejä ei tarvitse kattaa yhdellä vuotuisella 
talousarviolla. Vuotuiselle talousarviolle aiheutuva riski on vain osa todellisesta vastuusta, ja osa siitä on suojattu 
likviditeettipuskurilla (ks. myös kohta 2.27).

2.28 Komissio huomauttaa, että EKKR:a, joka toimii kehittyvillä markkinoilla ja epävakaissa maissa, joihin liittyy suurempi riski 
kuin jäsenvaltioissa taattuihin toimiin, avustaa riskinhallinnnassa GTAG (Guarantee Technical Assessment Group), jonka jäsenet ovat 
toteutuskumppaneina toimivien rahoituslaitosten henkilökohtaisten ansioiden perusteella valitsemia kansallisia riskiasiantuntijoita.

Johtopäätökset ja suositukset

2.44 Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen myöhäinen hyväksyminen ja siitä seurannut viivästyminen yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen hyväksymisessä viivästytti kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmien 
toteutuksen aloittamista. Vuodesta 2018 toteuttaminen on kuitenkin edennyt hyvin.

Komission yksiköt antavat jäsenvaltioille merkittävää tukea käytännön toimeenpanon nopeuttamisessa.

Komissio korostaa myös, että maaseuturahastosta rahoitettavien kauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaminen 
ei ole kärsinyt viivästyksistä ja jatkuu täydellä teholla.

2.44 Ensimmäinen luetelmakohta. Koheesiopolitiikan varojen täytäntöönpano on osoittanut, että kauden 2014–2020 ennakkomaksut
asetettiin liian korkeiksi. Sen vuoksi käyttämättä jäänyt vuotuinen ennakkorahoitus palautettiin EU:n talousarvioon.

Lainsäätäjien käyttöön ottama automaattista vapauttamista koskeva ns. n + 3 -sääntö (n + 2 -säännön sijaan) ei myöskään 
kannustanut nopeampaan talousarvion toteuttamiseen.

Moitteettomaan varainhoitoon kannustamiseksi ja jotta vuosien 2021–2027 talousarvio toteutuisi oikea-aikaisesti, komission ehdo-
tukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (COM(2018) 375) sisältyy automaattista vapauttamista koskeva n + 2 
-sääntö n + 3 -säännön sijasta. Samasta syystä ennakkomaksujen tasoa on madallettu siten, että vuotuinen maksu on 0,5 
prosenttia rahastoista suoritettavan tuen kokonaismäärästä.

2.44 Toinen luetelmakohta. Seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa komission ehdotuksessa otetaan huomioon, 
että maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa (GMP) ei voida siirtää seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen.

2.18 Kolmas luetelmakohta. Viivästyneen aloituksen jälkeen koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano on edennyt hyvin. Komissio 
katsoo, että kohdan 2.8 vastauksessa mainittu kauden 2014–2020 koheesiopoliittisten ohjelmien valittujen hankkeiden 
osuus joulukuun 2018 lopussa on parempi kuin mitä se oli vastaavana ajankohtana ohjelmakaudella 2007–2013.

2.44 Neljäs luetelmakohta. Maksumäärärahojen enimmäismääriä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alussa koskevassa 
komission ehdotuksessa otetaan huomioon arvioidut tarpeet sekä omien varojen enimmäismäärän asettamat mahdolliset rajoitukset 
kyseisinä vuosina.

2.45 ERI-rahastojen täytäntöönpano koheni edelleen vuonna 2018 edellisiin vuosiin verrattuna. Hyväksytty talousarvio saatiin 
toteutettua kokonaan vuonna 2018. Ks. myös komission vastaukset kohtiin 2.8 ja 2.22.

Suositus 2.1 (maksumäärärahojen määrä)

a) Komissio hyväksyy suosituksen siinä määrin kuin se on mahdollista, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden ERI-rahastojen toteut-
tamista koskevien ennusteiden epävarmuus ja tarkkuus – tärkeimmät tekijät yleisten maksuarvioiden taustalla.

b) Komissio hyväksyy suosituksen.

Seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa komission ehdotuksessa esitetään kunnianhimoiset ja realistiset sitoumukset 
tulevia meno-ohjelmia varten. Tässä yhteydessä komissio on myös ehdottanut muutoksia sitoumusten vapauttamista koskeviin sään-
töihin.
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Vuoden 2020 jälkeisiä maksutarpeita koskevien tuoreimpien ennusteiden perusteella komissio ehdotti lisäksi maksuille vuotuisia 
enimmäismääriä, jotka vastaavat uuden sukupolven ohjelmien odotettavissa olevia tarpeita ja toteutusta sekä 
aiempien rahoituskehysten maksamatta olevia maksusitoumuksia.

c) Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio on esittänyt koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotuksensa hyvissä ajoin ennen ohjelmakauden 2021–2027 alkua. 
Samalla se korostaa, että oikeudellisen kehyksen hyväksyminen on Euroopan parlamentin ja neuvoston vastuulla.

Suositus 2.2 (yhteinen vararahasto)

Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio vastaanottaa ja valvoo edelleen kolmen takuurahaston (EIP:n ulkoinen lainanantovaltuus, ESIR, EKKR) kattamia takauksia ja 
lähettää edelleen säännöllisesti raportteja budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. 
Tosiasiallisen rahoitusasteen menetelmistä tullaan antamaan delegoitu säädös. Se otetaan varainhoitoasetuksen mukaisesti asteittain 
käyttöön varovaisuutta noudattaen (varainhoitoasetuksen 213 artiklan 2 kohta) ottaen asianmukaisesti huomioon 
kokonaisrahoituksen muodostamisen alkuvaihe.

Suositus 2.3 (EIP-ryhmän hallinnoimat rahoitusvälineet)

Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio toimittaa jatkossakin budjettivallan käyttäjälle yksityiskohtaisen vuosikertomuksen kaikista rahoitusvälineistä. 
Kertomukseen sisältyy myös EIP-ryhmän hallinnoimiin rahoitusvälineisiin siirrettyjen varojen kokonaismäärä ja erittely.
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3. luku – EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuus

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Käyttöönotto

3.1 Komissio on sitoutunut parantamaan EU:n talousarvion tuloksellisuuskehystä. Tätä parannustyötä tehdään jatkuvasti 
mutta asteittain ja erityisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Se edellyttää täyttä sitoutumista myös kaikilta 
muilta EU:n talousarvion täytäntöönpanoon osallistuvilta toimijoilta ja erityisesti jäsenvaltioilta.

EU:n talousarvion tuloksellisuuskehys koostuu kolmesta osasta. Ne ovat seuraavat: a) lakisääteisesti pakollinen raportointi 
indikaattoreista, jotka kuuluvat ohjelmien oikeusperustaan, b) ohjelman täytäntöönpanon seuranta, jossa käytetään paljon laa-
jemmin sekä määrällisiä että laadullisia tietoja, ja c) säännölliset arvioinnit, joissa arvioidaan ohjelman tuloksellisuutta. Vaikka indi-
kaattorit voivat antaa viitteitä siitä, mihin huomio olisi keskitettävä pohdittaessa, minkä ohjelmien tuloksellisuus voi herättää huolta, 
määrälliset ja laadulliset lisätiedot ovat tarpeen sen ymmärtämiseksi, onko huoleen todella syytä, mitä nämä huolenaiheet tarkalleen 
ottaen ovat ja miten niitä voidaan lieventää.

Osa 1 – Mitä EU:n talousarvion tuloksellisuusindikaattorit kertovat?

3.3 Indikaattorien valintaa käsitellään ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen menetelmiä koskevassa huomautuksessa, jonka 
mukaan indikaattorien valinta perustui tiettyihin valintaperusteisiin, kuten relevanssiin, tietojen saatavuuteen jne.

3.4 Komissio myöntää, että ohjelmaselvitysten luettavuutta voidaan parantaa, ja on parhaillaan parantamassa sitä. Komissio 
korostaa kuitenkin, että ohjelmaselvitysten suuri tietomäärä – eli ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa edistyminen varainhoitoase-
tuksen 41 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisesti – on tarkoitettu luonteensa vuoksi viitelukemistoksi asiantuntijoille. Komissio on 
alkanut julkaista juuri tästä syystä ohjelmien tuloksellisuuskatsauksia, joihin on koottu tietoja ohjelman tuloksellisuudesta helpom-
min luettavassa muodossa.

3.6 Komissio on täysin sitoutunut keräämään, analysoimaan ja julkaisemaan laadukkaita tuloksellisuustietoja ja toteutta-
maan toimenpiteitä niiden perusteella. Paremman käsityksen saamiseksi indikaattoreihin perustuvan tuloksellisuusraportoinnin 
nykytilasta komissio on tehnyt sisäisen analyysin kaikkien meno-ohjelmien tuloksellisuustiedoista, jotka olivat saatavilla maaliskuussa 
2019. Analyysi julkaistiin vuoden 2020 talousarvioesityksen liitteenä olevissa ohjelmaselvityksissä.

Lisäksi EU:n talousarvion tuloksellisuuskehys perustuu moniin eri tekijöihin. Edistymisen seuranta tuloksellisuusindikaattorien perus-
teella on yksi tärkeä osa sitä. Edistyminen valituissa indikaattoreissa on kuitenkin vain osa koko tarinaa, eikä sen perusteella voida 
tehdä lopullisia johtopäätöksiä ohjelman tuloksellisuudesta. Kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin itse huomauttaa kohdassa 
3.8, laadulliset tiedot, kuten esimerkit saavutuksista, täydentävät indikaattorien tarjoamia tietoja ja antavat tuloksellisuudesta parem-
man kokonaiskuvan. Tämä koskee myös ja erityisesti niitä tapauksia, joissa indikaattoritiedot puuttuvat tai joissa perustasoa on päivi-
tetty.

Jakso A – Indikaattorit osoittavat merkittäviä vaihteluita tavoitteiden saavuttamisessa ja viittaavat kaiken kaikkiaan kohtalai-
seen edistymiseen

3.7 OECD (1) on luokitellut EU:n talousarvion nykyisen tuloksellisuuskehyksen parhaimmaksi sen vertaiskumppanien 
joukossa. Komissio toteaa, että kaikkia tuloksellisuuskehyksiä on parannettava jatkuvasti ja että se tekee edelleen töitä järjestelmän 
parantamiseksi esimerkiksi esittämällä seuraavan sukupolven rahoitusohjelmia koskevia komission ehdotuksia. Tietojen keruuseen ja 
toimittamiseen liittyy monia haasteita. Tämä koskee erityisesti yhteistyössä hallinnoituja ohjelmia. Nämä ja muut tekijät, mukaan 
lukien ohjelmien monivuotisuus, tekevät EU:n talousarvion tuloksellisuuden raportoinnista haastavaa.

3.8 Komissio on sitoutunut laatimaan laadukkaita ja luotettavia kertomuksia EU:n talousarvion tuloksellisuudesta. Komissio 
nojautuu tässä asiassa jäsenvaltioiden ja muiden lähteiden toimittamiin tietoihin. Keskusyksikköjen antamissa ohjeissa komission 
yksiköitä pyydetään toimittamaan kattavat tuloksellisuustiedot jokaisesta ohjelmasta ja varmistamaan toimitettujen tietojen laatu ja 
luotettavuus.

Tuloksellisuusindikaattorien lähteet ilmoitetaan järjestelmällisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa. Lisäksi vuoden 2018 vuotuisten 
toimintakertomusten ohjeiden mukaisesti riskinhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta vastaavia johtajia pyydettiin ilmoittamaan, että 
vuotuisten toimikertomusten osassa 1 ja 2 esitetyt tiedot ovat luotettavia, täydellisiä ja paikkansapitäviä.

(1) https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf

https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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3.9 Toinen luetelmakohta. Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan tuloksellisuudessa tapahtu-
nutta edistymistä laskettaessa saadaan todenmukaisempi käsitys, kun lähtökohdaksi otetaan perustaso. Vuosien 2014–2020 moni-
vuotisessa rahoituskehyksessä kaikille ohjelmille ei ole kuitenkaan määritelty numeerisia perustasoja, minkä vuoksi vertailtavuuden 
vuoksi päätettiin laskea yleinen edistyminen.

Komissio katsoo, että – päätettyihin hankkeisiin perustuvien – ennusteiden käyttö todellisten toteutuneiden lukujen lisäksi on perus-
teltua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston kaltaisten investointiohjelmien tapauksessa. Se on informatiivista ja 
mahdollistaa sen, että asiantuntijat ja myös päätöksentekijät voivat tehdä johtopäätöksiä täytäntöönpanon edistymisestä ja siten koko 
järjestelmästä sen tavoitteen saavuttamiseksi.

3.10 Komissio katsoo, että indikaattoreihin perustuvien tulosten kokoamisella ohjelmiin ja otsakkeisiin on rajansa.
Komissio on jättänyt tarkoituksellisesti laskematta, kuinka kaukana kunkin ohjelman tavoitteen saavuttaminen keskimäärin on. Yksit-
täisen luvun avulla ei voida saada kokonaiskuvaa luontaisesti monimutkaisista kymmenien miljardien eurojen menoista.

3.11 Komissio on sitoutunut parantamaan tietojen keruuta ja saatavuutta erityisesti yhteistyössä tapahtuvassa hallinnoinnissa, jossa 
viivästykset ovat nykyisin pisimmät. Komissio ehdotti tätä varten toukokuussa 2018 raportointia kahden kuukauden välein yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetusehdotuksen (COM(2018) 375) 37 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.12 Tulokset eivät yleensä synny lineaarisesti ajan kuluessa, vaan niitä alkaa syntyä hitaasti täytäntöönpanon aikana. Siksi on odo-
tettavissa, että edistymistä perustasolta tapahtuu useimmissa tapauksissa tilintarkastustuomioistuimen ilmoittamia lineaarisia pro-
senttiosuuksia vähemmän. Edistyksen saavuttamisessa olisi otettava huomioon myös täytäntöönpanon viivästykset. Tämän 
perusteella komissio katsoo, että perustasolta edistytään yleisesti suunnitellusti. Komissio on kuitenkin samaa mieltä siitä, että 
täytäntöönpanon edistymistä on seurattava erittäin huolellisesti ja tarvittavia toimenpiteitä on toteutettava, jos puutteita ilmenee.

Otsake 1A: Indikaattorit osoittavat, että edistyminen oli hyvää Erasmus+-ohjelmassa ja Euroopan strategisten investointien rahastossa (ESIR) ja 
kohtalaista Horisontti 2020 -ohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -välineessä

3.13 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio korostaa, että ohjelmien tuloksellisuutta koskevan katsauksen indikaattorien valinta perus-
tui erityisesti tietojen merkityksellisyyteen ja saatavuuteen eikä indikaattorista saatavaan arvoon. Kertomuksen jokaisessa otsakkeessa 
onkin tapauksia, joissa ohjelmaselvityksiin perustuvat edistymistä koskevat laskelmat tuottavat parempia tuloksia kuin ohjelmien 
tuloksellisuutta koskevaan katsaukseen perustuvat laskelmat. Komissio on samaa mieltä siitä, että jatkossa analyysin on oltava yksi-
tyiskohtaisempi ja taustalla olevat olettamukset on määriteltävä paremmin.

3.13 Toinen luetelmakohta. Vuoden 2019 ohjelmien tuloksellisuutta koskevassa katsauksessa tehtiin merkittävästi työtä Verkkojen 
Eurooppa -välinettä koskevien tietojen raportoinnin parantamiseksi. Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan suuria ja pit-
käkestoisia infrastruktuurihankkeita tai hankkeita, joiden koordinointia varten tarvitaan verkosto. Näitä hankkeita on usein toteutet-
tava peräkkäisten rahoituskehysten puitteissa, ja tuloksellisuuden mittaamista varten tarvittavat tiedot voivat olla saatavilla vasta 
silloin, kun hankkeen käynnistämisestä on kulunut jo merkittävästi aikaa. Välineen jatkamisesta annetussa komission ehdotuksessa 
on keskitytty enemmän tuloksellisuuskehykseen, sillä siinä säädetään läpinäkyvistä, vastuullisista ja asianmukaisista seuranta- ja 
raportointitoimenpiteistä ohjelman edistymisen arvioimiseksi […] ja sen saavutusten edistämiseksi.

3.13 Kolmas luetelmakohta. Komissio teki ohjelmien tuloksellisuutta koskevassa katsauksessaan selväksi, että Erasmus+-ohjelman 
tuloksellisuutta verrataan vuoteen 2017. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2020 mennessä edistytään hyvin.

3.13 Neljäs luetelmakohta. Komissio toteaa, että Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tavoitteena oli saada liikkeelle 
315 miljardin euron investoinnit viimeistään heinäkuussa 2018. ESIR-rahaston laajentamisesta ja vahvistamisesta annettu asetus 
(ESIR 2.0 -asetus) tuli voimaan 30. joulukuuta 2017. Siinä jatkettiin ESIR-rahaston voimassaoloa vuoden 2020 loppuun ja korotettiin 
sen investointitavoitetta 500 miljardiin euroon. Asetuksessa säädetään, että investointien ESIR-tukea varten tarvittavaa EU:n takausta 
korotettaisiin 16 miljardista eurosta 26 miljardiin euroon vasta heinäkuusta 2018 alkaen (eli alun perin ilmoitetun kauden jälkeen). 
Näin ollen vuoden 2017 lopussa ESIR-rahaston tuloksia verrattiin 315 miljardin euron alustavaan investointitavoitteeseen.

Otsake 1B: Indikaattorit osoittavat, että koheesioalalla edistyminen oli suhteellisen vähäistä myöhäisestä käynnistymisestä johtuen

3.14 Ennusteet – jotka perustuvat päätettyihin käynnissä oleviin hankkeisiin – tarjoavat ratkaisevan tärkeitä tietoja täytäntöönpa-
non seurannassa. Ennusteet paitsi tarjoavat tosiasiallista täytäntöönpanoa koskevia tietoja, myös auttavat ymmärtämään hankejatku-
moa, johon liittyvät tiedot ovat kenties arvokkaimpia täytäntöönpanon aikana saatavia tietoja, kun on kyse suuria investointeja ja 
pitkiä toteutusjaksoja edellyttävistä politiikoista, kuten koheesiopolitiikasta.



8.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 340/219

Otsake 2: Indikaattorien perusteella ei ollut mahdollista määritellä edistymistä useimpien luonnonvarojen alan menojen osalta

3.15 Komissio toteaa, että Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) soveltuu vuotuisen luonteensa vuoksi hei-
kommin monivuotisten tavoitteiden asettamista varten. Komissio tekee kuitenkin töitä välineiden ja mittarien kehittämiseksi sen var-
mistamiseksi, että tuloksellisuutta koskeva väliraportointi voidaan suorittaa myös tämän rahaston tietojen osalta.

3.15 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen soveltamaa menetelmää (jota on selitetty koh-
dassa 3.9 ja laatikossa 3.1) käyttämällä ei voida laskea edistymistä perustasolta useamman kuin yhden indikaattorin osalta yhteensä 
27:stä.

Komissio katsoo kuitenkin, että edistyminen perustasolta voidaan arvioida kaikkien 27 indikaattorin osalta. Näin ollen valitut indi-
kaattorit mahdollistavat edistymisen seurannan.

Ohjelmaselvitykseen sisältyvien 27 indikaattorin kattavassa analyysissa olisi otettava huomioon maatalousalan ja maataloustukira-
haston todellinen tilanne.

Otsake 3: Turvallisuuden ja kansalaisuuden alan indikaattorit osoittavat kahden ohjelman edistyneen hyvin ja yhden kohtalaisesti ja yhden ohjel-
man jääneen jälkeen

3.17 Komissio toteaa, että elintarvike- ja rehualan ohjelman tuloksellisuuden arvioinnissa on otettava huomioon eläin- ja kasvi-
tautiepidemioiden ennakoimattomuus. Kaikki työohjelmat on hyväksytty ja pantu täytäntöön suunnitellulla tavalla.

Otsake 4: Indikaattorit osoittivat Globaali Eurooppa -ohjelmien edistymisen olevan kaiken kaikkiaan kohtuullista

3.19 Kehitysyhteistyövälineen indikaattorien ja tavoitteiden määrittelemisessä käytetty menetelmä on selitetty asiakirjassa Revi-
sed EU International Cooperation and Development Results Framework (SWD(2018) 444).

Erityisrahoitusvälineet: Saadut tiedot eivät riittäneet saavutetun edistyksen arvioimista varten

3.20 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio toteaa, että indikaattorissa otetaan huomioon vain kelpoisuusperusteet täyttävät onnetto-
muudet. Kuusi tapausta vuodelta 2017 olivat yhä tutkittavina, minkä vuoksi niitä ei sisällytetty laskelmaan, koska ei ollut vielä selvää, 
täyttävätkö ne kelpoisuusperusteet. Vuonna 2017 hyväksymättä jätettiin kaksi kymmenestä hakemuksesta (Murcian tulva ja Donanan 
metsäpalot).

Jakso B – Indikaattorit eivät antaneet aina asianmukaista kuvaa todellisesta edistymisestä

3.21 Alaotsikon ”Monet indikaattorit olivat huonosti valittuja” osalta komissio toteaa, että EU:n rahoitusohjelmien tulokselli-
suusindikaattorit määritellään näiden ohjelmien perusteena olevissa säädöksissä. Indikaattorien valinta on komission ehdotuk-
sen pohjalta käytyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston välisten neuvottelujen tulos. Komission velvollisuutena on raportoida 
säännöllisesti kaikista lainsäädännössä määritellyistä indikaattoreista.

3.22 Panos-/tuotosindikaattorien suuri osuus ei tarkoita sitä, että indikaattorit olisivat huonosti valittuja. Komissio on samaa mieltä 
siitä, että tulos- ja vaikutusindikaattorit soveltuvat sinällään paremmin tuloksellisuuden mittaamiseen. Tulosindikaattoreita tarvitaan 
kuitenkin erityisesti suuria investointeja edellyttävissä ja pitkäkestoisissa hankkeissa edistymisestä raportoimista varten. Komissio kat-
soo siksi, että erilaisten indikaattorien välillä on vallittava tasapaino ja että tämän tasapainon on oltava ohjelmakohtainen.

3.23 Komissio katsoo, että panos- ja tuotosindikaattorien 60 prosentin osuus ei välttämättä rajoita annettujen tietojen 
hyödyllisyyttä. Komissio on samaa mieltä siitä, että erilaisten indikaattorien välillä olisi vallittava tasapaino, mutta asianmu-
kainen tasapaino voi kuitenkin vaihdella eri ohjelmien välillä. EU:n talousarvion tuloksellisuuskehys sisältää myös paremman 
sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti hyvin organisoidun arviointijärjestelmän (väli- ja jälkiarviointi), jotta ohjelman erilaiset vaikutuk-
set voidaan erottaa toisistaan.

3.24 Komissio toteaa, että on erittäin vaikeaa valita sellaiset vaikutusindikaattorit, joihin vaikuttavat ainoastaan ohjelmasta itsestään 
suoraan johtuvat vaikutukset. Kaikkiin laajempiin tulos- tai tuotosindikaattoreihin vaikuttavat väistämättä useat erilaiset tekijät, joiden 
joukossa nämä ohjelmat ovat vain yksi tekijä. Komissio pyrkii siksi käyttämään indikaattoreita, jotka selittävät ja antavat tietoja ohjel-
mien tuloksellisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tämä on toisinaan erittäin haastavaa muun muassa ohjelmien luonteen 
vuoksi.

Komissio on kuitenkin ryhtynyt toimiin erityisesti vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen seuraavien 
indikaattorien osalta, jotta se voi valita ohjelmia parhaiten selittävät tulos- ja vaikutusindikaattorit. Lisäksi komissio toteaa, 
että EU:n meno-ohjelmien vaikutukset tulevat ilmeisiksi ainoastaan täysimittaisissa arvioinneissa, joissa käytetään asianmukaisia 
kontrollimuuttujia.
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3.25 Taulukon 3.2 osalta komissio on samaa mieltä siitä, että joissakin tapauksissa humanitaarisen avun kattavilla indikaattoreilla 
on vain välillinen yhteys EU:n rahoittamiin humanitaarisiin toimiin, ja myös siitä, että useat ulkoiset tekijät vaikuttavat indikaattorin 
arvoon. Näin ollen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä pyritään lisäämään EU:n humanitaarista apua koskevien 
indikaattorien merkityksellisyyttä eli varmistamaan kaikkien indikaattorien selvemmät yhteydet menoihin ja tavoitteisiin.

Maataloustukirahaston osalta tehokkaat hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat myös ratkaisevan tärkeitä sen varmistamiseksi, että 
ohjelmat pannaan täytäntöön tavalla, joka auttaa saavuttamaan tavoitteet. Siksi ohjelmaselvityksessä tarvitaan indikaattori, joka mit-
taa, missä määrin menot on tarkistettu.

3.26 Komissio myöntää, ettei ohjelmaselvitysten rakenne ole sellainen, että erityiset tavoitteet olisi yhdistetty selvästi yleisiin tavoit-
teisiin. Vuoden 2020 jälkeisiä meno-ohjelmia varten on kuitenkin luotu selvä hierarkkinen rakenne, jossa erityiset tavoitteet on yhdis-
tetty yleisiin tavoitteisiin ja indikaattorit erityisiin tavoitteisiin. Myös budjettinimikkeistöä tarkistetaan, ja se jäsennellään erityisten 
tavoitteiden mukaisesti. Nämä toimenpiteet parantavat merkittävästi sekä komission talousarvion tuloksellisuutta koskevien asiakirjo-
jen rakennetta että niiden käyttäjäystävällisyyttä.

3.27 Tavoitteiden kaikki osatekijät kattavien indikaattorien tyhjentävän luettelon ja sen vaatimien resurssien välillä on aina tehtävä 
kompromissi.

3.27 Toinen luetelmakohta. Kehitysyhteistyövälineen tavoitteet ovat luonteeltaan erittäin laajoja, eikä niitä voida kattaa rajallisella 
määrällä indikaattoreita. Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä toimenpiteitä seurataan kuitenkin vuosittain käyttämällä 
OECD:n kehitysapukomitean (DAC) kehittämää menetelmää eli ns. Rion tunnuslukuja.

3.28 Kuten edellä on todettu, komissio – joka luottaa myös jäsenvaltioihin ja muihin raportoiviin toimijoihin – parantaa jatkuvasti 
tuloksellisuusraportointiaan. Komissio havaitsi maaliskuussa 2019 saatavilla olleesta tietokokonaisuudesta tekemässään analyysissa, 
että 63 prosenttia indikaattoreista kattaa ”täydelliset tuloksellisuustiedot” eli tietopisteet, perustason ja tavoitteen. Komissio pitää tätä 
kohtuullisena lukuna. Vuoden 2020 jälkeisten meno-ohjelmien tuloksellisuuskehyksen osalta komissio on nyt käynnistänyt laajan 
hankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että tällaiset taustalla olevat tuloksellisuustiedot määritellään ohjelmille yhdenmukaisella 
tavalla ja sovitun aikataulun mukaisesti.

3.28 Neljäs luetelmakohta. Komissio toteaa, että tietyissä tapauksissa myös perustaso muuttuu, kun virallisia tilastotietoja päivitetään.

3.29 Maataloustukirahaston osalta komissio katsoo, että valitut indikaattorit mahdollistavat edistymisen arvioinnin (ks. komis-
sion vastaus kohdan 3.15 ensimmäiseen luetelmakohtaan).

Komissio on lisäksi sitoutunut varmistamaan, että maataloustukirahastoa, Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Euroopan unionin solidaari-
suusrahastoa koskevaa tuloksellisuusraportointia parannetaan jatkuvasti erityisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kau-
della. Tätä varten ehdotetaan vahvistettuja seurantaa koskevia säännöksiä ja yhtenäistettyjä indikaattoreita, jotka perustuvat 
arvioinneista saatuihin kokemuksiin.

3.30 Komissio hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen viittaamien tapausten osalta, että vuotuisten välitavoitteiden määrittelemi-
nen on hyödyllistä tuloksellisuuden seuraamista varten. Komissio toteaa kuitenkin, että joillakin kauden 2014–2020 ohjelmilla ei ole 
tällaisia välitavoitteita tai – jos kyseessä on yhteisesti hallinnoitu ohjelma – jäsenvaltion viranomaisilta ei ole saatu riittävästi tietoja 
raportoiduista arvoista. Komissio on sitoutunut myös tässä asiassa parantamaan tilannetta tarpeen mukaan vuoden 2020 jälkeisissä 
rahoitusohjelmissa. Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden tuki on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää.

3.31 Alaotsikon ”Saatavissa olevien tietojen laatu oli joissakin ohjelmissa riittämätön” osalta komissio toteaa, että tietojen saatavuus 
ja laatu riippuu pitkälti lainsäädäntöprosessiin perustuvista raportointivelvollisuuksista. Komissiolla on rajalliset mahdollisuudet vai-
kuttaa jäsenvaltioiden ja julkisten viranomaisten raportoimien tietojen laatuun. Komissio toteaa, että viimeisimmät tiedot olivat saata-
villa kolmessa neljäsosassa indikaattoreita. Joidenkin ohjelmien osalta tiedot ovat saatavilla vasta myöhemmin 
täytäntöönpanovaiheessa.

3.32 Komissio suhtautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksiin hyvin vakavasti ja esittää tuloksellisuuskerto-
muksissaan aina viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Kuten edellä on jo todettu, täysin ajan tasalla olevien tietojen saaminen on 
haastavaa EU:n talousarvion kaltaisen monimutkaisen tuloksellisuusjärjestelmän osalta nykyisen oikeudellisen kehyksen puitteissa. 
Komissio pyrkii esittämään mahdollisimman ajan tasalla olevat tiedot raportoinnissaan, mutta huomauttaa kuitenkin jälleen, että 
tämä riippuu pitkälti siitä, että jäsenvaltiot ja muut kolmannet osapuolet toimittavat tiedot oikea-aikaisesti ja luotettavasti. Komissio 
huomauttaa myös, että kaikki kertomukset ovat aina tilannekuvia tietystä ajankohdasta, sillä taustalla olevat tiedot ovat harvoin muut-
tumattomia.

3.33 Komissio hyväksyy, että indikaattorien kanssa on esiintynyt tiettyjä rajallisia tietojen laatuun liittyviä ongelmia, 
mutta pitää kuitenkin yleistä tuloksellisuuskehystä vankkana. Komissio korostaa myös olevansa sitoutunut parantamaan 
seuraavan talousarviokierroksen tuloksellisuus- ja raportointijärjestelmää.
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3.33 Toinen luetelmakohta. Komissio on sitoutunut varmistamaan, että tärkeimpien tuloksellisuusindikaattorien taustalla olevien tieto-
jen laatua parannetaan. Tämä koskee myös patenttihakemuksista ja julkaisuista ilmoitettuja tietoja. Tämä heijastuu Funding & Oppor-
tunities -portaalissa julkaistavasta ja säännöllisesti päivitetystä Horisontti 2020 -ohjelman Dashboard-sivuston hanketulososiosta.

3.34 Komissio toteaa, että tietyt indikaattorien tavoitteet eivät ole ehkä tarpeeksi kunnianhimoisia, mutta komissio pitää kuitenkin 
yleistä tuloksellisuuskehystä vankkana. Komissio korostaa myös olevansa sitoutunut parantamaan järjestelmää seuraavassa monivuo-
tisessa rahoituskehyksessä.

3.34 Toinen kohta. Rautateiden jälleenrakentaminen ja parantaminen (minkä tavoitteena on yhteensä 2 829 kilometriä) oli erityisesti 
koheesiorahaston (kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden rautatieala täyttää näitä investointeja varten vaaditut kelpoisuusperus-
teet) poliittinen painopistealue. Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettuja uusia rautatieyhteyksiä koskevat tavoitteet olivat hieman 
korkeammat (580 kilometriä), mutta silti vain 14 prosenttia jälleenrakennetun ja parannetun rautatieyhteyden pituutta koskevasta 
tavoitteesta.

3.35 Komissio toteaa, että joidenkin ohjelmien tiettyjen indikaattorien tavoitteet eivät ehkä ole riittävän kunnianhimoisia. Näiden 
indikaattorien ja tavoitteiden määrittelemiseksi on arvioitava yksityiskohtaisesti indikaattorien tarkoitus ja asiayhteys.

Osa 2 – Tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tuloksellisuuden tarkastusten tulokset: tärkeimmät päätelmät ja suosi-
tukset

Otsakkeet 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” ja 1b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio”

a) Erityiskertomus nro 8/2018 – Yritysten tuotannollisiin investointeihin myönnettävän EU:n tuen pysyvyys

3.38 Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa hankkeissa oli yleensä saatu suunnitellut tuotokset ja että 
useimmissa tapauksissa nämä tuotokset olivat vielä olemassa ja käytössä.

EU:n hallinnollinen lähestymistapa investointien kestävyyttä koskevaan ongelmaan on kehittynyt vuosina 2007–2013 merkittävästi 
ohjelmakaudesta 2000–2006. Tätä heijastuu paitsi erityisistä ja vahvistetuista säännöksistä myös strategisen suunnittelun korostami-
sesta suuremmissa hankkeissa sekä komission jälkiarvioinneista ohjelmatasolla koheesiopolitiikan osalta.

Saavutettujen tulosten osalta komissio korosti tarkastuksen tekohetkellä, että ongelmana on pikemminkin tietojen puuttuminen 
monista tarkastetuista hankkeista kuin heikkojen tai kestämättömien tulosten hallitsevuus.

3.39 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio toteaa, että suositus liittyy toimenpideohjelmien hyväksymisprosessiin vuoden 2020 jälkei-
sellä kaudella.

b) Erityiskertomus nro 9/2018 – Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet EU:ssa

3.40 ja 3.41 Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat yksi työkaluista, joita tarjotaan jäsenvaltioiden ja hankevastaavien käy-
tettäviksi potentiaalisena politiikan täytäntöönpanon välineenä. Komissio edistää parhaiden käytäntöjen jakamista, tarjoaa kohden-
nettua teknistä tukea, analysoi säännöllisesti kansallisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevia kehyksiä ja antaa 
poliittisia suosituksia siitä, miten niitä voitaisiin tarvittaessa parantaa (”talouspolitiikan EU-ohjausjakso”). Julkisen ja yksityisen sekto-
rin kumppanuuksien käytön lisäämistä ei kuitenkaan erityisesti kannusteta talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa ja Eurooppa 2020 
-strategiassa. Alakohtaisten välineiden osalta komissiolla ei ole oikeusperustaa, jonka nojalla se voisi pyytää jäsenvaltioita käyttämään 
enemmän tai vähemmän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia muihin hankintamenetelmiin verrattuna. Euroopan rakenne- 
ja investointirahastojen yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin nojalla jäsenvaltiot voivat käyttää julkisen ja yksityisen sektorin kump-
panuuksia täysin oman harkintavaltansa mukaisesti.

c) Erityiskertomus nro 12/2018 – Laajakaista EU:n jäsenvaltioissa

3.42 ja 3.43 Komissio seuraa laajakaistatavoitteita ja Euroopan digitaalistrategiaa ja julkaisee asiaankuuluvat tiedot digitaalitalouden ja 
-yhteiskunnan indeksissään.

Komissio on kehottanut jäsenvaltioita arvioimaan kansallisten laajakaistasuunnitelmiensa edistymistä ja päivittämään ne vuoteen 
2025 asti.

Komissio muistuttaa, että lopullinen vastuu laki- ja säädösympäristön täytäntöönpanosta kuuluu kansallisille sääntelyviranomaisille. 
Komissio ehdotti EU:n televiestintäsäännösten (eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö) tarkistamista koskevassa ehdotukses-
saan, että kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta ja sääntelyvalmiuksia koskevia säännöksiä tiukennettaisiin. Tämä 
koskisi myös saatavilla olevia resursseja, valtuuksia määrätä suoraan rangaistuksia ja tehtävien vähimmäisluettelon yhdenmukaista-
mista.
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Komissio on myös ehdottanut televiestintäsäännösten tarkistamista taloudellisesti heikommilla alueilla kannustimien tarjoamiseksi 
käyttöönottoa varten.

Lisäksi komissio antaa ohjeita jäsenvaltioille laajakaistaa koskevien valtiontukien soveltamisessa ja toimii niin myös jatkossa.

Komissio on perustanut maaseudun laajakaistayhteyksiä koskevan toimintasuunnitelman, jossa keskitytään laajakaistaan liittyviin 
haasteisiin maaseutualueilla erityisesti vaihtamalla parhaita käytäntöjä laajakaistaa käsittelevien virastojen verkoston välityksellä, teke-
mällä kohdennettuja vierailuja jäsenvaltioihin, valvomalla tarkemmin ESIR-laajakaistamenoja ja päivittämällä laajakaistainvestointeja 
koskevat ohjeet.

d) Erityiskertomus nro 17/2018 – Varojen käyttö

3.44Komissio muistuttaa, että lainsäädäntökehyksen hyväksymispäivä riippuu hyvin pitkälti lainsäätäjistä. Komissio korostaa myös, 
että vaikka lainsäädäntökehyksen varhainen hyväksyminen on tärkeää ohjelman täytäntöönpanon aloittamisen kannalta, myös muilla 
tekijöillä, kuten vapauttamista koskevilla säännöillä, ennakkomaksujen määrällä tai vuosia 2014–2020 koskevilla nimeämisvaati-
muksilla, on ollut merkittävä vaikutus täytäntöönpanoon.

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että sen asianosaisten ohjelmaviranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä (pääasiassa komission 
perustaman täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän välityksellä) toteuttamat toimenpiteet lisäsivät käyttöä merkittä-
västi kaudella 2007–2013. Komissio korosti myös, että ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarvioinnin sekä seitsemännen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen tulosten perusteella koheesiopolitiikassa on saatu kaiken kaik-
kiaan hyviä tuloksia.

3.45 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio esitteli ohjelmakautta 2021–2027 varten ehdotuksensa yhteisiä säännöksiä koskevaksi ase-
tukseksi jo 29. toukokuuta 2018 (COM(2018) 375) eli 30 kuukautta ennen suunniteltua tukikelpoisuusajan alkamista. Komissio on 
myös käynnistänyt epäviralliset neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa tehtävistä kumppanuussopimuksista ennen kuin lainsäätäjä hyväk-
syy oikeudellisen kehyksen.

3.45 Toinen luetelmakohta. Komission yksiköt ovat jatkaneet merkittävän tuen, kuten teknisen tuen ja neuvontapalvelujen, tarjoamista 
jäsenvaltioille, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia panna täytäntöön varoja samalla kun ne keskittyvät tulosten saamiseen.

Tiivis seuranta mahdollistaa kunkin ohjelman tarpeiden mukaan räätälöityjen toimintasuunnitelmien laatimisen ja määriteltyihin eri-
tyisiin kysymyksiin liittyvät jatkotoimet yhtämittaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tulosten saamista vaarantamatta.

e) Erityiskertomus nro 30/2018 – Matkustajien oikeudet

3.47 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi suositukset.

3.47 Toinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen, koska sillä oli tärkeä rooli matkustajien tietoisuuden lisäämisessä. 
Komissio hyväksyi myös nykyisten ohjeiden parantamisen edelleen.

3.47 Kolmas luetelmakohta. Komissio hyväksyi suosituksen ja käyttää aloiteoikeuttaan ratkaisujen pohtimiseksi ja ehdottamiseksi jäl-
jellä oleviin täytäntöönpanohaasteisiin.

f) Erityiskertomus nro 28/2018 – Horisontti 2020

3.48 Komissio suhtautui myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen arviointiin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Komissio on hyväksynyt 
kaikki kertomuksessa annetut suositukset. Näin ollen komissio panee suositukset täytäntöön.

Otsake 2 ”Luonnonvarat”

3.51 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio myöntää, että uusiutuvia energialähteitä koskevilla hankkeilla voitaisiin edistää maaseudun 
kestävää kehitystä.

Komissio katsoo, että se on tähän mennessä käsitellyt tulevaisuuden uusiutuvia energialähteitä koskevan politiikan suunnittelua ja kes-
tävyyttä äskettäin antamassaan lainsäädännössä: uudessa energiaunionin hallintoa koskevassa asetuksessa (asetus (EU) 2018/1999), 
LULUCF-asetuksessa (asetus (EU) 2018/841) ja uudelleenlaaditussa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä (direktiivi (EU) 
2018/2001).
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Näissä puitteissa jäsenvaltiot voisivat ottaa huomioon maaseutualueidensa olosuhteet ja tarpeet, kun ne laativat ja viimeistelevät 
yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmiaan.

Jäsenvaltiot voivat jatkossakin valita, hyödyntävätkö ne Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia rahoitus-
mahdollisuuksia, kun ne suunnittelevat maaseudun kehittämisohjelmiaan ja pyrkivät löytämään tasapainon maaseudun kehittä-
misstrategioidensa eri tavoitteiden välille.

3.51 Toinen luetelmakohta. Komissio sitoutui ottamaan huomioon kaikki politiikan tuloksellisuudesta tähän mennessä saatavilla olleet 
todisteet ja käyttämään näitä tietoja, kun se analysoi tulevaisuutta varten erityisiä ratkaisuja vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevan 
komission ehdotuksen taustalla olevassa vaikutustenarvioinnissa. Komissio sitoutui myös pohtimaan keinoja arvioida toimien tyyp-
pien ja myös tarvittaessa tulotuen tuloksellisuutta.

3.51 Kolmas luetelmakohta. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään vähentämään viranomaisten ja edunsaajien 
hallinnollista rasitusta. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen järjestelmän avulla olisi tarkoitus saavuttaa samat tulokset kuin 
tavanomaisten korvausjärjestelmien avulla, mutta yksinkertaisemmalla ja nopeammalla tavalla. Komissio suostui pohtimaan keinoja 
siirtyä järjestelmiin, joissa jäsenvaltion korvaus perustuu politiikan toteuttamiseen.

3.52 Toinen luetelmakohta. Komissio on vahvistanut täydentävien ehtojen järjestelmän ja eläinten hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä erityi-
sesti jakamalla edelleen jäsenvaltioiden kanssa parhaita käytäntöjä ja täydentäviä ehtoja koskevien tarkastusten tuloksia tilintarkastus-
tuomioistuimen suosituksen mukaisesti. Tämä toteutettiin vuonna 2018 järjestettyjen täydentäviä ehtoja käsittelevän 
asiantuntijaryhmän kokousten puitteissa.

3.52 Viides luetelmakohta. Erityiskertomuksessa nro 25/2018 käsitelty hankevalinta (mukaan lukien hankkeiden priorisointi) kuuluu 
jäsenvaltioiden tehtäviin. ERI-rahastojen osalta niitä koskevissa säännöksissä ei ole annettu komissiolle tällaista tehtävää yhteistyössä 
tapahtuvassa hallinnoinnissa, kun on kyse toimien valintaa koskevien perusteiden määrittelemisestä, ehdotuspyyntöjenkäynnistämi-
sestä, arvioinnista ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta. Tämän prosessin organisointi on jäsenvaltioiden tehtävä. Tätä ei ole 
muutettu komission ehdotuksessa kaudelle 2021–2027. Komissio on kuitenkin ehdottanut Euroopan aluekehitysrahaston/koheesio-
rahaston rahoitustuen edellytyksinä (niin kutsutut mahdollistavat edellytykset) kaudelle 2021–2027, että riskien ehkäisemiseen ja 
hallintaan tehtävien investointien on oltava sopusoinnussa kansallisen tai alueellisen onnettomuusriskien hallintasuunnitelman 
kanssa. Kauden 2014–2020 lähestymistapa on samanlainen, mutta sitä on lujitettu ja sen tarkoituksena on tarkastella kaikkia riskejä 
yhdennetyllä tavalla.

Otsakkeet 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja 4 ”Globaali Eurooppa”

a) Erityiskertomus nro 7/2018 – Turkki

3.55 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Komissio panee merkille toteuttamisen tavoiteajankohdan ja tarkastelee uudelleenkohdentamista vuoden 2018 ohjelmasuunnittelun 
yhteydessä poliittisia suuntaviivoja noudattaen.

Komissio toteaa, että edistyminen tällaisilla arkaluonteisilla aloilla ei riipu ainoastaan myönnetystä IPA-rahoituksesta vaan etenkin 
Turkin viranomaisten poliittisesta tahdosta.

3.55 Toinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.55 Kolmas luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.55 Neljäs luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.55 Viides luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

b) Erityiskertomus nro 20/2018 – Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteet (APSA)

3.56 EU:n Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteille (APSA) antama tuki sekä valmiuksien kehittämiseen että taloudellisen vastuun 
lisäämiseen on ollut välttämätöntä näiden rakenteiden kehittämisen edistämisen kannalta, vaikka odotettuja tuloksia ei ole saavutettu 
järjestelmällisesti.
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Palkkakustannusten tai muiden toimintakustannusten tukeminen ei ole sinänsä ongelma, jos tällainen tuki on yhteydessä tulosten saa-
vuttamiseen ja se on osa laajempaa tukistrategiaa, johon kuuluu selkeä irtautumisstrategia.

3.57 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio ja EUH hyväksyivät suosituksen. Toimintakustannusten tukeminen tilapäisesti voi kuiten-
kin olla tarkoituksenmukaista tietyissä olosuhteissa.

3.57 Toinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi suosituksen.

c) Erityiskertomus nro 27/2018 – Turkin pakolaisavun koordinointiväline

3.59 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Komissio katsoo, että samantyyppisen toiminnan tukeminen rinnakkaisilla välineillä toi täydentävyyttä eikä aiheuttanut kaksinker-
taista työtä tai päällekkäisyyttä. Lisäksi komissio pystyi reagoimaan nopeammin, kun eri välineet otettiin käyttöön eri aikaan.

3.59 Toinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.59 Kolmas luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.59 Neljäs luetelmakohta .Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Komissio huomauttaa, että tämän suosituksen täytäntöönpano ei riipu yksinomaan komissiosta vaan myös kumppanien halusta 
hyväksyä nämä ehdot.

3.59 Viides luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Vaikka edunsaajien nimitiedot eivät ole saatavilla, kumppaneilla on käytössä tiukat valvontamekanismit. Kumppanit ja komissio jatka-
vat neuvotteluja Turkin hallituksen hallussa olevien tietojen saatavuuden parantamiseksi ja ottavat huomioon lainsäädäntökehyksen.

3.59 Kuudes luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Komissio jatkaa keskustelua aiheesta Turkin viranomaisten kanssa varmistaakseen täytäntöönpanokumppaneille täyden pääsyn tietoi-
hin, ottaen huomioon asiaan sovellettavan lainsäädäntökehyksen.

Komissio huomauttaa, että koordinointivälineen tarkoituksena ei ole koordinoida kaikkea EU:n Turkissa oleville pakolaisille antamaa 
apua; sen soveltamisalaan kuuluu yksinomaan koordinointivälineen puitteissa annettavan avun seuranta ja raportointi. Komissio val-
mistelee jo eri yhteydessä kokonaiskertomusta muuttoliikekriisiin liittyvän rahoituksen täytäntöönpanosta. Se täydentää aikanaan 
koordinointivälinettä koskevaa kertomusta.

d) Erityiskertomus nro 32/2018 – EU:n Afrikka-hätärahasto

3.60 Afrikka-hätärahasto suunniteltiin täytäntöönpanotyökaluksi, jolla on joustavat tavoitteet ja jolla voidaan vastata kaikilla kol-
mella alueella esiintyvistä, luonteeltaan erilaisista monimutkaisista kriiseistä syntyviin tarpeisiin ja esiin tuleviin haasteisiin.

3.61 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.61 Toinen luetelmakohta. Komissio hyväksyi osittain tämän suosituksen.

3.61 Kolmas luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

3.61 Neljäs luetelmakohta. Komissio hyväksyi tämän suosituksen.

Otsake 5 ”Hallinto”

a) Erityiskertomus nro 34/2018 – EU:n toimielinten toimistotilat

3.64 Ensimmäinen luetelmakohta. Kiinteistöstrategian osalta komission kiinteistöpolitiikan keskeiset periaatteet, sellaisina kuin ne ovat 
esitettyinä tiedonannossa KOM(2007) 501, ovat suurimmilta osin edelleen ajantasaisia (2).

(2) Tätä politiikkaa voidaan ehkä tarkastella uudelleen uusien työnteon tapojen käyttöönottoon liittyvän kehityksen sekä vuosia 2021–2027 
koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen tulosten perusteella.
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Komissio hyväksyi suosituksen vain osittain, koska suunnitteluasiakirjat (monivuotiset politiikkaa koskevat kehykset ja talousarvio-
esitykseen liitetty rakennuksia koskeva valmisteluasiakirja) päivitetään jo nyt vuosittain.

3.64 Toinen luetelmakohta. Komissio ei hyväksynyt suositusta, mutta arvioi, voidaanko parannuksia tehdä.

Komissio voisi vuosittain talousarvioesitykseen liittyvän rakennuksia koskevan valmisteluasiakirjan yhteydessä antaa tiedot eri hank-
keisiin osoitettavista ennakkomaksuista.

3.64 Kolmas luetelmakohta. Komissio hyväksyi suosituksen osittain, koska se katsoo, että vaadittu rakennusten hallintoa koskeva 
menettely on jo käytössä. Tämä voidaan arvioida uudelleen kauden puolivälissä.

3.64 Neljäs luetelmakohta. Komissio hyväksyi suosituksen ja haluaa korostaa, että kiinteistöasioissa kunkin toimielimen erilainen koko, 
erilaiset tarpeet ja eri sijainti aiheuttavat erityispiirteitä, joilla voi olla merkittävä vaikutus vertailun tuloksiin.

Kertomukset toimivista sisämarkkinoista ja kestävästä rahaliitosta

b) Erityiskertomus nro 3/2018 – Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely (MIP)

3.68 Komissio pitää makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn täytäntöönpanoa yleisesti ottaen myönteisenä. Tilintarkas-
tustuomioistuin teki kyselytutkimuksen talouspoliittisen komitean jäsenille, joista vain noin 10 prosenttia piti makrotalouden epäta-
sapainoa koskevaa menettelyä tehottomana. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi komissio on julkaissut makrotalouden epätasapainoa 
koskevaa menettelyä koskevassa yhteenvedossa periaatteet, joita noudatetaan epätasapainotilojen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, ja 
sisällyttänyt makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn arviointimatriisit perusteellisiin tarkasteluihin. Komission analyysia 
koskevan profiilin osalta perusteellisen tarkastelun päätelmät ilmoitetaan tarkasteluihin liitteenä olevassa komission tiedonannossa 
eikä itse tarkastuksissa, koska asetuksen mukaan niissä on otettava huomioon yleinen asiayhteys. Epätasapainotilojen tunnistamista ei 
pidetä varhaisvaroitusjärjestelmänä, joten se perustuu laadukkaiden tietojen muuttujiin. Komission perusteellisissa analyyseissa käyte-
tään viimeisimpiä makrotaloudellisia ennusteita, joissa otetaan oletusarvoisesti huomioon yleiset markkinaolosuhteet, mukaan lukien 
mahdolliset erilliset riskit, jotka kuvastavat ulkopuolelta leviämistä.

3.69Komissio hyväksyi suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista ja on sitoutunut panemaan ne täytäntöön. 
Monissa kertomukseen sisältyvissä suosituksissa keskitytään vahvistamaan ja parantamaan makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn osatekijöitä, mihin komissio on jo ryhtynyt.

c) Erityiskertomus nro 18/2018 – Onko vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion päätavoite saavutettu?

3.70 Komissio on parhaillaan panemassa täytäntöön hyväksymiään suosituksia. Neuvosto antoi kertomusta koskevat päätelmänsä 
joulukuussa 2018 ja pyysi komissiota pohtimaan tilintarkastustuomioistuimen havaintoja ja suosituksia ja raportoimaan asiasta neu-
vostolle kahden vuoden kuluessa. Komissio on hyväksynyt tämän määräajan.

3.71 Ensimmäinen luetelmakohta. Komissio arvioi sopeutuskaavion muuttujat osana laajempaa vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa 
tehtyä joustavuutta koskevaa arviointia, joka julkaistiin toukokuussa 2018. Komissio ei hyväksynyt suositusta, jonka mukaan sen olisi 
ratkaistava sallittujen poikkeamien kumulatiiviset vaikutukset, sillä asetuksessa (EY) N:o 1466/97 säädetään nimenomaisesti, että sal-
littu poikkeusmarginaali on 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen, eikä komissio voi määrätä tähän liittyviä rajoituksia.

3.71 Toinen luetelmakohta. Komissio ei hyväksynyt tässä virkkeessä mainittuja suosituksia eli suosituksia 2 a ja 2 b. Rakenneuudistus-
lausekkeen mukainen väliaikainen poikkeama ei liity suorasti uudistuksen todellisiin talousarviokuluihin, koska jotkin hyvin hyödylli-
set rakenneuudistukset eivät aiheuta merkittäviä talousarviokuluja, vaikka niihin liittyy huomattavia taloudellisia tai poliittisia 
kustannuksia. Tällaisissa tapauksissa väliaikaisen poikkeaman liittäminen suorasti talousarviokuluihin mitätöisi tosiasiallisesti lausek-
keen tarkoituksena olevan kannustavan vaikutuksen. Komissio ei myöskään hyväksynyt suositusta olla jatkamatta investointilause-
ketta nykyisessä muodossaan, koska komissio pitää sitä tärkeänä osana vuonna 2015 käyttöön otettua joustavuuspakettia.

3.71 Kolmas luetelmakohta. Komissio tutkii nämä kysymykset osana tulevaa arviointiaan budjettikuripakettia (two-pack) ja talouspoli-
tiikan ohjauspakettia (six-pack) koskevista säädöksistä. Jo sopeutuskaavion muuttujissa asetetaan tiukempia vaatimuksia velkaantu-
neemmille jäsenvaltioille.
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3.71 Neljäs luetelmakohta. Komissio pani nämä suosituksen täytäntöön ajoissa äskettäin julkaisemaansa vuoden 2019 kevätpakettia 
varten.

Osa 3 – Suositusten täytäntöönpanon seuranta

3.75 Komissio ei ollut hyväksynyt 11:tä suositusta, joita ei ollut pantu lainkaan täytäntöön.

Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätökset

3.79 Tulokset eivät synny suurimmassa osassa tapauksia lineaarisesti ajan kuluessa, vaan niitä alkaa syntyä hitaasti täytäntöönpa-
non aikana. Kun tämä asia ja tiettyjen ohjelmien myöhäinen käynnistäminen otetaan huomioon, komissio katsoo, että edis-
tyminen on ollut yleisesti ottaen asianmukaista. Komissio on samaa mieltä siitä, että täytäntöönpanon edistymistä on seurattava 
erittäin huolellisesti ja että mahdollisten puutteiden osalta on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Komissio katsoo, että ohjelmien 
ja otsakkeiden tuloksellisuuteen liittyvien indikaattorien yhteen laskemisella on rajansa. Komissio jättänyt tarkoituksellisesti laske-
matta, kuinka kaukana kunkin ohjelman tavoitteen saavuttaminen keskimäärin on. Yksittäisen luvun avulla ei voida saada koko-
naiskuvaa luontaisesti monimutkaisista kymmenien miljardien eurojen menoista.

3.80 OECD (3)on luokitellut EU:n talousarvion nykyisen tuloksellisuuskehyksen parhaimmaksi sen vertaiskumppanien 
joukossa. Komissio on esitellyt ehdotuksia sen parantamiseksi edelleen tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tie-
tojen keruuseen ja toimittamiseen liittyy kuitenkin monia haasteita. Tämä koskee erityisesti yhteistyössä hallinnoituja ohjelmia. Nämä 
ja muut tekijät, mukaan lukien ohjelmien monivuotisuus, tekevät EU:n talousarvion tuloksellisuuden raportoinnista haastavaa.

a) Ensimmäinen luetelmakohta: EU:n rahoitusohjelmia koskevat tuloksellisuusindikaattorit määritellään säädöksissä, joihin nämä ohjel-
mat perustuvat. Komissio on samaa mieltä siitä, että tulos- ja vaikutusindikaattorit ovat tärkeitä tuloksellisuuden mittaamista varten. 
Erilaisten indikaattorien välillä on vallittava tasapaino.

Toinen luetelmakohta: Komissio on samaa mieltä siitä, että kaikkien indikaattorien olisi autettava mittaamaan EU:n talousarvion saavu-
tuksia.

Kolmas luetelmakohta: Tavoitteiden kaikki osatekijät kattavien indikaattorien tyhjentävän luettelon ja sen vaatimien resurssien välillä on 
aina tehtävä kompromissi.

b) Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio – joka luottaa myös jäsenvaltioihin ja muihin raportoiviin toimijoihin – parantaa jatkuvasti 
tuloksellisuusraportointiaan. Komissio havaitsi maaliskuussa 2019 saatavilla olleesta tietokokonaisuudesta tekemässään analyysissa, 
että 63 prosenttia indikaattoreista kattaa ”täydelliset tuloksellisuustiedot” eli tietopisteet, perustason ja tavoitteen. Komissio pitää tätä 
kohtuullisena lukuna. Vuoden 2020 jälkeisten meno-ohjelmien tuloksellisuuskehyksen osalta komissio on nyt käynnistänyt laajan 
hankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että tällaiset taustalla olevat tuloksellisuustiedot määritellään ohjelmille yhdenmukaisella 
tavalla ja sovitun aikataulun mukaisesti.

c) Ensimmäinen luetelmakohta: Tietojen saatavuus ja laatu riippuu pitkälti lainsäädäntöprosessin tuloksena olevista raportointivelvolli-
suuksista. Komissiolla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa jäsenvaltioiden ja julkisten viranomaisten raportoimien tietojen laatuun. 
Komissio toteaa, että viimeisimmät tiedot olivat saatavilla kolmessa neljäsosassa indikaattoreita. Joidenkin ohjelmien osalta tiedot ovat 
saatavilla vasta myöhemmin täytäntöönpanovaiheessa.

d) Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio myöntää, että tietyt indikaattorien tavoitteet eivät ole ehkä tarpeeksi kunnianhimoisia, mutta 
komissio pitää kuitenkin yleistä tuloksellisuuskehystä vankkana. Komissio korostaa myös olevansa sitoutunut parantamaan järjestel-
mää seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

3.81 Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että tietojen saatavuutta voidaan parantaa. Komissio kat-
soo kuitenkin, että erilaisten indikaattorien välille on löydettävä tasapaino, mutta ei ole olemassa tiettyä panos- ja tuotosindikaattorien 
osuutta, joka edustaisi automaattisesti epäkohtaa (ks. komission vastaus kohtaan 3.23). Se, että edistymistä ei voida laskea, liittyy sekä 
tietojen saatavuuteen että siihen, miten saatavilla olevia tietoja käytetään tämän edistymisen laskemiseksi (ks. komission vastaus koh-
taan 3.28). Vaikka joihinkin indikaattoreihin liittyvät tavoitteet voivat olla liian varovaisia joissakin ohjelmissa, useimmissa tapauk-
sissa niiden tunnistaminen ei ole yksinkertaista (ks. komission vastaus kohtaan 3.35).

(3) https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf

https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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Suositukset

Suositus 3.1 (ohjelmaselvitysten indikaattorit):

Komissio hyväksyy suosituksen. Komission on varainhoitoasetuksen mukaan raportoitava ohjelmaselvityksissä kaikista meno-ohjel-
mien oikeusperustoissa määritellyistä indikaattoreista, kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet komission tekemien 
ehdotusten pohjalta.

a) Komissio katsoo, että erilaisten indikaattorien välillä on vallittava asianmukainen tasapaino, jotta tuloksellisuutta voidaan seurata ja 
arvioida, ja että tämän tasapainon olisi kuvastettava yksittäisten ohjelmien erityispiirteitä.

Suositus 3.2 (ohjelmien tuloskehykset):

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. Komissio toteaa, että on käytettävä rajallista määrää indikaattoreita, joita varten ei ole miele-
kästä määritellä määrällisiä perustasoja, välitavoitteita tai tavoitteita.

d) Komissio toteaa, että sen on otettava huomioon toteutettavuus ja kustannusnäkökohdat ja se, että tämä edellyttää, että jäsenvaltiot ja 
edunsaajat sitoutuvat toimittamaan vastaavasti laadukkaita tietoja ajoissa.

Suositus 3.3 (oikea-aikaiset tiedot tuloksellisuusindikaattoreista):

Komissio hyväksyy suosituksen. d) Komissio toteaa, että sen on otettava huomioon toteutettavuus ja kustannusnäkökohdat ja se, että 
tämä edellyttää, että jäsenvaltiot ja edunsaajat sitoutuvat toimittamaan vastaavasti laadukkaita tietoja ajoissa.

Suositus 3.4 (tavoitteiden dokumentointi):

Komissio hyväksyy suosituksen.

Suositus 3.5 (ohjelmien tuloksellisuuskatsauksen parantaminen):

Komissio hyväksyy suosituksen.

a) Komissio katsoo, että se voi panna täytäntöön suosituksen tämän osan vasta sen jälkeen, kun monivuotinen rahoituskehys 2021–
2027 on alkanut.

Liite 3.3 – Vuoden 2015 suositusten yksityiskohtainen täytäntöönpanotilanne kertomuksittain eriteltynä

Erityiskertomus nro 01/2015: Sisävesiliikenne Euroopassa – Ei merkittäviä parannuksia kulkumuotojakaumassa ja navigoin-
tiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen

Vastaus kohdan 52 suositukseen 1 a): Komissio huomauttaa, että tämä suositus oli osoitettu jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 54 suositukseen 2 a): Komissio toteutti toimet, jotka olivat mahdollisia määritellyssä suosituksen täytäntöönpanon mää-
räajassa, ja katsoo, että suositus on pantu täytäntöön. Komissio tutki sisävesiliikenteen alan tilanteen sitä koskevan markkinaseuranta-
analyysin avulla. Strategia tarkistetaan TEN-T-kehyksen tarkistuksen tarjoamassa yleisemmässä asiayhteydessä (ks. suositus 2 c alla).

Vastaus kohdan 54 suositukseen 2 c): Tämä toimi saatetaan päätökseen TEN-T-asetuksen tarkistamisen yhteydessä. TEN-T-asetus on 
määrä tarkistaa viimeistään 31. joulukuuta 2023.

Erityiskertomus nro 02/2015: EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen yhdyskuntajätevesien puhdistamoille – Jäsenvaltioita on 
vielä avustettava jätevesiä koskevien EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa

Vastaus kohdan 108 suositukseen 1 a): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 110 suositukseen 2 a): Komissio pani hyväksymänsä suosituksen 2 a) osan kokonaisuudessaan täytäntöön. Suurimmasta 
osasta jätevesikuormaa (kaikki taajamat, joiden avl on yli 2 000) ilmoitetaan taloudelliset tiedot. Niitä ei ilmoiteta ainoastaan sellaisten 
taajamien osalta, joiden avl on alle 2 000. Syyt tähän ovat seuraavat: a) perusteettomat hallinnolliset lisärasitteet, b) raportointiin liitty-
vien viivästysten lisääntyminen (tilintarkastustuomioistuin suosittelee muualla raportointiin liittyvien viivästysten vähentämistä), c) 
direktiivissä ei ole säädetty nimenomaista raportointivelvollisuutta.
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Vastaus kohdan 115 suositukseen 3 a): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 115 suositukseen 3 b): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 115 suositukseen 3 c): Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Vastaus kohdan 115 suositukseen 3 d): Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio on toteut-
tanut suositellun toimen.

Ohjelmakauden 2014–2020 osalta rahoitusvälineitä koskevat raportointivaatimukset asetetaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuk-
sen (asetus (EU) N:o 1303/2013) 46 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 821/2014 liitteessä I. Jälkimmäisessä 
esitetään malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille. Mallin kohdassa VIII jäsenvaltioiden on annettava tiedot rahoitusvälineen 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ulkopuolelta keräämien rahoitusosuuksien määrästä, kuten julkisista ja/tai yksityisistä 
rahoitusosuuksista, ja tiedot on annettava sekä rahoitussopimuksiin sidotuista määristä että loppukäyttäjien tasolla maksetuista mää-
ristä.

Vastaus kohdan 117 suositukseen 4 a): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 117 suositukseen 4 b): Tämä suositus on pantu täytäntöön osittain.

Vastaus kohdan 119 suositukseen 5 b): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Erityiskertomus nro 03/2015: EU:n nuorisotakuu: toiminta käynnistetty mutta edessä täytäntöönpanoon kohdistuvia riskejä

Vastaus kohdan 89 suositukseen 1: Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Erityiskertomus nro 04/2015: Miten tekninen apu on edistänyt maataloutta ja maaseudun kehittämistä?

Vastaus kohdan 90 suositukseen 1: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Jäsenvaltiot kuvailevat 
yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti maaseudun kehittämisohjelmissaan, miten teknistä tukea käytetään, ja 
voivat antaa yleisen arvion sen täytäntöönpanosta.

Lisäksi olisi korostettava, että seurannan indikaattorit tarjoavat vain osan arviointia varten tarvittavista tiedoista ja että arviointi ulot-
tuu selvästi seurantataulukoiden tietojen analysointia pidemmälle. Maaseudun kehitystä koskeviin kysymyksiin, jotka on vahvistettu 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä V, sisältyvä kysymys nro 20 kuuluu seuraavasti: Missä määrin tekni-
nen apu on edistänyt asetuksen (EU) N:o 1303/2013 59 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 2 kohdassa säädetty-
jen tavoitteiden saavuttamista?

Komission on määrä valmistella ja toimittaa maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointi viimeistään joulukuussa 2024.

Vastaus kohdan 90 suositukseen 2: Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 93 suositukseen 4: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Seurantataulukossa B2.3 on 
eroteltu teknisenä apuna annettavassa tuessa – muu kuin kansallinen maaseutuverkosto – julkisten kokonaismenojen hallintomenot ja 
muut menot, joista jälkimmäisiin sisältyvät tutkimukset ja koulutus. Yleisen periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden ja alueiden kerää-
mien lisäindikaattorien määrittelyssä on säilytettävä oikea tasapaino yhtäältä lisäarvon ja toisaalta hallinnollisen taakan välillä. Tästä 
syystä tällä tasolla kerättyjen yksityiskohtaisten tietojen määrä pidetään tarkoituksellisesti vähäisenä.

Komissio ei pysty toimittamaan ennakkoon todisteita arviointikysymysten lopullisista tuloksista. Yhteistyössä tapahtuvassa hallin-
noinnissa maaseudun kehittämisohjelmien arviointi suoritetaan jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla komission täytäntöönpanoasetuk-
sen (EU) N:o 808/2014 14 artiklassa säädetyn arviointia koskevan yleisen lähestymistavan mukaisesti.
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Erityiskertomus nro 05/2015: Ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia maaseudun kehittämisen välineitä?

Vastaus kohdan 100 suositukseen 3: Lainsäätäjät eivät ole säätäneet oikeudellisia vaatimuksia uusiutuvuusvaikutuksia koskevien tavoit-
teiden asettamista varten. Syynä on se, että jokaiseen rahoitusvälineeseen liittyvä uudistuva luonne heijastaa kutakin välinettä ja suun-
nittelua. Lisäksi se riippuu ulkoisista tekijöistä, kuten markkinoiden kysynnästä ja taloudellisesta kehityksestä. Komissio esitti 
vastaavasti täytäntöönpanoasetuksissaan (EU) N:o 964/2014 ja (EU) 2016/1157 ainoastaan uusiutuvuuteen liittyviä uusia täytän-
töönpanosääntöjä lainanantopolitiikkaa koskevissa jaksoissa. Oikeudellinen kehys ja täytäntöönpanosäännöt voivat ainoastaan tar-
jota periaatteet tavoitteiden määrittelemiselle ja takaisin maksettujen varojen hallinnalle.

Lainanannon tavoitetasoa ja korkojen vaihteluväliä ei voida määritellä EU:n tasolla ennakkoon antamalla ennakkoon määriteltyjä 
tavoitteita. Se voidaan arvioida ainoastaan tapauskohtaisesti kunkin rahoitusvälineen ennakkoarvioinnissa (asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 37 artiklan mukaisesti), ja se otetaan huomioon määritettäessä rahoitusvälineen luonnetta (uusiutuva vai uusiutumaton 
lainainstrumentti). Myös vipuvaikutus on tutkittava ennakkoarvioinnin yhteydessä. Rahoitusvälineeseen takaisin maksetut varat on 
joko käytettävä uudelleen samassa rahoitusvälineessä (uusiutuvasti samassa rahoitusvälineessä), tai ne voidaan käyttää asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 44 artiklan (samaan prioriteetin mukaiseen tavoitteeseen ennen tukikelpoisuusajan päättymistä) tai 45 artiklan 
(ohjelman tavoitteen mukaisesti tukikelpoisuusajan päättymisen jälkeen) mukaisesti sen jälkeen, kun varat on maksettu takaisin hal-
lintoviranomaiselle tai rahasto-osuusrahastoon.

Komissio katsoo näiden säännösten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina koontiasetuksessa (asetus (EU, Euratom) 2018/1046), perus-
teella, että suositus on pantu täytäntöön lukuun ottamatta tavoitteita, jotka voidaan määritellä ainoastaan kunkin rahoitusvälineen 
ennakkoarvioinnin yhteydessä ja joita komissio ei voi asettaa horisontaalisesti.

Erityiskertomus nro 08/2015: Vastaako EU:n antama taloudellinen tuki riittävän hyvin mikroyrittäjien tarpeita?

Vastaus kohdan 68 suositukseen 1: Kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen liitteessä 3.4 mainitsema yhä olemassa oleva 
puute, on pantava merkille, että erityisten indikaattorien sisällyttäminen toimenpideohjelmaan on valinnaista hallintoviranomaisille. 
Asetuksessa säädetään kuitenkin pakolliset yhteisöjä koskevat yhteiset tuotosindikaattorit (asetuksen (EU) N:o 1304/2013 liitteessä I 
oleva 2 kohta).

Vastaus kohdan 72 suositukseen 4: Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Erityiskertomus nro 09/2015: Kidutuksen torjuntaan ja kuolemanrangaistuksen poistamiseen tarkoitettu EU:n tuki

Vastaus kohdan 55 suositukseen 4: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksestä, jonka mukaan tätä suosi-
tusta ei ole pantu täytäntöön, mutta komissio toteaa kuitenkin jälleen, ettei se hyväksy suositusta.

Vastaus kohdan 56 suositukseen 6: Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksestä, jonka mukaan tätä suosi-
tusta ei ole pantu täytäntöön, mutta komissio toteaa kuitenkin jälleen, ettei se hyväksy suositusta.

Erityiskertomus nro 12/2015: Tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hallinnointi on haitannut maaseudun osaamista-
louden edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista

Vastaus kohdan 94 suositukseen 1 b): Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on pantu kokonaisuudessaan täytän-
töön. Koulutustarpeiden toistuvan analysoinnin toteuttamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä. Soveltuvin lähestymistapa riippuu 
kyseessä olevan maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmän (AKIS) suunnittelusta, joka vaihtelee jäsenvaltioittain. Näin ollen toimen-
pideselvityksessä voidaan ainoastaan kuvailla yleisesti tehokkainta tapaa tällaisen arvioinnin suorittamiseksi.

Toimenpideselvityksen päivityksen, sellaisena kuin se on komission täytäntöön panemana, katsotaan olevan tarpeeksi yksityiskohtai-
nen ja riittävä ohje jäsenvaltioille toistuvien tarvearviointien suorittamista varten.

Vastaus kohdan 94 suositukseen 1 d): Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on pantu kokonaisuudessaan täytän-
töön. Kaikki maaseudun kehittämistoimet hyväksytään lisättäviksi maaseudun kehittämisohjelmiin vain, jos jäsenvaltio osoittaa, että 
sitä varten on strateginen tarve. Tämän tarpeen olisi käytävä ilmi maaseudun kehittämisohjelman strategiasta, joka puolestaan perus-
tuu SWOT-analyysiin ja sen perusteella tehtyyn tarvearviointiin, joka jokaisen jäsenvaltion oli tehtävä maaseudun kehittämisohjelman 
suunnitteluvaiheen alussa.
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Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset arvioidaan vuosittaisissa arviointikokouksissa ja seurantakomiteoissa. Näissä kertomuksissa 
raportoidaan kaikkien maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymisestä. Täytäntöönpa-
noon liittyvien vaikeuksien tai viivästysten tapauksessa tilanne arvioidaan ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Vastaus kohdan 96 suositukseen 2 b): Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus ohjeasiakirjoista ja julkisista hankin-
noista, mukaan lukien itse tuotettuja palveluja koskevat tiedot, on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Jäsenvaltioiden menettelyjen seuraaminen säännönmukaisuuden tarkastuksilla, ks. komission vastaus erityiskertomuksen nro 
12/2015 suositukseen 5.

Vastaus kohdan 98 suositukseen 3 a): Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on pantu kokonaisuudessaan täytän-
töön. Komissio antaa ohjeita, jotka toimivat asiakirjana, jossa selvennetään tiettyjä oikeudellisia tulkintoja ja levitetään esimerkkejä 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvistä hyvistä käytännöistä jäsenvaltioille.

Kulujen kohtuullisuudesta keskustellaan säännöllisesti jäsenvaltioiden kanssa useissa eri asiayhteyksissä: viimeisin tapahtuma oli kesä-
kuussa 2018 järjestetty virhetasoseminaari, jossa keskusteltiin kulujen kohtuullisuuteen liittyvistä eri näkökohdista ja yksinkertaistet-
tujen kustannusvaihtojen käytöstä.

Koulutuksia voidaan järjestää jäsenvaltioiden pyynnöstä, ja tästä aiheesta on jo järjestetty useita koulutuksia. On myös todettava, että 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö lisääntyy merkittävällä tavalla maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpa-
nossa, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot käyttävät harvemmin kulujen kohtuullisuuden arviointia.

Vastaus kohdan 98 suositukseen 3 b): Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on pantu kokonaisuudessaan täytän-
töön. Asetuksen (EU) N.o 1303/2013 51 artiklassa vaaditaan, että komission ja kunkin jäsenvaltion välisten vuotuisten arviointiko-
kousten on katettava kaikki ohjelmat vuosina 2017 ja 2019. Näissä arviointikokouksissa otetaan huomioon kumppanuussopimuksen 
täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset. Näissä kertomuksissa esitetään tiedot sellaisten mekanismien täytäntöönpa-
nosta, joilla varmistetaan koordinointi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä unionin ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten 
rahoitusvälineiden välillä ja Euroopan investointipankin kanssa. Nämä arviointikokoukset ovat lisäkeinoja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen ohjelmien välisen täydentävyyden ja synergioiden varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa, ja ne tarjoavat perus-
tan, jonka pohjalta voidaan tehdä parannuksia tarvittaessa.

Vastaus kohdan 100 suositukseen 4 b): Komissio katsoo yhä, että sen vastuulla ei ole seurata, että käytössä ovat palautejärjestelmät, joilla 
parannetaan tulevia koulutuksia.

Tietämyksen siirron ja neuvontapalvelujen laatua ja vaikuttavuutta koskevien luotettavien tietojen osalta täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 808/2014 liitteessä V määritellään maaseudun kehittämistä koskevat yleiset arviointikysymykset: Arviointikysymys 1, joka 
liittyy kohdealaan 1A, kuuluu seuraavasti: ”Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu innovointia, yhteis-
työtä ja tietämyspohjan kehittämistä maaseutualueilla?” Tähän kysymykseen on vastattava vuonna 2019 toimitettavassa syvennetyssä 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa ja jälkiarvioinnissa.

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on näin ollen pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Vastaus kohdan 102 suositukseen 5: Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Tarkastukset, joita ei 
ollut käytännössä suoritettu tietämyksen siirron ja innovoinnin alalla, oli suunniteltu vuosien 2016–2019 monivuotisessa työohjel-
massa vuodeksi n+2 eli vuosiksi 2018–2019. Vuonna 2017 tehdyn uuden keskitetyn riskianalyysin perusteella niiden riskipisteet oli-
vat pienempien menojen vuoksi alhaisemmat, ja saatavilla olevien resurssien perusteella päätettiin ottaa käyttöön muita tarkastuksia 
(joihin liittyy suurempi riski ja enemmän menoja).

Erityiskertomuksen jälkeen tarkastuksen alan riskiprofiilia nostettiin. Sen seurauksena maatalouden ja maaseudun kehittämisen pää-
osasto valitsi ja toteutti viisi tarkastusta (Itävallassa, Tanskassa, Ranskassa, Italiassa ja Ruotsissa). Olisi ymmärrettävä, että hyvin alhais-
ten menojen vuoksi valittujen tapahtumien määrä jäisi yhä rajalliseksi, vaikka tarkastuksen alan riskitekijää nostettaisiin 
riskianalyysissa.

Lisäksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston heinäkuusta 2018 noudattamassa uudessa tarkastusta koskevassa lähes-
tymistavassa painopisteenä on todentamisviranomaisten työ kaikkien muiden kuin yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään 
liittyvien toimenpiteiden osalta, mukaan lukien tietämyksen siirtoon ja innovointiin liittyvät toimenpiteet. Jos tällainen toimenpide 
sisältyy todentamisviranomaisen näytteeseen 1, myös maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto valitsee sen tarkastukses-
saan.
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Erityiskertomus nro 13/2015: FLEGT-toimintasuunnitelman mukainen EU:n tuki puuntuottajamaille

Vastaus kohdan 58 suositukseen 1: Komissio hyväksyi tämän suosituksen osittain vuonna 2015, koska talousarvion korvamerkitsemi-
nen FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten on toteutettavissa ainoastaan aihepiirikohtaisten ohjelmien/budjettikoh-
tien osalta. Komissio varasi kaudelle 2014–2020 yhteensä 145 miljoonaa euroa FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
varten aihepiirikohtaisen ohjelman budjettikohdassa ja laati vuotuiset toimintasuunnitelmat, joissa kerrotaan, mitä FLEGT-toiminta-
suunnitelman toimenpidealueita on tarkoitus rahoittaa.

Erityiskertomus nro 16/2015: Energian toimitusvarmuuden parantaminen energian sisämarkkinoita kehittämällä: lisätoimet 
tarpeen

Vastaus kohdan 117 suositukseen 3: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön laajentamalla sääntelyke-
hystä ja perustamalla alusta.

Vastaus kohdan 123 suositukseen 7 b): Komissio oli hyväksynyt suosituksen osittain ja toteutti tarvittavat toimet hyväksyttyjen osa-aluei-
den osalta.

Vastaus kohdan 126 suositukseen 9: Komissio ei ollut hyväksynyt suositusta. Komissio toteutti kuitenkin toimet, joita se piti tarpeellisina 
taustalla olevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Erityiskertomus nro 17/2015: Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta kohdennet-
tiin uudelleen mutta tulokset jäivät taka-alalle

Vastaus kohdan 84 suositukseen 2 a): Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Komissio toteaa, että mahdollisuuksien tarkastelu tulosten parantamiseksi on jatkuva ja yleinen käytäntö. Komissio tutkii jokaisen 
uudelleenohjelmointipyynnön riippumatta siitä, onko sen esittämisen syynä tarve sisällyttää uusia varoja vai ei, ensisijaisesti parem-
pien tulosten saavuttamiseksi ja käy perusteellisia keskusteluja kyseessä olevan jäsenvaltion kanssa. Komissio ei ole ehdottanut tähän 
mennessä uusia muutoksia, sillä se olisi ollut tarpeetonta ja erittäin tehotonta.

Vastaus kohdan 84 suositukseen 2 b): Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Komissio toteaa, että tällainen arviointi tehdään huolellisesti ja että se on ollut aina yleinen käytäntö. Jokaisesta arviointiprosessin yksi-
tyiskohdasta ja asetuksissa edellytetyistä ja aina yleiseen käytäntöön kuuluneista tekijöistä raportointia pidetään tarpeettomana ja 
tehottomana, minkä vuoksi yksityiskohtaisia tietoja tarkistuslistoista ei ole saatavilla.

Vastaus kohdan 84 suositukseen 2 c): Komissio toteaa, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön siltä osin, kuin se on 
yhä merkityksellinen. Tämä suositus menetti merkitystään vuosina 2014–2020, sillä vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia ei enää 
pidetä keinoina välittää yksityiskohtaisia vaan ainoastaan tiivistettyjä tietoja. Komissio toteaa, että vuotuisissa täytäntöönpanokerto-
muksissa välitetään riittävät ja asiaankuuluvat tiedot ja että yksityiskohtaisempia tietoja annetaan muiden raportointivälineiden avulla 
(esimerkiksi arviointikertomukset, tekniset kokoukset ja seurantakomiteat – joiden keskustelut käyvät ilmi pöytäkirjoista ja asiakirjoi-
hin liitetyistä huomautuksista).

Vastaus kohdan 86 suositukseen 3: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Komissio toteaa, että järjestelmällisiä uskottavuus- ja luotettavuustarkastuksia suoritetaan yleisenä käytäntönä. Tämän käytännön ylei-
syydestä on olemassa todisteita (arviointiyksikön ja Euroopan sosiaalirahaston koordinointiyksikön ohjeasiakirjat, kertomusten 
hyväksymiseen liittyvät tarkistuslistat). Jokaisen yksittäisen tarkastuksen dokumentointi olisi tarpeetonta ja tehotonta.

Erityiskertomus nro 20/2015: Maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen kustannusvaikuttavuus ei-tuotannollisten 
maatalousinvestointien alalla

Vastaus kohdan 74 suositukseen 1 a): Jäsenvaltiot toimittavat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artiklan mukaisesti vuoden 2018 paran-
netun vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen komissiolle viimeistään vuoden 2019 kesäkuun lopussa. Komissio voi saattaa päätök-
seen vain kyseessä olevan seurannan kyseisenä aikana.

Vastaus kohdan 77 suositukseen 3 a): Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu täytäntöön, sillä vaadittu toimenpide jäsenvaltioiden 
neuvomisesta lisäindikaattorien käyttöönotosta on toteutettu. Komissio seuraa maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanoa 
yhteisillä toimintaympäristö-, tulos- ja tuotosindikaattoreilla vuosien 2014–2020 yhteisessä seuranta- ja arviointijärjestelmässä.
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Arviointeja tehdään jäsenvaltioiden toimesta/puolesta, kun taas näiden arvioiden yhteenvedon tekeminen EU:n tasolla on komission 
yksiköiden vastuulla. Vuosien 2014–2020 yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän pakollisiin tekijöihin, jotka sisältyvät täytän-
töönpanosäädökseen, kuuluu luettelo politiikan tuloksellisuuden seurannassa käytettävistä indikaattoreista. Komissio ei voi tehdä näi-
den indikaattorien lisäksi muuta kuin vain neuvoa/kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisäindikaattoreita.

Suositus neuvoa ”jäsenvaltioita, joille maksetaan huomattavaa ei-tuotannollisia investointeja koskevaa tukea, miten määritetään ylei-
simmin rahoitettuja ei-tuotannollisten investointien tyyppejä varten erilliset tulosindikaattorit” pantiin täytäntöön antamalla aiheesta 
ohjeet (”Assessment of Rural Development Programmes results: How to prepare for reporting on evaluation in 2017”).

Komissio ei voi pakottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tällaisia lisäindikaattoreita, koska siinä mentäisiin vuosien 2014–2020 
yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmäkehyksen pakollisia osatekijöitä pidemmälle.

Vastaus kohdan 81 suositukseen 5 b): Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto varmennuksen ja tarkastuksen osasto jatkaa 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen sisällyttämistä monivuotisen työohjelman valmistelutyössään. Tilintarkastustuomioistui-
men havainnot kuuluvat monivuotisen työohjelman laatimisessa käytettäviin vakioperusteisiin.

Erityiskertomus nro 23/2015: Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, 
mutta vielä on jonkin verran tekemistä

Vastaus kohdan 172 suositukseen 1 d): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 172 suositukseen 1 e): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 172 suositukseen 1 f): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 182 suositukseen 2 b): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 182 suositukseen 2 c): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 182 suositukseen 2 d): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 191 suositukseen 3 b): Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Vastaus kohdan 191 suositukseen 3 e): Töiden odotetaan jatkuvan, ja tämä suositus on määrä panna kokonaisuudessaan täytäntöön vii-
meistään vuoden 2020 lopussa.

Vastaus kohdan 191 suositukseen 3 f): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Vastaus kohdan 191 suositukseen 3 g): Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Erityiskertomus nro 24/2015: EU:n sisäisten arvonlisäveropetosten torjuminen: lisätoimia tarvitaan”.

Vastaus kohdan 116 suositukseen 6: Komissio ei hyväksynyt suositusta. Suositus on korvattu parhaillaan neuvoston käsiteltävän olevalla 
komission ehdotuksella lopullisesta arvonlisäverojärjestelmästä, joka uudistaisi perusteellisesti EU:n sisäisen kaupan nykyisen alv-jär-
jestelmän ja johon sisältyisi uusia raportointivelvollisuuksia koskevia sääntöjä.

Vastaus kohdan 117 suositukseen 7: Komissio ei hyväksynyt suositusta. Alakohtainen käännetty verovelvollisuus on vapaaehtoinen 
petostentorjuntatoimi, joka koskee pääasiassa tiettyjä kansallisen tason petoksiin liittyviä ongelmia. Parhaillaan neuvoston käsiteltä-
vänä olevassa komission ehdotuksessa lopullisesta arvonlisäverojärjestelmästä säädetään alakohtaisen käännetyn verovelvollisuuden 
kumoamisesta (ensimmäisessä vaiheessa tavaroiden osalta), sillä ehdotuksella käsitellään rakenteellisesti EU:n sisäisiin petoksiin liitty-
vien ongelmien perimmäisiä syitä.

Erityiskertomus nro 25/2015: Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista saada huomattavasti 
parempaa vastinetta

Vastaus kohdan 101 suositukseen 1 b): Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten on perustettu foorumi – eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto –, jota jäsenvaltiot 
käyttävät, kun täytäntöönpanoon liittyvät hankkeet ja parhaat käytännöt ilmaantuvat nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020. Mah-
dollista nollavaikutusta koskevat lisäarvioinnit voidaan tehdä ainoastaan tapauskohtaisesti ja ohjelman arvioinnin aikana. Komissio 
antanut tätä varten ohjeet.
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Lisäksi komissio on lieventänyt EU:n varojen lisäarvon saavuttamatta jäämisen riskiä hyväksymällä maaseudun kehittämisohjelmia 
nykyiselle kaudelle 2014–2020.

Vastaus kohdan 101 suositukseen 1 d): Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu osittain täytäntöön, sillä täytäntöönpano on käyn-
nissä. Komission eri yksiköt ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa. Kun maaseudun kehittämisohjelmia hyväksytään tai muutetaan, 
komission muut yksiköt otetaan mukaan prosessiin virallisten yksiköiden välisten kuulemisten avulla, ja niiden lausunnot otetaan 
huomioon. Lisäksi kumppanuussopimusten muutoksista sovitaan yhdessä. Vuoden 2018 kehitettyjen vuotuisten täytäntöönpanoker-
tomusten, jotka on määrä toimittaa vuonna 2019, odotetaan tarjoavan lisätietoa järjestelyjen vaikuttavuudesta EU:n varojen välisen 
täydentävyyden varmistamisessa. Näitä vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia koskevat tarkistetut ohjeet julkaistiin syyskuussa 2018.

Vastaus kohdan 106 suositukseen 2 b): Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio on pitä-
nyt useita esitelmiä koontiasetukseen (asetus (EU, Euratom) 2018/1046) sisällytetyistä uusista yksinkertaistetuista kustannusvaihtoeh-
doista. Komissio piti esitelmän maaseudun kehittämiskomiteassa ja maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) seminaarissa lokakuussa 2018 sekä espanjalaisten maksajavirastojen konferenssissa marras-
kuussa 2018. Näiden esitelmien yhteydessä käytiin keskusteluja siitä, miten käyttämällä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
voidaan korvata tarve arvioida kulujen kohtuullisuutta ja miten jäsenvaltiot voivat selvitä kaikista tähän liittyvistä ongelmista. Euroop-
palaisen maaseudun kehittämisverkoston on määrä järjestää 20. kesäkuuta 2019 aiheesta työpaja (”ENRD Workshop ’Simplified Cost 
Options: experience gained and new opportunities’”).

Vastaus kohdan 109 suositukseen 3 a): Komissio aikoo arvioida varojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuosien 2014–2020 maaseu-
dun kehittämisohjelmissa yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän (asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artikla) mukaisesti. Arvi-
ointi tehdään jäsenvaltioiden vuonna 2019 raportoimien väliarviointien ja komissiolle viimeistään vuoden 2024 lopussa 
toimitettujen jälkiarviointien perusteella (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 78 artikla).

Liite 3.4 – Osittain täytäntöönpantujen suositusten avulla aikaansaadut parannukset ja jäljellä olevat heikkoudet kertomuk-
sittain eriteltynä

Erityiskertomus nro 01/2015: Sisävesiliikenne Euroopassa – Ei merkittäviä parannuksia kulkumuotojakaumassa ja navigoin-
tiolosuhteissa vuoden 2001 jälkeen

Kohdan 54 suositus 2 a): Jäsenvaltion tehokkaista koordinointitoimista ei ole näyttöä.

Vastaus: Suosituksessa kehotettiin suorittamaan perusteellisia analyyseja strategian kehittämiseksi edelleen. Komissio toteutti toimet, 
jotka olivat mahdollisia määritellyssä suosituksen täytäntöönpanon määräajassa, ja katsoo, että suositus on pantu täytäntöön. Komis-
sio tutki sisävesiliikenteen alan tilanteen sitä koskevan markkinaseuranta-analyysin avulla. Tämän lisäksi komissio tekee myös tutki-
muksia vesiliikenteen mahdollisuuksista (satamat ja sisävesiväylät) EU:n talouden ja infrastruktuurihankkeiden kehitystä koskevien 
erilaisten skenaarioiden mukaisesti. Strategia tarkistetaan TEN-T-kehyksen tarkistuksen tarjoamassa yleisemmässä asiayhteydessä. 
Komission tutkimuksen vesiliikenteen mahdollisuuksista (satamat ja sisävesiväylät) EU:n talouden, teollisuuden suuntausten ja TEN-T-
hankkeiden kehitystä koskevien erilaisten skenaarioiden mukaisesti oli määrä valmistua helmikuussa 2019. Tutkimuksesta vastaavan 
konsultin kohtaamien viivästysten sekä tutkimukseen tarvittujen merkittävien parannusten vuoksi loppuraportti on parhaillaan 
komission yksiköiden hyväksyttävänä.

Komissio on aloittanut neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella työt jäsenvaltioiden ja sidosryh-
mien kanssa tulevan, vuoden 2020 jälkeen käyttöön otettavan Naiades III -ohjelman valmistelemiseksi, jotta voidaan parantaa edel-
leen sisävesiliikennealan tehokkuutta.

Erityiskertomus nro 02/2015: EU:n rahoitus Tonavan jokivesistöalueen yhdyskuntajätevesien puhdistamoille – Jäsenvaltioita on 
vielä avustettava jätevesiä koskevien EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa

Kohdan 110 suositus 2 a): Tällaisia tietoja ei ole kerätty taajamista, joiden avl on alle 2 000.

Vastaus: Komissio otti suosituksen 2 a asianmukaisesti huomioon, eikä hyväksynyt sen osaa, joka koski taajamia, joiden avl on alle 
2 000. Komissio ei suostunut pyytämään jäsenvaltioita toimittamaan tietoja taloudellisista määristä sellaisten taajamien osalta, joiden 
avl on alle 2 000. Tämän syynä olivat a) perusteettomat hallinnolliset lisärasitteet, b) raportointiin liittyvien viivästysten lisääntyminen 
(tilintarkastustuomioistuin suosittelee muualla raportointiin liittyvien viivästysten vähentämistä), c) direktiivissä ei ole säädetty 
nimenomaista raportointivelvollisuutta.
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Kohdan 115 suositus 3 c): Ympäristöasioiden pääosasto ei ole vielä tehnyt johtopäätöstä tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta eli tarpeesta 
säätää ylivuotojen mittaaminen pakolliseksi.

Vastaus: Komissio on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti rankkasateista johtuvia ylivuotoja käsittelevän tut-
kimuksen ja sisällyttänyt tämän kysymyksen osaksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin arviointia. Arviointi on val-
mistumassa, ja se julkaistaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Arviointi on taaksepäin katsova, mutta siinä tarkastellaan 
jäännösvaikutuksia yhdistettyjen viemärien ylivuotojen jäännösvaikutuksesta sääntöjen täyden noudattamisen skenaariossa. Se on 
mallinnettu, ja päätelmät sisällytetään arviointia koskevaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan (määrä julkaista vuoden 2019 
viimeisellä neljänneksellä). Arvioinnin päätelmien perusteella komissio voi päättää noudattaa vaikutustenarviointia tai mahdollisesti 
tarkistaa yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevaa direktiiviä, myös ylivuotoihin liittyviä mittauksia ja sääntöjä koskevien vaatimusten 
asettamisen osalta. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että suositus on nyt pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 115 suositus 3 d): Vaarana on yhä, että jätevesien käsittelylaitokset ovat liian suuria.

Vastaus: Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio on toteuttanut suositellun toimen.

Ohjelmakauden 2014–2020 osalta rahoitusvälineitä koskevat raportointivaatimukset asetetaan yhteisiä säännöksiä koskevan asetuk-
sen (asetus (EU) N:o 1303/2013) 46 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen(EU) N:o 821/2014 liitteessä I. Jälkimmäisessä 
esitetään malli rahoitusvälineistä toimitettaville tiedoille. Mallin kohdassa VIII jäsenvaltioiden on annettava tiedot rahoitusvälineen 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ulkopuolelta keräämien rahoitusosuuksien määrästä, kuten julkisista ja/tai yksityisistä 
rahoitusosuuksista, ja tiedot on annettava sekä rahoitussopimuksiin sidotuista määristä että loppukäyttäjien tasolla maksetuista mää-
ristä.

Kohdan 117 suositus 4 b): Tarkistetun lannoitevalmisteista annetun asetuksen käsittely on vielä kesken. Puhdistamolietteen sisällyttäminen lan-
noitteiden luetteloon riippuu parhaillaan käynnissä olevan teknisen tutkimuksen tuloksista.

Vastaus: Lannoitevalmisteista annettu asetus hyväksyttiin toukokuussa ja julkaistaan 25. kesäkuuta. STRUBIAS-tutkimuksen perus-
teella annettavalla delegoidulla säädöksellä voidaan sisällyttää uusia ainesosaluokkia asetuksen liitteeseen 2 ja säätää hyödyntämis-
sääntöjä, jotka koskevat tiettyjä materiaaleja, kuten puhdistamolietteestä talteen otettua ja markkinoilla CE-merkinnällä 
lannoitetuotteina myytävää tuhkaa ja sadeveden suoloja.

Erityiskertomus nro 04/2015: Miten tekninen apu on edistänyt maataloutta ja maaseudun kehittämistä?

Kohdan 90 suositus 1: Suosituksen perusteella toteutettujen toimien lisäarvo on kyseenalainen. Vaikka komissio on pannut täytän-
töön suosituksen 1 (selkeyttäminen ja valvonta), se ei puuttunut toimissaan kertomuksessa määriteltyyn taustalla olevaan havaintoon 
eli siihen, että suuri osa jäsenvaltioiden tekniseen apuun liittyvästä rahoituksesta ”on itse asiassa budjettitukea”. Teknisen avun käyttä-
minen yleisiin hallinnollisiin kuluihin ei ole vastoin EU:n säädöksiä, minkä vuoksi komissio on hyväksynyt sen. Näiden kulujen asian-
mukainen arviointi ja vertailu jäsenvaltioiden välillä osana seurantaa voisi auttaa tunnistamaan parhaita/huonoimpia käytäntöjä, joita 
voitaisiin sisällyttää jäsenvaltioille annettaviin ohjeisiin ja suosituksiin.

Vastaus: Jäsenvaltiot kuvailevat yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti maaseudun kehittämisohjelmissaan, 
miten teknistä tukea käytetään, ja voivat antaa yleisen arvion sen täytäntöönpanosta.

Lisäksi olisi korostettava, että seurannan indikaattorit tarjoavat vain osan arviointia varten tarvittavista tiedoista ja että arviointi ulot-
tuu selvästi seurantataulukoiden tietojen analysointia pidemmälle. Maaseudun kehitystä koskeviin kysymyksiin, jotka on vahvistettu 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä V, sisältyvä kysymys nro 20 kuuluu seuraavasti: Missä määrin tekni-
nen apu on edistänyt asetuksen (EU) N:o 1303/2013 59 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 2 kohdassa säädetty-
jen tavoitteiden saavuttamista?

Komission on määrä valmistella ja toimittaa maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointi viimeistään joulukuussa 2024.

Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.
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Kohdan 93 suositus 4: Tarkastajien saatavilla olleen näytön perusteella komissio toteuttanut tarpeeksi toimia tuloksellisuuskehyksen perustami-
seksi komission tasolla. Komissio kannusti jäsenvaltioita vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien hyväksymistä koskevissa havainto-
kirjeissään antamassaan suosituksessa vahvistamaan riittävät teknistä apua koskevat indikaattorit, mutta se ei ole pakollista. 
Tuloksellisuuskehyksen täytäntöönpanotilanteesta jäsenvaltioiden tasolla ei ollut saatavilla tietoa komissiolta. Saatavilla oli vain hyvin vähän vaa-
dittuja seurantaa koskevia tietoja, eikä näitä tietoja käytetty käytännössä. Kansallisia maaseutuverkostoja ja muita kuluja koskevat indikaattorit 
(jotka kattavat myös valmiuksien kehittämistä varten annettavan teknisen avun) eivät ole tasapainossa, kun otetaan huomioon niihin liittyvien 
menojen suhteellinen koko.

Vastaus: Seurantataulukossa B2.3 on eroteltu teknisenä apuna annettavassa tuessa (muu kuin kansallinen maaseutuverkosto) julkisten 
kokonaismenojen hallintomenot ja muut menot, joista jälkimmäisiin sisältyvät tutkimukset ja koulutus. Yleisen periaatteen mukai-
sesti jäsenvaltioiden ja alueiden keräämien lisäindikaattorien määrittelyssä on säilytettävä oikea tasapaino yhtäältä lisäarvon ja toi-
saalta hallinnollisen taakan välillä. Tästä syystä tällä tasolla kerättyjen yksityiskohtaisten tietojen määrä pidetään tarkoituksellisesti 
vähäisenä.

Komissio ei pysty toimittamaan ennakkoon todisteita arviointikysymysten lopullisista tuloksista. Yhteistyössä tapahtuvassa hallin-
noinnissa maaseudun kehittämisohjelmien arviointi suoritetaan jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla komission täytäntöönpanoasetuk-
sen (EU) N:o 808/2014 14 artiklassa säädetyn arviointia koskevan yleisen lähestymistavan mukaisesti.

Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Erityiskertomus nro 05/2015: Ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia maaseudun kehittämisen välineitä?

Kohdan 100 suositus 3: Komissio ei ole määritellyt tarkkoja uusiutuvuusvaikutuksia koskevia tavoitteita. Tiukemman varainhoidon todellinen vai-
kutus uusiutuvuusvaikutuksiin on yhä avoinna.

Lainsäätäjät eivät ole säätäneet oikeudellisia vaatimuksia uusiutuvuusvaikutuksia koskevien tavoitteiden asettamista varten. Syynä on 
se, että jokaiseen rahoitusvälineeseen liittyvä uudistuva luonne heijastaa kutakin välinettä ja suunnittelua. Lisäksi se riippuu ulkoisista 
tekijöistä, kuten markkinoiden kysynnästä ja taloudellisesta kehityksestä. Komissio esitti vastaavasti täytäntöönpanoasetuksissaan 
(EU) N:o 964/2014 ja (EU) 2016/1157 ainoastaan uusiutuvuuteen liittyviä uusia täytäntöönpanosääntöjä lainanantopolitiikkaa kos-
kevissa jaksoissa. Oikeudellinen kehys ja täytäntöönpanosäännöt voivat ainoastaan tarjota periaatteet tavoitteiden määrittelemiselle ja 
takaisin maksettujen varojen hallinnalle.

Lainanannon tavoitetasoa ja korkojen vaihteluväliä ei voida määritellä EU:n tasolla ennakkoon antamalla ennakkoon määriteltyjä 
tavoitteita. Se voidaan arvioida ainoastaan tapauskohtaisesti kunkin rahoitusvälineen ennakkoarvioinnissa (asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 37 artiklan mukaisesti), ja se otetaan huomioon määritettäessä rahoitusvälineen luonnetta (uusiutuva vai uusiutumaton 
lainainstrumentti). Myös vipuvaikutus on tutkittava ennakkoarvioinnin yhteydessä. Rahoitusvälineeseen takaisin maksetut varat on 
joko käytettävä uudelleen samassa rahoitusvälineessä (uusiutuvasti samassa rahoitusvälineessä), tai ne voidaan käyttää asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 44 artiklan (samaan prioriteetin mukaiseen tavoitteeseen ennen tukikelpoisuusajan päättymistä) tai 45 artiklan 
(ohjelman tavoitteen mukaisesti tukikelpoisuusajan päättymisen jälkeen) mukaisesti sen jälkeen, kun varat on maksettu takaisin hal-
lintoviranomaiselle tai rahasto-osuusrahastoon.

Komissio katsoo näiden säännösten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina koontiasetuksessa (asetus (EU, Euratom) 2018/1046), perus-
teella, että suositus on pantu täytäntöön lukuun ottamatta tavoitteita, jotka voidaan määritellä ainoastaan kunkin rahoitusvälineen 
ennakkoarvioinnin yhteydessä ja joita komissio ei voi asettaa horisontaalisesti.

Erityiskertomus nro 07/2015: EU:n poliisioperaatiolla Afganistanissa on saavutettu vaihtelevia tuloksia (EUH)

Kohdan 85 suositus 2 a): Ei todisteita todellisista koulutuksista. Ei maakohtaisia osatekijöitä. Ei todisteita ennen operaation käynnistämistä toteu-
tetusta paikallisen henkilöstön koulutuksesta.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Kohdan 86 suositus 3 b): Saatavilla olevat todisteet eivät osoita, että suositus olisi pantu täytäntöön paikallisten kouluttajien/koulutettavien osalta.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.
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Kohdan 86 suositus 3 d): Todisteita ohjausaineistosta, ohjauksen välietapeista ja ohjaukseen liittyvistä lokikirjoista ei havaittu.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Kohdan 86 suositus 3 e: Todentavista asiakirjoista ei löydetty erityisiä ohjeita ohjaajien siirtymämenettelyistä.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Kohdan 86 suositus 3 f: Tarkastajat eivät löytäneet erityisiä ohjeita/todisteita synergioista ohjaustoimien kanssa ja hankkeiden tavoitteiden selvästä 
kytköksestä täytäntöönpanosuunnitelman välietappeihin.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Kohdan 88 suositus 5 a): EUH:n ja komission kattavaa yhteistä strategiaa ei ole vielä kehitetty YTPP-operaatioiden supistamista ja päättämistä 
varten. Puutetta, joka liittyy siihen, että operaatioiden päättämistä koskevat suunnitelmat toimitetaan vain kolme kuukautta ennen toimeksiannon 
operatiivisen vaiheen päättymistä, ei ole korjattu. Saatavilla olevissa ohjeissa ei käsitellä kattavasti supistamiseen ja päättämiseen luontaisesti liitty-
viä erilaisia riskejä.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Kohdan 88 suositus 5 b): Tarkastajat eivät löytäneet erityisiä ohjeita/todisteita siitä, miten voitaisiin välttää omaisuuserien kertymistä ja ehkäistä 
omaisuuserien kertymiseen liittyville taloudellisille riskeille altistumista, eivätkä myöskään esimerkkejä EUH:n ja komission oikea-aikaisista keski-
tetyistä ohjeista/todisteista YTPP-operaatioille omaisuuserien kertymisen välttämisestä.

Vastaus: EUH on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arvioinnista.

Erityiskertomus nro 8/2015: Vastaako EU:n antama taloudellinen tuki riittävän hyvin mikroyrittäjien tarpeita?

Kohdan 68 suositus 1: Koska erityistä mikroyrittäjiä koskevaa indikaattoria ei ole olemassa, tietoja ei ole vieläkään saatavilla vuosien 2014–2020 
osalta siitä, miten paljon mikroyrittäjille on kohdistettu avustuksina annettavaa rahoitusta.

Vastaus: Kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen liitteessä 3.4 mainitsema yhä olemassa oleva puute, on pantava mer-
kille, että erityisten indikaattorien sisällyttäminen toimenpideohjelmaan on valinnaista hallintoviranomaisille. Asetuksessa säädetään 
kuitenkin pakolliset yhteisöjä koskevat yhteiset tuotosindikaattorit (asetuksen (EU) N:o 1304/2013 liitteessä I oleva 2 kohta).

Erityiskertomus nro 10/2015: Toimia EU:n koheesiovarojen käytössä todettujen julkisia hankintoja koskevien ongelmien ratkai-
semiseksi olisi tehostettava

Kohdan 99 suositus 1 a): Nykyisin vain noin neljäsosa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän (IMS) tapauksista sisältää yksityiskohtai-
sia tietoja alaluokasta. Tämä paranee, kun uusia tapauksia kirjataan ja vanhoja suljetaan. Analyysityökalun sekä IMS:n ja jäsenvaltioiden tieto-
kantojen välisten käyttöliittymien kehittäminen on pitkällä, mutta ne on vielä viimeisteltävä.

Vastaus: IMS päivitettiin, jotta siihen voitiin sisällyttää julkisia hankintoja koskeviin rikkomuksiin liittyvä erityinen sääntöjenvastai-
suuksien luokka. Tämä luokka on puolestaan jaettu 26 alaluokkaan, jotka voivat kuvailla yksityiskohtaisesti näiden rikkomusten tär-
keimpiä syitä. Tämä luokittelu on täysin yhdenmukainen aluepolitiikan pääosaston ja kansallisten tarkastusviranomaisten käyttämän 
luokituksen kanssa.

Ennen tämän uuden luokittelun tarjoamien analyyttisten mahdollisuuksien hyödyntämistä on saavutettava tietotarpeiden kriittinen 
massa. Tähän mennessä 19 891:stä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomiseen liittyvästä sääntöjenvastaisuudesta 7 593
(38 prosenttia) sisältää tähän uuteen luokitukseen perustuvia tietoja. Näin ollen tällaisten tietojen merkityksellinen analyysi saavute-
taan asteittain, kun jäsenvaltiot päivittävät vanhempia sääntöjenvastaisuuksiaan ja kirjaavat uusia.

Tilanne paranee näin ollen asteittain, ja komissio muistuttaa kansallisia viranomaisia, että ne päivittäisivät tiedot ja ottaisivat huo-
mioon tietojen laadun aina kun mahdollista (asiaa käsittelevä COCOLAF-komitean alaryhmä tai vuotuiset koordinointikokoukset tar-
kastusviranomaisten kanssa).
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Kohdan 105 suositus 6 a): Sähköisten hankintojen myöhemmät vaiheet on vielä pantava täytäntöön direktiivissä säädetyn mukaisesti (sähköinen 
laskutus viimeistään huhtikuussa 2019).

Komission olisi vaadittava kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti Arachne-tietokantaan ja käyttämään sitä.

Vastaus: Sähköisten hankintojen viimeinen laillisesti sitova vaihe (tarjousten sähköinen jättäminen) on ollut voimassa lokakuusta 
2018 alkaen. Komissio tukee osana sisämarkkinastrategiaa sopimusrekistereiden kehittämistä jäsenvaltioissa. Sopimusrekisterit edis-
tävät merkittävästi tietojen läpinäkyvyyden lisäämistä julkisissa hankinnoissa. Tällä alalla tehtävää työtä varten on perustettu sidosryh-
mäfoorumin (EXEP) työryhmä, jonka tehtävänä on jakaa hyviä käytäntöjä ja joka on myös tuottanut sopimusrekistereitä käsittelevän 
oppaan.

Komissio on ryhtynyt tiedonlouhintatyökaluja koskeviin suositeltuihin toimiin. Se edistää aktiivisesti sitä, että vastuussa olevat kansal-
liset viranomaiset käyttävät Arachnea, joka on komission kehittämä ennalta ehkäisevä riskien pisteytysväline. Tämä työkalu voi paran-
taa tarkastuksia merkittävästi ja edistää sellaisten riskien ehkäisemistä ja havaitsemista, jotka liittyvät esimerkiksi julkisiin 
hankintamenettelyihin, eturistiriitoihin ja tukien keskittymiseen tietyille toimijoille. Se voi myös helpottaa petosten tunnistamista. 
Komissio on tietoinen muista vastaavista tiedonlouhintatyökaluista ja tukee niiden käyttöä.

Seuraavat toimet on toteutettu:

1) Jäsenvaltioille ja erityisesti ”ensisijaisille maille” on tarjottu teknistä ja valmiuksien kehittämiseen liittyvää tukea julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien sähköisiä hankintoja koskevien vaatimusten panemiseksi täytäntöön viimeistään vuoden 2018 lopussa.

2) Parhaita käytäntöjä on jaettu sähköisiin hankintoihin siirtymisen tukemiseksi EXEPin eli sähköisiä hankintoja koskevan sidosryh-
mäfoorumin välityksellä (viimeisin EXEPin kokous pidettiin 22. toukokuuta 2019). Julkisten hankintojen digitalisaatiota koskeva kon-
ferenssi järjestettiin 18. lokakuuta 2018.

3) Parhaita käytäntöjä on jaettu, ja vuonna 2017 julkaistun EU:n sähköisen laskutuksen standardin, joka on määrä panna täytäntöön 
viimeistään huhtikuussa 2019, täytäntöönpanoa on tuettu (erityisesti Euroopan sidosryhmien yhteisen sähköistä laskutusta käsittele-
vän foorumin toimien avulla).

4) Sähköisiin hankintoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä (valtiontuet, direktiivin tulkinta jne.) on käsitelty.

Erityiskertomus nro 11/2015: Hallinnoiko komissio hyvin kalastuskumppanuussopimuksia?

Kohdan 90 suositus 1 b): Koska dokumentoituja alueellisia strategioita ei kuitenkaan ole olemassa, komission alueellisten strategioiden määritte-
lyssä ja dokumentoinnissa on vielä edistyttävä.

Vastaus: Komissio ottaa tilintarkastustuomioistuimen lopullisen arvioinnin huomioon. Komissio katsoo, että kuhunkin kestävää 
kalastusta koskevien kumppanuussopimusten neuvottelemisen yhteydessä tehtyyn yksittäiseen arviointiin on jo sisällytetty alueelli-
nen tilanne. Sen tavoitteena on ollut varmistaa erilaisten kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten säännösten johdon-
mukaisuus samalla alueella.

Komissio määrittelee kuitenkin lisää kestävää kalastusta koskeviin kumppanuussopimuksiin liittyviä alueellisia strategioita kumppa-
nuussopimusten yleisen arvioinnin yhteydessä (määrä tehdä vuosina 2020–2021).

Kohdan 93 suositus 2 a): Nykyiset menettelyt lupamenettelyjen seuraamiseksi ovat kuitenkin yhä puutteellisia. Edistymistä on tapahduttava siinä, 
miten komissio seuraa lupamenettelyjä ja ryhtyy niihin liittyviin jatkotoimiin.

Vastaus: Komissio ottaa tilintarkastustuomioistuimen lopullisen arvioinnin huomioon. Lupamenettelyjä hallinnoivat komission yksi-
köt voivat jo tarkastaa tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden nykyisten sisäisten suuntaviivojen pohjalta ja tallentaa kaikki 
vastaanotetut pyynnöt tietokantaan.

Prosessin virtaviivaistamiseksi edelleen on kehitetty IT-hanke, joka on parhaillaan käynnissä. Lupamenettelyn on määrä olla täysin 
automatisoitu viimeistään vuoden 2021 lopussa.
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Erityiskertomus nro 12/2015: Tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hallinnointi on haitannut maaseudun osaamista-
louden edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista

Kohdan 94 suositus 1 b): Ohjeasiakirjan tiedot eivät ole tarpeeksi yksityiskohtaisia siitä, miten koulutustarpeita olisi analysoitava toistuvasti.

Vastaus: Koulutustarpeiden toistuvan analysoinnin toteuttamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä. Soveltuvin lähestymistapa riip-
puu kyseessä olevan maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmän (AKIS) suunnittelusta, joka vaihtelee jäsenvaltioittain. Näin ollen toi-
menpideselvityksessä voidaan ainoastaan kuvailla yleisesti tehokkainta tapaa tällaisen arvioinnin suorittamiseksi.

Toimenpideselvityksen päivityksen, sellaisena kuin se on komission täytäntöön panemana, katsotaan olevan tarpeeksi yksityiskohtai-
nen ja riittävä opas jäsenvaltioille toistuvien tarvearviointien suorittamista varten.

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on näin ollen pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 94 suositus 1 d): Komissio ei seuraa seurantakomiteoissa ja vuotuisissa arviointikokouksissa sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat neuvonta-
palvelujen käyttöönottoa.

Vastaus: Kaikki maaseudun kehittämistoimet hyväksytään lisättäviksi maaseudun kehittämisohjelmiin vain, jos jäsenvaltio osoittaa, 
että sitä varten on strateginen tarve. Tämän tarpeen olisi käytävä ilmi maaseudun kehittämisohjelman strategiasta, joka puolestaan 
perustuu SWOT-analyysiin ja sen perusteella tehtyyn tarvearviointiin, joka jokaisen jäsenvaltion oli tehtävä maaseudun kehittämisoh-
jelman suunnitteluvaiheen alussa.

Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset arvioidaan vuosittaisissa arviointikokouksissa ja seurantakomiteoissa. Näissä kertomuksissa 
raportoidaan kaikkien maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymisestä. Täytäntöönpa-
noon liittyvien vaikeuksien tai viivästysten tapauksessa tilanne arvioidaan ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on näin ollen pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 96 suositus 2 b): Tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa edellytetty komission jäsenvaltioiden seuranta ei ole riittävää.

Vastaus: Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus ohjeasiakirjoista ja julkisista hankinnoista, mukaan lukien itse 
tuotettuja palveluja koskevat tiedot, on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Jäsenvaltioiden menettelyjen seuraaminen säännönmukaisuuden tarkastuksilla, ks. komission vastaus erityiskertomuksen nro 
12/2015 suositukseen 5.

Kohdan 98 suositus 3 a): Komissio ei juuri esittänyt todisteita hallintoviranomaisten lisäkoulutuksesta, jossa olisi keskusteltu kulujen kohtuullisuu-
desta, kun yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ei käytetä. Joistakin yhteisistä tavoitteista huolimatta kulujen kohtuullisuutta koskevat tarkas-
tukset ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö eivät ole sama asia. Yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot kattavat vain pienen osan 
maaseudun kehittämisen kokonaismenoista (ks. erityiskertomus nro 11/2018), minkä vuoksi tarve hallintoviranomaisten toteuttamalle kulujen 
kohtuullisuuden arvioinnille on yhä olemassa. (Komissio ei ole määritellyt muita hallinnollisia menettelyjä koskevia parhaita käytäntöjä kulujen 
kohtuullisuuden arvioinnin osalta eurooppalaisessa maaseudun kehittämisverkostossa).

Vastaus: Komissio antaa ohjeita asiakirjana, jossa selvennetään tiettyjä oikeudellisia tulkintoja ja levitetään esimerkkejä EU:n lainsää-
dännön täytäntöönpanoon liittyvistä hyvistä käytännöistä jäsenvaltioille.

Kulujen kohtuullisuudesta keskustellaan säännöllisesti jäsenvaltioiden kanssa useissa eri asiayhteyksissä: viimeisin tapahtuma oli kesä-
kuussa 2018 järjestetty virhetasoseminaari, jossa keskusteltiin kulujen kohtuullisuuteen liittyvistä eri näkökohdista ja yksinkertaistet-
tujen kustannusvaihtojen käytöstä.

Koulutuksia voidaan järjestää jäsenvaltioiden pyynnöstä, ja tästä aiheesta on jo järjestetty useita koulutuksia. On myös todettava, että 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö lisääntyy merkittävällä tavalla maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpa-
nossa, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot käyttävät harvemmin kulujen kohtuullisuuden arviointia.
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Komissio katsoo näin ollen, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 98 suositus 3 b): Yksiköiden välillä perustettujen ryhmien keskusteluaiheet ovat yleisluontoisia eivätkä kata ohjelmien yksittäisiä toimenpi-
teitä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi kertomuksessaan (erityiskertomus nro 16/2017) kumppanuussopimuksiin ja maaseudun kehittä-
mistä koskeviin ohjelmiin vaikuttavia puutteita rajatylittävän täydentävyyden ja synergioiden osalta.

Vastaus: Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 51 artiklassa vaaditaan, että komission ja kunkin jäsenvaltion välisten vuotuisten arviointi-
kokousten on katettava kaikki ohjelmat vuosina 2017 ja 2019. Näissä arviointikokouksissa otetaan huomioon kumppanuussopimuk-
sen täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset. Näissä kertomuksissa esitetään tiedot sellaisten mekanismien 
täytäntöönpanosta, joilla varmistetaan koordinointi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä unionin ja jäsenvaltioiden mui-
den kansallisten rahoitusvälineiden välillä ja Euroopan investointipankin kanssa. Nämä arviointikokoukset ovat lisäkeinoja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen ohjelmien välisen täydentävyyden ja synergioiden varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa, ja ne tar-
joavat perustan, jonka pohjalta voidaan tehdä parannuksia tarvittaessa.

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on näin ollen pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 100 suositus 4 b): Toimenpidettä 1 koskeva päivitetty ohjeasiakirja ei tarjoa selviä ohjeita siitä, miten jäsenvaltion olisi toteutettava palau-
temenettelyt. Vaikka tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen esimerkkiin tavanomaisista menetelmistä sisältyy myös koulutusohjelmien arvi-
ointi, tätä ei mainita ohjetekstissä, ja yleinen käsitys voi olla, että menetelmät koskevat vain tarveanalyysia.

Vastaus: Komissio katsoo yhä, että sen vastuulla ei ole seurata, että käytössä ovat palautejärjestelmät, joilla parannetaan tulevia koulu-
tuksia.

Tietämyksen siirron ja neuvontapalvelujen laatua ja vaikuttavuutta koskevien luotettavien tietojen osalta täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 808/2014 liitteessä V määritellään maaseudun kehittämistä koskevat yleiset arviointikysymykset: Arviointikysymys 1, joka 
liittyy kohdealaan 1A, kuuluu seuraavasti: ”Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu innovointia, yhteis-
työtä ja tietämyspohjan kehittämistä maaseutualueilla?” Tähän kysymykseen on vastattava vuonna 2019 toimitettavassa syvennetyssä 
vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa ja jälkiarvioinnissa.

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositus on näin ollen pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 102 suositus 5: Useita suunniteltuja tarkastuksia ei toteutettu käytännössä. Yksi mahdollinen syy sille on riskianalyysista saadut vähäiset 
pisteet.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat panevat merkille, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto aloitti säännönmukaisuuden 
tarkastusten suorittamisen tietämyksen siirron ja innovoinnin alalla sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuimen tätä alaa käsittelevä kertomus 
oli julkaistu. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuosia 2016–2018 koskevan monivuotisen työohjelman (s. 49) mukaan syynä 
tarkastusten tekemättä jättämiselle ennen erityiskertomusta nro 12/2015 ovat kuitenkin vähäiset menot ohjelmakaudella 2007–2013.

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole varmuutta siitä, että tietämyksen siirron ja neuvontatoimenpiteiden riskiprofiilia olisi korotettu siinä laajuu-
dessa kuin komission vastauksessa on todettu.

Vastaus: Tarkastukset, joita ei ollut käytännössä suoritettu tietämyksen siirron ja innovoinnin alalla, oli suunniteltu vuosien 2016–
2019 monivuotisessa työohjelmassa vuodeksi n+2 eli vuosiksi 2018–2019. Vuonna 2017 tehdyn uuden keskitetyn riskianalyysin 
perusteella niiden riskipisteet olivat pienempien menojen vuoksi alhaisemmat, ja saatavilla olevien resurssien perusteella päätettiin 
ottaa käyttöön muita tarkastuksia (joihin liittyy suurempi riski ja enemmän menoja).

Erityiskertomuksen jälkeen tarkastuksen alan riskiprofiilia nostettiin. Sen seurauksena maatalouden ja maaseudun kehittämisen pää-
osasto valitsi ja toteutti viisi tarkastusta (Itävallassa, Tanskassa, Ranskassa, Italiassa ja Ruotsissa). Olisi ymmärrettävä, että hyvin alhais-
ten menojen vuoksi valittujen tapahtumien määrä jäisi yhä rajalliseksi, vaikka tarkastuksen alan riskitekijää nostettaisiin 
riskianalyysissa.

Lisäksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston heinäkuusta 2018 noudattamassa uudessa tarkastusta koskevassa lähes-
tymistavassa painopisteenä on todentamisviranomaisten työ kaikkien muiden kuin yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään 
liittyvien toimenpiteiden osalta, mukaan lukien tietämyksen siirtoon ja innovointiin liittyvät toimenpiteet. Jos tällainen toimenpide 
sisältyy todentamisviranomaisen näytteeseen 1, myös maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto valitsee sen tarkastukses-
saan.

Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.
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Erityiskertomus nro 13/2015: FLEGT-toimintasuunnitelman mukainen EU:n tuki puuntuottajamaille

Kohdan 58 suositus 1: Työsuunnitelma on tehty vuosiksi 2018–2022 eikä vuosiksi 2016–2020. Erilainen aikataulu vaikuttaa FLEGT-ohjelmaa 
koskevaan seurantaan ja raportointiin (ks. suositus 5).

Työsuunnitelmaluonnos ei sido vielä virallisesti komissiota, sillä siltä puuttuvat kaikki tarvittavat hyväksynnät.

Lisäksi siltä puuttuu täytäntöönpanobudjetti, mikä tekee tuloksellisuuden seurannasta ja vastuuvelvollisuudesta entistä vaikeampaa.

Vastaus: Komissio muistutti, että tämä suositus hyväksyttiin osittain vuonna 2015, koska talousarvion korvamerkitseminen FLEGT-
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten on toteutettavissa ainoastaan aihepiirikohtaisten ohjelmien/budjettikohtien osalta.

Jäsenvaltiot vahvistivat FLEGT-työsuunnitelman luonnoksen syyskuussa 2018. Näin ollen osa vastaavista osapuolista on hyväksynyt 
työsuunnitelmaluonnoksen. Lisäksi FLEGT-työsuunnitelman luonnos on metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevan tulevan 
komission tiedonannon liiteasiakirja. Kun tämä komission tiedonanto on annettu, FLEGT-työsuunnitelmasta tulee automaattisesti 
komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka sitoo siten virallisesti komissiota.

Kohdan 59 suositus 5: Kaikki työsuunnitelmaa varten tarvittavat hyväksynnät puuttuvat tähän mennessä. Vuoden 2018 edistymiskertomuksen 
määräaikaa ei ole noudatettu.

Vastaus: Komissio aikoo laatia edistymiskertomuksen kahdesta ensimmäisestä vuodesta (2018–2019) viimeistään vuoden 2019 
lopussa.

Erityiskertomus nro 16/2015: Energian toimitusvarmuuden parantaminen energian sisämarkkinoita kehittämällä: lisätoimia 
tarvitaan

Kohdan 117 suositus 3: Täytäntöönpano on yhä käynnissä. Markkinoiden tehottomuus odottaa vielä ratkaisua.

Vastaus: Komission mukaan suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön laajentamalla sääntelykehystä ja perustamalla alusta.

Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen siitä, että ”markkinoiden tehottomuus odottaa vielä ratkaisua”, komissio koros-
taa, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa ei ollut kyse kaikkien markkinoiden ongelmien ja hintavääristymien poistami-
sesta vaan erityisten toimenpiteiden (kaupankäyntimekanismien) täytäntöönpanosta tilanteen parantamiseksi.

Komissio katsoo, ettei suositusta pidä tulkita suhteessa näiden toimenpiteiden vaikutukseen, sillä tämä vaikutus ei näkyisi suoraan ja 
riippuisi myös muista tekijöistä, joihin komissio ei voi vaikuttaa (taloudellisten toimijoiden käyttäytyminen, markkinatilanne, sään-
tely-ympäristö jne.). Lisäksi markkinoiden tehottomuuteen puuttuminen kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden ja taloudellisten toimi-
joiden toimivaltaan.

Kohdan 123 suositus 7 b): Komissio hyväksyi ja pani tämän suosituksen täytäntöön osittain. Analyyttisten ja mallinnusvalmiuksien luominen 
komission tai ACERin sisällä saattaisi merkitä huomattavia resurssitarpeita.

Vastaus: Komissio oli hyväksynyt suosituksen osittain ja toteutti tarvittavat toimet hyväksyttyjen osa-alueiden osalta.

Kohdan 126 suositus 9: Komissio ei ole esitellyt lainsäädäntöehdotuksia.

Vastaus: Komissio ei ollut hyväksynyt suositusta. Komissio toteutti kuitenkin toimet, joita se piti tarpeellisina taustalla olevien ongel-
mien ratkaisemiseksi.

Erityiskertomus nro 17/2015: Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta 
kohdennettiin uudelleen mutta tulokset jäivät taka-alalle

Kohdan 84 suositus 2 a): Puutteet älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaan unionin strategiaan tehtävien muutosten odotetun vaikutuk-
sen perustelemista koskevan vaatimuksen soveltamisessa.

Vastaus: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.
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Komissio toteaa, että mahdollisuuksien tarkastelu tulosten parantamiseksi on jatkuva ja yleinen käytäntö. Komissio tutkii jokaisen 
uudelleenohjelmointipyynnön riippumatta siitä, onko sen esittämisen syynä tarve sisällyttää uusia varoja vai ei, ensisijaisesti parem-
pien tulosten saavuttamiseksi ja käy perusteellisia keskusteluja kyseessä olevan jäsenvaltion kanssa. Komissio ei ole ehdottanut tähän 
mennessä uusia muutoksia, sillä se olisi ollut tarpeetonta ja erittäin tehotonta.

Kohdan 84 suositus 2 b): Tarkistuslistassa ei dokumentoitu lisätulosten kohtuullisuuden analyysia.

Vastaus: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Komissio toteaa, että tällainen arviointi tehdään huolellisesti ja että se on ollut aina yleinen käytäntö. Jokaisesta arviointiprosessin yksi-
tyiskohdasta ja asetuksissa edellytetyistä ja aina yleiseen käytäntöön kuuluneista tekijöistä raportointia pidetään tarpeettomana ja 
tehottomana, minkä vuoksi yksityiskohtaisia tietoja tarkistuslistoista ei ole saatavilla.

Kohdan 84 suositus 2 c): Toimenpideohjelmia koskeviin muutoksiin liittyvää aiempaa ja odotettua vaikuttavuutta ei ole raportoitu riittävällä tavalla 
vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa.

Vastaus: Komissio toteaa, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön siltä osin, kuin se on yhä merkityksellinen. 
Tämä suositus menetti merkitystään vuosina 2014–2020, sillä vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia ei enää pidetä keinoina välittää 
yksityiskohtaisia vaan ainoastaan tiivistettyjä tietoja. Komissio toteaa, että vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa välitetään riittä-
vät ja asiaankuuluvat tiedot ja että yksityiskohtaisempia tietoja annetaan muiden raportointivälineiden avulla (esimerkiksi arviointi-
kertomukset, tekniset kokoukset ja seurantakomiteat – joiden keskustelut käyvät ilmi pöytäkirjoista ja asiakirjoihin liitetyistä 
huomautuksista).

Kohdan 86 suositus 3: Ei todisteita järjestelmällisistä vuotuisten täytäntöönpanokertomusten tietojen luotettavuustarkastuksista tai kertaluontois-
ten pyyntöjen perusteella saatujen tietojen tarkastuksista.

Vastaus: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio toteaa, että järjestelmällisiä uskottavuus- ja 
luotettavuustarkastuksia suoritetaan yleisenä käytäntönä. Tämän käytännön yleisyydestä on olemassa todisteita (arviointiyksikön ja 
Euroopan sosiaalirahaston koordinointiyksikön ohjeasiakirjat, kertomusten hyväksymiseen liittyvät tarkistuslistat). Jokaisen yksittäi-
sen tarkastuksen dokumentointi olisi tarpeetonta ja tehotonta.

Erityiskertomus nro 20/2015: Maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen kustannusvaikuttavuus ei-tuotannollisten 
maatalousinvestointien alalla

Kohdan 74 suositus 1 a): Suosituksen, jonka mukaan komission olisi toteuttava seuranta jäsenvaltioiden vuotuisten täytäntöönpanokertomusten 
avulla, täytäntöönpano on yhä kesken ja voidaan varmentaa vasta vuoden 2019 väliarvioinnin jälkeen.

Vastaus: Jäsenvaltiot toimittavat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artiklan mukaisesti vuoden 2018 parannetun vuotuisen täytän-
töönpanokertomuksen komissiolle viimeistään vuoden 2019 kesäkuun lopussa. Komissio voi saattaa päätökseen vain kyseessä olevan 
seurannan kyseisenä aikana.

Kohdan 77 suositus 3 a): Koska ohjeet eivät ole jäsenvaltioita sitova ja pakollinen asiakirja, komissio ei voi ”varmistaa”, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat todellisuudessa noudattaneet ohjeita ja määritelleet erityisiä lisäindikaattoreita. Se, missä määrin komission toimilla on varmistettu ei-tuotan-
nollisten investointien panoksen suositeltu seuranta tai arviointi ohjelmakauden 2014–2020 arviointien aikana, voidaan arvioida ainoastaan 
kehitetyistä vuotuisista täytäntöönpanokertomusten arvioinneista vuodesta 2019 alkaen.

Vastaus: Komissio seuraa maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanoa yhteisillä toimintaympäristö-, tulos- ja tuotosindikaatto-
reilla vuosien 2014–2020 yhteisessä seuranta- ja arviointijärjestelmässä.

Arviointeja tehdään jäsenvaltioiden toimesta/puolesta, kun taas näiden arvioiden yhteenvedon tekeminen EU:n tasolla on komission 
yksiköiden vastuulla. Vuosien 2014–2020 yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän pakollisiin tekijöihin, jotka sisältyvät täytän-
töönpanosäädökseen, kuuluu luettelo politiikan tuloksellisuuden seurannassa käytettävistä indikaattoreista. Komissio ei voi tehdä näi-
den indikaattorien lisäksi muuta kuin vain neuvoa/kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisäindikaattoreita.

Suositus neuvoa ”jäsenvaltioita, joille maksetaan huomattavaa ei-tuotannollisia investointeja koskevaa tukea, miten määritetään ylei-
simmin rahoitettuja ei-tuotannollisten investointien tyyppejä varten erilliset tulosindikaattorit” pantiin täytäntöön antamalla ohjeet 
aiheesta ”Assessment of Rural Development Programmes results: How to prepare for reporting on evaluation in 2017” .
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Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu täytäntöön, sillä vaadittu toimenpide jäsenvaltioiden neuvomisesta lisäindikaattorien 
käyttöönotosta toteutettiin.

Komissio ei voi pakottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tällaisia lisäindikaattoreita, koska siinä mentäisiin vuosien 2014–2020 
yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmäkehyksen pakollisia osatekijöitä pidemmälle.

Erityiskertomus nro 21/2015: EU:n kehitysyhteistyötoimia koskevaan tulosperusteiseen lähestymistapaan liittyvien riskien arvi-
ointi

Kohdan 83 suositus 1: EU:n kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä toimia koskeva käytännön opas, joka sisältää selvityksiä, joiden tarkoituksena on 
selventää tuloksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja termejä, ei ollut vielä saatavilla seurannan aikana. Lisäksi termejä käytettiin yhä epäjohdonmukai-
sesti keskeisissä menetelmäasiakirjoissa. Esimerkiksi komission EU:n kehitystoimien arvioijille tarkoitetussa välineistössään esittelemä diagrammi 
sisälsi yhä määritelmiä, jotka olivat epäjohdonmukaisia tuloksellisuuskehyksen puitteissa hyväksytyn terminologian kanssa. Lisäksi tavoitteet ja 
perustasot puuttuvat yhä joistakin toiminta-asiakirjoista.

Vastaus: Vaikka käytännön oppaan tarkistaminen on yhä kesken, tuloksia koskevaa terminologiaa yhtenäistettiin edelleen muissa tar-
kistetuissa ja äskettäin laadituissa asiakirjoissa. Kehitystoimien malli, joka on kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
käsikirjan luvun 6 liitteenä, on tarkistettu äskettäin terminologian yleisen johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Tämä prosessi on laajen-
nettu myös vuoden 2018 PRAG-oppaan liitteisiin terminologian osalta ja äskettäin julkaistuihin (vuoden 2018) alojen indikaattoreita 
koskeviin ohjeisiin. Alojen indikaattoreita koskevissa menetelmäohjeissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja tulosketjusta alakohtaisella 
tasolla. Tämän työn tietoja hyödynnetään käytännön oppaan nykyisessä tarkistuksessa.

Erityiskertomus nro 23/2015: Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano etenee, 
mutta vielä on jonkin verran tekemistä

Kohdan 191 suositus 3 d): Komissio on jo ryhtynyt konkreettisiin toimiin tämän suosituksen panemiseksi täytäntöön, ja sen olisi jatkettava näitä 
toimia seuraavassa raportointiprosessissa nitraattidirektiivin (2020) ja vesipuitedirektiivin (2022) osalta.

Vastaus: Komissio hyväksyi tämän suosituksen ja toteaa jo pyrkineensä yhtenäistämään nitraattidirektiivin ja vesipuitedirektiivin 
mukaista seurantaa ja raportointia.

Erityiskertomus nro 25/2015: Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista saada huomattavasti 
parempaa vastinetta

Kohdan 101 suositus 1 b): Komissio ei ole antanut erityistä ohjeasiakirjaa siitä, miten nollavaikutuksen riskiä voitaisiin lieventää tai miten voitai-
siin välttää muiden varojen yksinkertainen korvaaminen maaseudun kehittämisohjelmien varoilla. Ei ole todisteita siitä, että nollavaikutusta olisi 
lievennetty tehokkaasti vuosien 2017–2020 ohjelmissa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto aikoo tehdä tästä asiasta alustavan 
arvioinnin vuoden 2019 väliarvioinnin perusteella. Komissiolla ei ole todisteita siitä, että riskiä kansallisten varojen korvaamisesta maaseuturahas-
ton varoilla olisi lievennetty.

Vastaus: Komissio katsoo, että suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten on perustettu foorumi – eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto –, jota jäsenvaltiot 
käyttävät, kun täytäntöönpanoon liittyvät hankkeet ja parhaat käytännöt ilmaantuvat nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020. Mah-
dollista nollavaikutusta koskevat lisäarvioinnit voidaan tehdä ainoastaan tapauskohtaisesti ja ohjelman arvioinnin aikana. Komissio 
antanut tätä varten ohjeet.

Lisäksi komissio on lieventänyt EU:n varojen lisäarvon saavuttamatta jäämisen riskiä hyväksymällä maaseudun kehittämisohjelmia 
nykyiselle kaudelle 2014–2020.

Kohdan 101 suositus 1 d): Erilaisten EU:n varojen välisen täydentävyyden varmistamista nykyisellä ohjelmakaudella koskevien järjestelyjen tehok-
kuus ei ole vieläkään tiedossa. Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset ovat saatavilla vasta myöhemmin vuonna 2019. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kertomuksessaan (erityiskertomus nro 16/2017) kumppanuussopimuksiin ja maaseudun kehittämistä koskeviin ohjelmiin vaikuttavia 
puutteita rajatylittävän täydentävyyden ja synergioiden osalta.

Vastaus: Komission eri yksiköt ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa. Kun maaseudun kehittämisohjelmia hyväksytään tai muute-
taan, komission muut yksiköt otetaan mukaan prosessiin virallisten yksiköiden välisten kuulemisten avulla, ja niiden lausunnot ote-
taan huomioon. Lisäksi kumppanuussopimusten muutoksista sovitaan yhdessä. Vuoden 2018 kehitettyjen vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten, jotka on määrä toimittaa vuonna 2019, odotetaan tarjoavan lisätietoa järjestelyjen vaikuttavuudesta 
EU:n varojen välisen täydentävyyden varmistamisessa. Näitä vuotuisia täytäntöönpanokertomuksia koskevat tarkistetut ohjeet julkais-
tiin syyskuussa 2018.
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Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu osittain täytäntöön, sillä täytäntöönpano on käynnissä.

Kohdan 106 suositus 2 b): Komissio ei ole esittänyt lisätodisteita hallintoviranomaisille järjestetystä kulujen kohtuullisuutta koskevasta lisäkoulu-
tuksesta tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2017 toteuttaman seurannan jälkeen. Komissio ei ole määritellyt muita hallinnollisia menettelyjä 
koskevia parhaita käytäntöjä kulujen kohtuullisuuden arvioinnin osalta eurooppalaisessa maaseudun kehittämisverkostossa.

Vastaus: Komissio on pitänyt useita esitelmiä koontiasetukseen (asetus (EU, Euratom) 2018/1046) sisällytetyistä uusista yksinkertais-
tetuista kustannusvaihtoehdoista. Komissio piti esitelmän maaseudun kehittämiskomiteassa ja maatalouden tuottavuutta ja kestä-
vyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) seminaarissa lokakuussa 2018 sekä espanjalaisten 
maksajavirastojen konferenssissa marraskuussa 2018. Näiden esitelmien yhteydessä käytiin keskusteluja siitä, miten käyttämällä 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja voidaan korvata tarve arvioida kulujen kohtuullisuutta ja miten jäsenvaltiot voivat selvitä 
kaikista tähän liittyvistä ongelmista. Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston työpaja on määrä järjestää 20. kesäkuuta 2019
aiheesta ”ENRD Workshop ’Simplified Cost Options: experience gained and new opportunities’”.

Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

Kohdan 109 suositus 3 a): Tuloksellisuusindikaattorien ja ohjelman tulosten arvioimista varten tarvittavien tietojen keruu on yleisesti ottaen yhä 
riittämätöntä. Komission jatkotarkastukseen antaman vastauksen mukaan komissio aikoo arvioida tiedot, joiden avulla voidaan tehdä päätelmiä 
käytettyjen varojen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta yhteisessä seuranta- ja arviointikehyksessä säädettyjen arviointien aikana vuonna 2019.

Vastaus: Komissio aikoo arvioida varojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmissa 
yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän (asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artikla) mukaisesti. Arviointi tehdään jäsenvaltioiden 
vuonna 2019 raportoimien väliarviointien ja komissiolle viimeistään vuoden 2024 lopussa toimitettujen jälkiarviointien perusteella 
(asetuksen (EU) N:o 1305/2013 78 artikla).

Liite 3.5 – Aiempien tulokselliskehykseen liittyvien suositusten seuranta

Suositus 1:  Komission olisi muunnettava Horisontti 2020 -ohjelman ylätason tavoitteet operatiivisiksi tavoitteiksi työohjelman tasolla, jotta 
tavoitteita voidaan käyttää vaikuttavalla tavalla tuloksellisuuden edistämiseen arvioimalla työohjelmien ja ehdotuspyyntöjen tuloksellisuutta.

Vastaus: Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio on laatinut sisäiset ohjeet työohjel-
mien valmistelusta. Niissä todetaan, että Horisontti 2020 -ohjelma pannaan täytäntöön laatimalla työohjelmia, joissa vahvistetaan 
ehdotuspyyntöjen tavoitteet, talousarviot ja määräajat (mikä on yksi vaihe prosessissa). Lisäksi vaatimuksena on käyttää indikaatto-
reita mahdollisuuksien mukaan (riippuen toimien tyypistä).

Edellä mainitut ohjeet olivat merkityksellisiä jo vuosien 2016–2017 ja 2018–2020 työohjelmia varten. Niiden osalta ryhdyttiin lisä-
ponnisteluihin sen varmistamiseksi, että korkean tason tavoitteet siirrettäisiin paremmin operatiiviselle tasolle parantamalla kunkin 
pyynnön odotettuja vaikutuksia koskevia selvityksiä. Tätä työtä jatketaan ja tehostetaan tulevassa ohjelmassa, jotta voidaan vahvistaa 
ohjelman tavoitteiden ja toteutettujen toimien välistä yhteyttä parantamalla toimien logiikkaa ja indikaattorien suunnittelua (keskeiset 
vaikutuspolut).

Lisäksi näissä ohjeissa perustetaan strateginen tutkimus- ja innovointiryhmä (SRIG), jonka tarkoituksena on varmistaa Horisontti 
2020 -ohjelman politiikkojen johdonmukaisuus keskittymällä strategisiin painopisteisiin ja yhteyksiin EU:n politiikkaan. Se tarjoaa 
suuntaviivoja Horisontti 2020 -ohjelman strategista suunnittelua varten ja antaa ohjeita monialaisiin kysymyksiin ja erityisesti keskei-
siin asioihin, kuten ilmastotoimiin, kansainväliseen yhteistyöhön, sukupuolten tasa-arvoon, yhteiskuntatieteisiin ja humanististiin tie-
teisiin.

Suositus 2:  Komission olisi selvennettävä edelleen Eurooppa 2020 -strategian (2010–2020), monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020), 
komission painopisteiden (2015–2019) ja esimerkiksi strategisen suunnittelu- ja raportointiprosessin (2016–2020) välillä. Tämä vahvistaisi 
seuranta- ja raportointijärjestelyjä ja antaisi komissiolle mahdollisuuden raportoida tehokkaasti siitä, miten EU:n talousarviolla edistetään 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista.

Vastaus: Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komission poliittiset painopisteet on määri-
telty selvästi puheenjohtaja Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa. Niissä esitetään komission toimia varten etenemissuunnitelma, joka 
on kaikilta osin yhdenmukainen ja yhteensopiva Euroopan pitkän aikavälin kasvustrategiana pidettävän Eurooppa 2020 -strategian 
kanssa. Erot painopisteiden ja Eurooppa 2020 -strategian kattavuudessa ilmentävät komission velvollisuutta vastata haasteisiin, jotka 
ovat syntyneet tai joiden merkitys on kasvanut Eurooppa 2020 -strategian laatimisen jälkeen. Esimerkkinä tästä mainittakoon muut-
toliike.



C 340/244 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2019

Komission kunkin osaston vuotuisissa toimintakertomuksissa sekä hallintoa ja tuloksellisuutta koskevassa komission vuotuisessa ker-
tomuksessa (hyväksytty 13. kesäkuuta 2017) selostetaan vuodesta 2016 alkaen ja komission kaikkien osastojen laatimien strategisten 
suunnitelmien perusteella, miten erityistavoitteiden avulla edistetään poliittisia painopisteitä, ja tarkennetaan yhteyksiä Eurooppa 
2020 -strategiaan.

Suositus 3:  Komission olisi kaikissa toimissaan käytettävä panoksen, tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen käsitteitä johdonmukaisesti ja parempaa 
sääntelyä koskevia komission ohjeita noudattaen.

Vastaus: Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Komissio käyttää yhtenäisiä määritelmiä päivi-
tetyissä parempaa sääntelyä koskevissa suuntaviivoissa, tarkistetussa varainhoitoasetuksessa ja komission ehdotuksissa vuoden 2020 
jälkeisiksi rahoitusohjelmiksi.
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4. luku – Tulot

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueiden ja vuotuisten toimintakertomusten arviointi

4.9 Komissio toteuttaa toimia puuttuakseen ongelmiin, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi Espanjassa. Se vaatii kyseistä 
jäsenvaltiota toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet valvontajärjestelmissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

4.10 Komissio toteuttaa jatkuvasti toimia puuttuakseen B-kirjanpidossa mahdollisesti todettuihin ongelmiin. Jäsenvaltiot asete-
taan taloudelliseen vastuuseen, jos perinteisiin omiin varoihin on kohdistunut tappioita jäsenvaltioiden tekemien hallinnollisten vir-
heiden vuoksi.

Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen esittämien havaintojen vuoksi toteuttamiensa tavanomaisten toimien yhteydessä jat-
kotoimia puuttuakseen ongelmiin, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi tietyissä jäsenvaltioissa tekemillään tarkastuskäynneillä. Se 
vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet näiden ongelmien ratkomiseksi.

4.12 Komissio katsoo, että sen tarkastussuunnitelma kattoi suurimmat havaitut riskialueet eli arvostuspetokset (ks. Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskeva tapaus, jossa perinteisiin omiin varoihin kohdistuneiksi tappioiksi arvioitiin 3 miljardia euroa korko mukaan 
luettuna) ja aurinkopaneeleista kannettavien polkumyyntitullien vilpillinen välttely

Perinteisiin omiin varoihin kohdistuvien mahdollisten tappioiden suuruuden vuoksi komissio asetti nämä tarkastuskohteet 
ensisijaisiksi kaikissa jäsenvaltioissa vuosina 2018 ja 2019.

Tarkastussuunnitelmaa laatiessaan komissio käyttää useita erilaisia sisäisiä ja ulkoisia riski-indikaattoreita, jotka esitetään vuotuisessa 
tarkastussuunnitelmassa.

4.13 B-kirjanpidosta vähennetyt ja EU:n talousarvioon maksetut määrät täsmäytetään A-kirjanpidon kautta järjestelmällisesti. 
Komission hyväksymät tarkastajat varmentavat myös kaikki perinteisiä omia varoja koskevat selvitykset valmistellessaan paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksiaan, jotka tehdään näissä selvityksissä havaittujen epätavallisten muutosten vuoksi. Kaikki asiaan liittyvät 
kysymykset käydään läpi asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

Lisäksi aina kun komissio on havainnut erityisen selkeitä piikkejä jäsenvaltioiden A- ja B-kirjanpitoa koskevissa selvityksissä 
annetuissa kootuissa tiedoissa, se on ottanut kyseiseen jäsenvaltioon yhteyttä suoraan. Esim. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan otettiin 
välittömästi yhteyttä yli 155 miljoonaa puntaa koskeneessa tapauksessa vuonna 2017.

4.16 Komissio myöntää tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat viivästykset. Se pyrkii entistä pontevammin toteuttamaan toi-
mia ratkoakseen avoimet kysymykset hyvissä ajoin siinä määrin kuin muiden töiden prioriteetit ja niiden asettamat rajoitukset sen 
mahdollistavat.

Laatikko 4.3 – Ranska antoi päivitetyn BKTL-luettelon maaliskuussa 2019.

Komission mielestä Ranskan olisi parannettava BKTL-luettelonsa laatua tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2010 antaman oppaan 
mukaisesti.

4.19 Komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteuttanut toimia puuttuakseen globalisaatioon liittyviin tilastointiongelmiin 
BKTL-tietojen osalta, ja nämä toimet ovat kaiken kaikkiaan edenneet suunnitelmien mukaisesti. Toimien ansiosta komissio voi 
havaita puutteet globalisaatioon liittyvien ilmiöiden tilastollisessa käsittelyssä ja panna tarvittaessa vireille BKTL-varaumia vuoden 
2019 loppuun mennessä, mikä varmistaa EU:n taloudelliset edut.

Johtopäätökset ja suositukset

Suositus 4.1 (riskinarviointi perinteisten omien varojen tarkastuksen suunnittelun yhteydessä)

Komissio hyväksyy suosituksen 4.1.

Komissio harkitsee muutoksia riskinarviointiinsa ja sen dokumentointitapaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti.

Suositus 4.2 (perinteisiä omia varoja koskevan A- ja B-kirjanpidon tarkastukset)

Komissio hyväksyy suosituksen 4.2, jos jäljempänä kuvatun testausvaiheen tulokset sitä edellyttävät.
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Komissio tutkii, miten perinteisten omien varojen selvityksissä havaittuja epätavanomaisia muutoksia koskevia asiakirjatarkastuksia 
tiukentamalla voitaisiin saavuttaa tehokasta ja vaikuttavaa lisäarvoa virheiden havaitsemisessa. Jos testausvaiheen tulokset ovat myön-
teisiä, nykyisiä sisäisiä ohjeita muutetaan suosituksen mukaisesti. Ks. myös komission vastaus kohtaan 4.13.

Liite 4.3 – Aiempien suositusten jatkotoimet – tulot

Suositus 1 (velkailmoitusten vanhentuminen)

Jos tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä annettu direktiiviehdotus (COM(2013) 884 final) 
hyväksytään, se yhdenmukaistaa jossakin määrin eri jäsenvaltioiden talouden toimijoiden käsittelyä tältä osin.

Komission yksiköt toteuttavat parhaillaan tarvittavia toimia komission eri jäsenvaltioissa tekemien erityisten oikeudellisten tutkimus-
ten perusteella. Horisontaalinen tutkimus käynnistettiin aiemmin vuonna 2019.

Suositus 2 (B-kirjanpitoon kirjattujen erien hallinnointi)

Käytännesäännöissä (”Compendium”) annetaan jäsenvaltioille kattavia ja järjestelmällisiä käytännön ohjeita. Se on päivitetty vuonna 
2018. Syyskuun 1 päivästä 2018 alkaen sovellettavassa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2018/194 annetaan tarkempia 
oikeudellisia selvityksiä siitä, miten A- ja B-kirjanpitoon liittyvät selvitykset on laadittava. Jo nyt kaikissa omia varoja käsittelevän neu-
voa-antavan komitean kokouksissa jäsenvaltioille annetaan yleiskatsaus puutteista (myös A- ja B-kirjanpitoa koskevista virheellisestä 
raportoinnista), joita komission yksiköt ovat havainneet paikalla tehtävissä tarkastuksissa. Lisäksi niille ilmoitetaan, miten komission 
yksikköjen mielestä kyseiset puutteet olisi korjattava. Tulevassa omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessa 
keskustellaan A- ja B-kirjanpidon eri sarakkeisiin merkittäviä tietoja koskevasta käytännönläheisemmästä ohjeistuksesta. Tämä selven-
tää jäsenvaltioille, miten niiden olisi hoidettava B-kirjanpitoaan.

Suositus 3 (jäsenvaltiot ilmoittavat ja asettavat käyttöön B-kirjanpidosta vähennetyt määrät)

Komissio toteuttaa toimia siihen asti, kun A- ja B-kirjanpidon väliseen epäjohdonmukaiseen liittyvät ristiriitaisuudet on saatu ratkot-
tua. Tilintarkastustuomioistuin on oikeassa siinä, että tällaiset ristiriitaisuudet ovat vähentyneet huomattavasti.

Suositus 4 (tullivelkojen perintä)

Vaikka unionin tullikoodeksi tuli voimaan 1. toukokuuta 2016, sillä ei täysin pystytty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Siinä säädetyillä 
lisävälineillä on kuitenkin velkojen periminen pystytty varmistamaan. Pakollisten vakuuksien käyttöä on laajennettu huomattavasti.

Komissio tarkastelee tätä kysymystä huolellisesti jatkossakin. Sen on tarkoitus saada aiemmin lupaamansa arviointi valmiiksi vuoden 
2019 loppuun mennessä.
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5. luku – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Osa 1: Toimien sääntöjenmukaisuus

5.15 Komissiolla on luotettava ennakkovalvontajärjestelmä, joka sisältää yksityiskohtaiset automatisoidut tarkistuslistat, kirjalli-
set ohjeet ja jatkuvan koulutuksen. Jatkuvana haasteena on järjestelmän parantaminen siten, että edunsaajat voivat keskittyä tutkimus- 
ja innovointitavoitteidensa saavuttamiseen ilman ylimääräistä hallinnollista rasitusta ja että voidaan varmistaa maksujen suorittami-
nen tutkijoille ajallaan.

Riippumattomat tarkastajat todensivat kuluilmoitukset kuudessa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mainitsemista kahdek-
sasta tapauksesta. Niihin liittyvä ongelma on tiedossa, ja sitä on käsitelty aiemmissa kertomuksissa. Komissio on järjestänyt edunsaa-
jille ja riippumattomille lausuntoja antaville tarkastajille kokouksia, joissa on tiedotettu yleisimmistä virheistä. Lisäksi virheitä tehneille 
lausuntoja antaville tarkastajille on annettu palautetta, ja Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on laadittu parempi tarkastuslausuntojen 
ohjemalli. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman osalta tarkastuslausuntojen arvioidaan alentavan virhetasoa 50 prosentilla ver-
rattuna todentamattomiin ilmoituksiin. Vaikka niissä ei havaitakaan jokaista virhettä, ne ovat silti tärkeä väline kokonaisvirhetason 
alentamisessa.

5.16 Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä otettiin käyttöön useita yksinkertaistamistoimia ja annettiin edunsaajille 
mahdollisuus käyttää mahdollisuuksien mukaan tavanomaisia kirjanpitokäytäntöjään. Komissio aikoo joka tapauksessa jatkaa yksin-
kertaistamista ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 28/2018 esitetyt huomautukset.

5.17 Yhden vuotuisen tuntitaksan laskemiseen sovellettava kaava on merkittävä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa käyttöön otettu 
yksinkertaistamistoimi. Joustavuuden lisäämiseksi komissio sallii myös kuukausittaisen taksan käyttämisen laskelmien perustana. 
Asiasta on toteutettu useita tiedotustoimia, joilla pyritään vähentämään virheiden määrää tulevaisuudessa. Komissio aikoo kuitenkin 
arvioida tätä sääntöä uudelleen seuraavan puiteohjelman kohdalla.

5.19 Horisontti 2020 -puiteohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena oli lisätä hankkeiden uusien toteuttajien ja pienten ja keski-
suurten yritysten (pk-yritysten) osallistumista. Vuoden 2018 lopussa 61,4 prosenttia tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien 
osallistujista oli uusia tulokkaita ja 24,2 prosenttia erityistavoitteen ”Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa” ja pai-
nopistealueen ”Yhteiskunnalliset haasteet” määrärahoista on osoitettu pk-yrityksille, kun tavoite oli 20 prosenttia. Komissio on 
tietoinen  siitä, että uudet hankkeiden toteuttajat ja pk-yritykset muodostavat erityisen virheriskin, ja tätä riskiä on pyrittävä pienentä-
mään. Sitä ei kuitenkaan voida poistaa täysin.

Komissio on pyrkinyt huomioimaan uudet tulokkaat ja pk-yritykset tiedotuskampanjoissaan. Se on ottanut Horisontti  2020 -puite-
ohjelman osalta käyttöön yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka koskevat nimenomaan tällaisia edunsaajia. Niihin kuuluvat muun 
muassa kertakorvaukset pk-yrityksiin sovellettavassa 1-vaiheen järjestelmässä.

5.21 Avustussopimuksessa määrätään osallistumissääntöjen mukaisesti, että varojen siirtoa konsortion jäsenten välillä hallinnoi-
daan konsortion sisällä. Osallistumissääntöjen 21 artiklan mukaisesti kaikille osallistujille ilmoitetaan automaattisesti, kun koordi-
naattorille suoritetaan maksu.

Komissio on muistuttanut koordinaattoreita näiden velvollisuudesta toimittaa varat viipymättä. Jos varojen jakamisen havaitaan myö-
hästyneen tai jos asiasta tehdään valitus, komission vakiokäytäntönä on selvittää myöhästymisen syy hankekoordinaattorin kanssa.

5.22 Komissio on kohdentanut suurten tutkimusinfrastruktuurien ennakkotarkastuksiin huomattavia resursseja. Se toteaa, että 
havaitut ongelmat eivät koskeneet itse ennakkoarviointia vaan pikemminkin sitä, että edunsaajat soveltavat omia suuria 
tutkimusinfrastruktuureja  koskevia menetelmiään.

Laatikko 5.5

Esimerkki 1:   Yksikkökustannusten järjestelmän käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa rahoitussääntöjä käyttämällä kiinteitä 
summia ennalta määritettyihin kustannuslajeihin. Kun järjestelmä on hyväksytty, tällaisia määriä ei pitäisi kyseenalaistaa vertaamalla 
niitä todellisiin kustannuksiin.

Kyseisessä tapauksessa organisaatiolle maksettavalla määrällä, jonka suuruus on 90–144 euroa, on kuitenkin tarkoitus osallistua kaik-
kien niiden kulujen korvaamiseen, jotka liittyvät henkilöstön oleskeluun ulkomailla. Kun otetaan huomioon, että organisaatio maksaa 
henkilöstölle aterioiden osalta 44 euron päivärahan, komissio katsoo, että rahoitusosuuden jäljelle jäävä osa (46–100 euroa) on 
oikeassa suhteessa kaikkiin muihin katettaviin kustannuksiin, kuten majoitus- ja paikallisliikennekustannuksiin.
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Esimerkki 2:   Kansallisten toimistojen Erasmus+-oppaassa edellytetään, että kaikilla kansallisilla toimistoilla on käytössään tietokone-
pohjainen kirjanpitojärjestelmä ja asianmukaiset menettelyt ja tarkastukset, joilla varmistetaan, että kirjanpitotiedot ovat virheettö-
mät, täydelliset ja ajantasaiset valtuutussopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa komissio varmistaa kansallisten toimistojen toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden mutta 
ei voi määrätä kansallisen toimiston tai ohjelmamaan rahoitusketjuille tiettyä rakennetta.

Sen vuoksi komissio katsoo, että havaintoon liittyvä taloudellinen riski on vähäinen ja että hallinto- ja valvontajärjestelmä lieventää 
sitä jo riittävästi.

5.29 Korjausasteen supistuminen johtuu erityisesti vuoden 2018 lopun lukuisista merkittävistä uusista tapauksista, joita ei pystytty 
käsittelemään ennen vuoden loppua. Asia on työn alla, ja useita tapauksia on ratkaistu vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 
Komissio myöntää kuitenkin, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevien tarkastushavaintojen ekstrapolointi on edelleen vaikeaa, 
koska ekstrapoloinnin tukena ei ole nimenomaista oikeusperustaa. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarkastushavaintojen laajenta-
minen on pakollista edunsaajalle, ja takaisinperintämenettely on sisällytetty tietotekniikan työnkulkuihin.

5.30 Kaikkien tarkastushavaintojen täytäntöönpanoa seurataan tiiviisti. Tarkastushavaintojen täytäntöönpanon viivästyminen 
johtuu usein tietotekniikan kehittämistarpeesta, lainsäädäntöön liittyvistä määräajoista tai uusista painopisteistä.

Komissio on yhtä mieltä siitä, että tutkimus- ja innovointirahoituksen tuloksellisuus edellyttää hankkeiden tulosten tehokasta levittä-
mistä ja hyödyntämistä. Se panee sisäisen tarkastuksen toimialan suosituksen täytäntöön toimintasuunnitelman mukaisesti.

5.33 Komissio analysoi tilintarkastustuomioistuimen esittämiä havaintoja jälkitarkastustoiminnasta ja tekee sen kanssa edelleen 
tiivistä yhteistyötä tällä alalla. Komissio toteaa kuitenkin, että useimmissa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista tapauksista 
taloudellinen vaikutus ei ollut olennainen.

5.34 Komission suorittamien jälkitarkastusten päätarkoituksena on suojata EU:n taloudellisia etuja perimällä takaisin aiheettomasti 
maksetut määrät. Jälkitarkastusten yhteydessä komissio tarkastelee edunsaajien sisäisen valvonnan järjestelmää ja havaitessaan puut-
teita ehdottaa suosituksia, jotta voidaan varmistaa, että virheet ehkäistään ja havaitaan edunsaajien tasolla. Lisäksi komissio maksimoi 
jälkitarkastusten otoksen koon ja havaitessaan systeemisiä virheitä ekstrapoloi virheet sekä kussakin yksittäisessä tarkastuksessa että 
ohjelmassa.

5.36 Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen laskema taso (1,6 %) on arvioidun virhetason vaihteluvälin sisällä. Komis-
sio seuraa tarkasti tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 5.34 esittämään huomautukseen liittyvää tilannetta.

Johtopäätös ja suositukset

5.37 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama, vuosittain laskettava arvioitu virhetaso on yksi osoitus EU:n menojen 
tehokkaasta täytäntöönpanosta.

Komissiolla on kuitenkin tutkimusmenoja koskeva monivuotinen valvontastrategia. Komissio arvioi sen pohjalta jäännösvirheta-
son, jossa otetaan huomioon ohjelman koko täytäntöönpanokaudella toteutetut takaisinperinnät ja oikaisut sekä kaikkien valvonta-
toimien ja tarkastusten vaikutukset.

5.38 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskerto-
muksessa esitetty riskinalainen määrä maksamishetkellä on tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin 
sisällä. Komissio seuraa tarkasti tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 5.34 esittämään huomautukseen liittyvää tilannetta.

Suositus 5.1 (pk-yritykset ja uudet hankkeiden toteuttajat)

Komissio hyväksyy suosituksen 5.1.

Komissio jatkaa rahoitussääntöjä koskevaa tiedotuskampanjaansa tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti, myös pk-yri-
tysten ja uusien tulokkaiden osalta.

Komission nykyiset ennakkotarkastukset on jo kohdennettu riskialttiimpiin tapahtumiin. Se aikoo tarkastella tilintarkastustuomiois-
tuimen ja omien tarkastajiensa havaintojen pohjalta, miten se voi tehostaa tarkastusten kohdentamista pk-yritysten ja hankkeiden 
uusien toteuttajien kuluilmoituksiin. Tämän kohdentamisen kattavuuden osalta on kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 2018 
lopussa puiteohjelmaan kuului jo 23 458 pk-yritystä ja 15 876 uutta osallistujaa. Lisätarkastusten kustannustehokkuutta on punnit-
tava tarkoin.

Suositus 5.2 (seuraava tutkimuksen puiteohjelma)

Komissio hyväksyy suosituksen 5.2.
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Suurten tutkimusinfrastruktuurien kuluja koskeva mekanismi ei sisälly komission ehdotukseen Horisontti Eurooppa -puiteohjel-
masta. Tästä ehdotuksesta keskustellaan kuitenkin parhaillaan lainsäädäntävallan käyttäjien kesken.

Suositus 5.3 (Horisontti 2020)

Komissio hyväksyy suosituksen 5.3.

Komissio korostaa, että tarkastusprosessiin tilintarkastustuomioistuimen suosituksen johdosta tehtävien parannusten toteuttaminen 
vie aikaa, kun otetaan huomioon tarkastussyklin pituus.

Suositus 5.4 (komission sisäisen tarkastuksen yksikön havainnot)

Komissio hyväksyy suosituksen 5.4.

Tuloksellisuuskysymykset tutkimuksen ja innovoinnin aloilla

5.43 Useimmissa tapauksissa tutkimus- ja innovointihankkeilla saavutetaan odotetut tuotokset ja tulokset. Ne ovat kuitenkin lähtö-
kohtaisesti riskialttiita ja epävarmoja.

Hankkeiden edistymisen arvioimiseksi ja tarvittaessa asianmukaisten toimien toteuttamiseksi on käytössä hankkeiden seurantapro-
sessi. On kuitenkin mahdotonta taata aina etukäteen, että tieteelliset ja teknologiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Komission vastaukset liitteeseen 5.2 – aiempien suositusten seuranta – kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

Suositus 1 (2015 – Käytettävissä olevan relevantin tiedon käyttö)

Komissio on jatkanut ennakkotarkastustensa tarkastelua tilintarkastustuomioistuimen ja oman sisäisen tarkastuksen yksikkönsä 
havaintojen perusteella. Havaittavissa olevien virheiden taso on paljon pienempi vuonna 2018.

Suositus 4 (2015 – Ekstrapoloitujen oikaisujen täytäntöönpano)

Komissio on jatkanut tarkastajiensa havaitsemien systeemisten virheiden ekstrapolointia.

Suositus 1 (2017 – Horisontti 2020)

Komissio on jatkanut tarvittaessa lisäselvitysten antamista selityksin varustetun avustussopimuksen päivityksissä. Komissio on myös 
ottanut käyttöön tietotekniikkajärjestelmän, jonka tarkoituksena on auttaa edunsaajia laskemaan tukikelpoiset henkilöstökulut asian-
mukaisesti. Maakohtaisten huomioitavien seikkojen luettelo päivitettiin kahdesti vuonna 2017 ja kerran vuonna 2018.

Suositus 2 (2017 – Verkkojen Eurooppa -väline)

Komissio katsoo, että tämä suositus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, koska se selkeytti ongelmakohtia ohjeilla, jotka julkais-
tiin tammikuussa 2019 INEAn verkkosivustolla.
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6. luku – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Johdanto

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio lyhyesti

6.4 Kolmas luetelmakohta.Sääntöjenmukaisuuden tarkastukset ovat osa komission arviointia, jossa tehdään perusteellinen ja kattava 
asiakirjatarkastus kaikista varmennuspaketeista. Sääntöjenmukaisuuden tarkastuksissa voidaan tehdä jäännösvirhetasojen uudel-
leenarviointeja ja tarvittaessa lisärahoitusoikaisuja myös varmennuspakettien vastaanottamista seuraavan vuoden jälkeen. Tämän 
arvioinnin jälkeen komissio tekee vuosittain riskinarvioinnin sen määrittämiseksi, mille tarkastusviranomaisille ja ohjelmille tehdään 
tarkastuksia paikalla. Näiden tarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on saada riittävä varmuus siitä, että jäsenvaltioilta ei ole jäänyt 
havaitsematta tai raportoimatta vakavia järjestelmän puutteita ja että ilmoitetut tarkastuslausunnot ja jäännösvirhetasot ovat luotetta-
via.

6.6 Kauden 2014–2020 valvonta- ja varmennuskehyksen tavoitteena on varmistaa, että EU:n talousarviosta korvattujen meno-
jen jäännösvirhetaso pysyy olennaisuusrajan (2 %) alapuolella kussakin toimenpideohjelmassa, tarkastusviranomaisten lähettämien 
varmennuspakettien – myös tarkastuslausuntojen ja virhetasojen – perusteellisen tarkastuksen perusteella. Tarvittaessa komissio tekee 
lisärahoitusoikaisuja, myös nettomääräisiä, jos jäljellä olevat puutteet ovat vakavia (ks. myös komission vastaukset tilintarkastustuo-
mioistuimen vuoden 2017 vuosikertomukseen, kohdat 6.5–6.15).

Osa 1 – Toimien sääntöjenmukaisuus

Tapahtumatarkastusten tulokset sekä tarkastustyön uudelleen suorittaminen

6.14 ja 6.15 Komissio korostaa tarkastusviranomaisten virheiden havaitsemisessa tekemän työn merkitystä. Sen perusteella tehtiin 
huomattavia rahoitusoikaisuja ja pidätyksiä ennen kuin komissiolle toimitettiin vuosien 2016–2017 tilit. Myös tarkastusviranomais-
ten – ohjelmien päättämisvaiheessa aina niiden päättymiseen asti – tekemän perusteellisen tarkastustyön perusteella tehtiin huomatta-
via rahoitusoikaisuja, jotka koskevat ohjelmakautta 2007–2013.

Komissio ei ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arviosta, joka koskee kolmea huomattavaa virhettä kaudella 2014–2020 ja 
kahta virhettä kaudella 2007–2013 (ks. myös komission vastaus kohtaan 6.71). Tämä johtuu sovellettavien kansallisten tai EU:n sään-
töjen erilaisesta tulkinnasta, joka vaikuttaa laskettuun virhetasoon.

Komissio viittaa vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyihin pessimistisimpiin mahdollisiin skenaarioihin, joiden se 
katsoo perustuvan kohtuulliseen arvioon virhetasosta sovitut virheet huomioon ottaen.

Todennettujen menojen määrän kasvu kaikissa jäsenvaltioissa sekä komission säännönmukaisuustarkastuksissa käytetty riskiperustei-
nen lähestymistapa selittävät vuotuisissa toimintakertomuksissa raportoitujen kokonaisjäännösvirhetasojen keskimääräisen kasvun. 
Komissio julkaisi vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa kunkin asiaankuuluvan ohjelman osalta tehtävät tarvittavat 
lisärahoitusoikaisut.

Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien ohjelmien hallinto- ja tarkastusviranomaisten kanssa, jotta sovittuja päätelmiä 
voidaan seurata ja varmistaa, että kaikkien ohjelmien jäännösvirhetaso saadaan ajan myötä alle kahteen prosenttiin.

6.17 Tarkastusviranomaiset ilmoittivat vuonna 2018 ensimmäistä kertaa toimenpiteiden tarkastuksessa havaitsemansa sääntöjen-
vastaisuudet komission kanssa sovitun ja jäsenvaltioiden kesken jaetun yhteisen luokittelun perusteella.

Valtaosa ilmoitetuista sääntöjenvastaisuuksista koski tukeen oikeuttamattomia menoja ja seuraavaksi eniten julkisia hankintoja ja 
rahoitusvälineitä. Ne ovat yleisimpiä sääntöjenvastaisuuksia myös komission tarkastuksissa ja tilintarkastustuomioistuimen lisäha-
vainnoissa, kuten laatikossa 6.2 esitetään.

6.18 Komission tarkastusten tulokset osoittavat tehtyjen riskinarviointien asiaankuuluvuuden. Jotkin tarkastuksista ovat edelleen 
kuulemismenettelyssä.

Kuten komission vastauksessa vuoden 2016 vuosikertomuksen kohtaan 6.20 ja vuoden 2017 vuosikertomuksen kohtaan 6.28 tode-
taan, komissio on antanut jäsenvaltioille päivitettyä ohjeistusta ohjelmakautta 2014–2020 varten, joten ohjeistuksen ja yksinkertais-
tettujen kustannusvaihtoehtojen käyttövaatimuksen pitäisi parantaa hallinnollisten varmennusten laatua jatkossa. Tämä riippuu 
kuitenkin siitä, onko käytettävissä riittävästi henkilöstöä käsittelemään ilmoitettujen menojen kasvavia määriä sekä tarvittavan koke-
neen henkilöstön pysyvyydestä asianomaisissa viranomaisissa.
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Tarkastusviranomaisten hallintoviranomaisille ilmoittamien tarkastushavaintojen luokittelun avulla riskinarviointeihin voidaan myös 
ottaa mukaan useampia virheiden lähteitä ja mukauttaa niiden perusteella hallinnollisia varmennuksia koskevia lähestymistapoja ja 
työkaluja.

6.20 ja 6.21 Kahden vaikutukseltaan huomattavan virheen osalta (ks. komission vastaus kohtaan 6.14) komissio katsoo, että rikko-
musta ei tapahtunut ja näin ollen sovellettavia kansallisia tai EU:n sääntöjä on noudatettu. Komissio katsoo siis, että joko asiaankuu-
luva hanke tai tuensaaja tai menot ovat olleet tukikelpoisia.

Se korostaa myös toteuttavansa vahvistettujen tapausten osalta tarvittavan seurannan sekä ryhtyvänsä tarpeellisiksi katsomiinsa toi-
miin.

6.22 Komissio on viime vuodesta lähtien laatinut jäsenvaltioille ohjeita ja antanut selvennyksiä ALV:n tukikelpoisuudesta.

Ehdotuksessaan kauden 2021–2027 oikeudelliseksi kehykseksi komissio ehdotti ALV:n tukikelpoisuutta koskevan säännön yksinker-
taistamista hankkeiden kokonaiskustannusten kynnysarvon perusteella riippumatta siitä, onko tuensaaja yksityinen vai julkinen. 
Komission mielestä tällaisella säännöllä vähennettäisiin huomattavasti riskiä siitä, että tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan virheellisesti 
tai monin eri tavoin.

6.23 Komissio on samaa mieltä siitä, että ylisääntely periaatteessa lisää tarpeetonta monimutkaisuutta ja virheitä. Komissio suosit-
telee ohjelmaviranomaisille edelleen yksinkertaistamista kansallisella tasolla aina, kun tällaisia monimutkaisia sääntöjä havaitaan. Ks. 
myös komission vastaus kohtaan 6.14.

6.24 Komissio on samaa mieltä siitä, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ovat vähemmän alttiita virheille, kuten koke-
mus on osoittanut.

Äskettäin annettu koontiasetus tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöön. 
Ehdotuksessaan ohjelmakaudelle 2021–2027 komissio myös laajensi yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen pakollisen ja valin-
naisen käytön soveltamisalaa tarkoituksenaan vähentää tuensaajien hallinnollista rasitusta, lisätä keskittymistä tuloksiin ja pienentää 
edelleen virheriskiä.

6.26 Komissio jatkaa päivitetyn julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanoa. Sen tavoitteena on 
parantaa koheesiopolitiikan julkisia hankintamenettelyjä. Vuonna 2018 kiinnitettiin erityistä huomiota julkisista hankinnoista vastaa-
vien henkilöiden ammattitaidon lisäämiseen komission lokakuussa 2017 antaman julkisia hankintoja koskevan paketin mukaisesti.

Komissio korostaa äskettäin päivitettyjä ohjeita julkisia hankintoja koskevien virheiden vakioiduista rahoitusoikaisuista. Näillä 
ohjeilla pyritään yhtenäiseen täytäntöönpanoon ja jäsenvaltioiden yhdenvertaiseen kohteluun.

6.27 ja 6.28: Komissio huomauttaa, että tarkastusviranomaiset havaitsivat valtaosan julkisten hankintojen rikkomuksista tilintarkas-
tustuomioistuimen tutkimissa toimissa. Tämä osoittaa, että tarkastusviranomaisten valmiudet tämäntyyppisten virheiden havait-
semisessa ovat parantuneet. Hallintoviranomaisten ja välittävien elinten tasolla havaitsematta jääneiden julkisia hankintoja 
koskevien virheiden huomattava osuus kuitenkin osoittaa, että tarvitaan jatkuvia toimia, jotta nämä ongelmat havaitaan paremmin 
ensimmäisen tason hallinnollisissa varmennuksissa. Komissio seuraa näitä tapauksia ja tekee tarvittavia lisärahoitusoikaisuja, myös 
nettomääräisiä, silloin kun sääntelyssä asetetut ehdot täyttyvät.

6.30–6.32 Kolmessa tilintarkastustuomioistuimen otoksessaan havaitsemassa kvantitatiivisesti määrittämässä virheessä on kyse 
ongelmasta, jossa kansallisen valtiontukijärjestelmän säännökset eivät ole yhteensopivia EU:n valtiontukisääntöjen kanssa. Komis-
sio oli jo havainnut tämän sääntöjenvastaisuuden ja pyytänyt kyseessä olevaa jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaustoimenpi-
teet ja muuttamaan käytäntöään viipymättä. Jäsenvaltio on muuttanut lainsäädäntöään siten, että sillä on välitön vaikutus tuleviin 
tapauksiin. Näin ollen tämä nimenomainen järjestelmään kuuluva heikkous on poistettu.

Komissio ei ole tietoinen vastaavista rikkomuksista muissa jäsenvaltioissa kauden 2016–2017 tilien osalta.

Muista tilintarkastustuomioistuimen määrittämistä seitsemästä tapauksesta yhden osalta komissio viittaa kohtaan 6.14 antamaansa 
vastaukseen.

6.36–6.38Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoimien rahoitusvälineiden osalta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
tarkistetussa 40 artiklassa esitetään uusi varmennusmalli, johon kuuluu erityisesti valvontakertomuksia sekä Euroopan investointi-
pankin / Euroopan investointirahaston (EIP/EIR) käyttämien ulkoisten tarkastajien tarkastuskertomuksia. Niiden mallit hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksellä. Tällä vastataan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen suositukseen 1 ja anne-
taan pyydetty varmennus.

EIR on varmistanut olevansa valmis laajentamaan vapaaehtoisesti uudentyyppisten tarkastuskertomusten käyttöä pk-yrityksiä koske-
van aloitteen kaikkiin ohjelmiin.
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6.39 Komissio korostaa, että mainittua jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuutta maksaa koko julkinen rahoitusosuus 90 päi-
vän kuluessa on noudatettu täysimääräisesti yli 97 prosentissa tutkituista toimista.

Yhden jäsenvaltion (Ranskan) viranomaiset odottavat kuitenkin, että tuensaaja (koulutuksen tarjoaja) lähettää lopullisen täytäntöön-
panokertomuksensa ennen loppuerän (kymmenen prosenttia) maksamista.

Arvio tarkastusviranomaisten työstä

6.40 Komissio katsoo, että kahdessa kyseessä olevassa ohjelmassa havaittu käytäntö, jonka mukaan tuensaajalle ei maksettu julkista 
rahoitusosuutta kokonaisuudessaan 90 päivän kuluessa, voi olla perusteltu, koska on analysoitava, pitikö osuus todella maksaa koko-
naisuudessaan tuensaajalle ennen kuin EU:n lopullinen määrä voitiin laskea ja maksaa.

Tässä nimenomaisessa Saksaa koskevassa tapauksessa hallintoviranomaisen suorittama ESR:n osuuden siirtäminen lopulliselle tuen-
saajalle (Bundesagentur für Arbeit) – komission korvauksen jälkeen – on liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriön ja tuensaajan välinen 
sisäinen hallinnollinen toimenpide. Tämä siirto koskee vain kyseessä olevan toimenpideohjelman yhtä toimenpidettä.

6.42 Tarkastusviranomaiset varmistavat otostensa edustavuuden kunkin toimenpideohjelman tai toimenpideohjelmien ryhmän 
tasolla. Tämän lähestymistavan ansiosta komissio voi julkaista vuotuisissa toimintakertomuksissa yksityiskohtaista tietoa toimenpide-
ohjelman tasolla ja saada varmennuksen myös kunkin toimenpideohjelman osalta.

Komissio tekee edelleen yhteistyötä kokonaisvaltaisesti kaikkien tarkastusviranomaisten kanssa, jotta ne varmasti täyttävät niiltä odo-
tetut vaatimukset. Tällaiseen yhteistyöhön kuuluu erilaisia ohjemuistioita varmennuspaketeista, rahoitusvälineiden tarkastamista kos-
kevan menetelmän laatiminen, teknisiä kokouksia, joissa käsitellään metodologisia kysymyksiä, yhteisten ja yhteisesti sovittujen 
otantatekniikoiden kehittäminen, jotta voidaan varmistaa edustavuus ja luotettavat virhetasot (kokonaisvaltainen ohjaus), ja yhteisten 
tarkastusvälineiden ja tarkistuslistojen hyväksyminen.

Komissio ilmoitti oman perusteellisen asiakirjatarkastuksen ja paikalla tehtävän riskiperusteisen tarkastuksen perusteella asiaankuu-
luvissa vuotuisissa toimintakertomuksissa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 40:stä EAKR:n/koheesiorahaston ja työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 47:stä ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmista, joissa se katsoo jäännösvirhetason ole-
van yli 2 prosenttia. Tämä johtui kirjoitusvirheistä tai siitä, että komission vuotuisten tarkastuskertomusten analyyseissa tai tarkastus 
vi ranomaisten valmisteluasiakirjoissa esiin otettuja ongelmia ei ollut havaittu, tai jäsenvaltiotasolla tehtyjen oikaisujen riittämättö 
myy des tä.

Komissio työskentelee kyseessä olevien tarkastusviranomaisten kanssa näiden työn parantamiseksi jatkossa.

6.43 Jäsenvaltioiden ja EU:n tarkastajien havaitsemien virheiden luokittelun osalta komissio viittaa kohtiin 6.17 ja 6.18 anta-
miinsa vastauksiin.

Komissio on samaa mieltä siitä, että joissakin hallinto- ja valvontajärjestelmissä tarvitaan lisäparannuksia, jotta voidaan varmistaa, 
että kaikki virheet havaitaan ajoissa ja korjataan, kuten vuoden 2018 toimintakertomuksissa on ilmoitettu.

6.44 ja 6.45 Komissio on laatinut perusteelliset ja yksityiskohtaiset otantaohjeet, jotta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 127 
artiklan ja asetuksen (EU) N:o 480/2014 säännöksiä voidaan tarkentaa entisestään ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen, sovittu 
ja koordinoitu täytäntöönpanokehys tarkastusviranomaisille. Komissio korostaa, että otantamenetelmät edellyttävät ammattimaista 
harkintaa prosessin eri vaiheissa, minkä vuoksi eri toimijoiden arviot voivat olla erilaisia.

Komissio jatkaa tilintarkastustuomioistuimen kanssa teknistä vuoropuhelua, jotta voidaan varmistaa yhteisymmärrys ja taata tar-
kastusviranomaisille tarvittava varmuus.

Laatikko 6.6

Yhdessä saksalaisessa toimenpideohjelmassa käytetyssä otantamenetelmässä havaittujen heikkouksien osalta komissio katsoi, että 
käytetystä otantamallista johtunut virhetaso oli hyväksyttävä sen otantaa koskevan ohjemuistion perusteella. Komissio kuitenkin 
kehotti tarkastusviranomaista vaihtamaan tulevina vuosina otantamenetelmänsä rahayksikköön perustuvaan otantaan. Tämä hyväk-
syttiin ja otettiin käyttöön

6.46 ja 6.47 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen huomaamat ja kohdassa 6.48 mainitut parannukset 
tarkastusviranomaisten työn dokumentoinnissa. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 suosituksen mukaisesti komissio 
on perustanut työryhmän, johon osallistuu useita tarkastusviranomaisia sekä tilintarkastustuomioistuin tarkkailijana. Tavoitteena on 
päästä tästä yhteisymmärrykseen ja luoda yhteinen käytäntö ottaen asianmukaisesti huomioon, että luotettavien ja tehokkaiden hal-
linnollisten menettelyjen varmistaminen edellyttää asianmukaista tasapainoa.
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Komissio jatkaa tiiviistä yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa tilintarkastustuomioistuimen esittämien ongelmien ratkaisemi-
seksi jakamalla parhaita käytäntöjä sekä tarkastusvälineitä ja -menetelmiä, mukaan lukien komission omat tarkistuslistat.

6.48 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen huomaaman parannuksen. Komissio vahvistaa tekevänsä 
jatkuvasti työtä ohjelmaviranomaisten ja erityisesti tarkastusviranomaisten kanssa vahvistaakseen niiden valmiuksia estää ja korjata 
virheitä ja siten parantaa varmennusprosessia.

6.50 Komissio huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen tässä kohdassa tarkoittamalla seitsemällä virheellä oli vähäinen vai-
kutus asianomaisten tarkastusviranomaisten näistä ohjelmista ilmoittamiin virhetasoihin. Komissio kuitenkin jatkaa työtä tarkastusvi-
ranomaisten kanssa, jotta virheet käsitellään asianmukaisesti ja määritetään kvantitatiivisesti.

Komission tarkastustyö ja sen jäännösvirhetasoa koskeva raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa

6.51 Jäsenvaltioiden valvontamenettelyissä on kolme ohjelmaviranomaista: hallintoviranomainen, joka vastaa hallinnollisista var-
mennuksista (virheiden ensimmäisen tason torjuntatoimenpiteet), todentamisviranomainen, joka vastaa menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden todentamisesta tileillä ottaen huomioon kaikki saatavilla olevat tarkastustulokset, ja tarkastusviranomainen, 
joka vastaa tarkastuksista tarkastuslausuntojen saamiseksi. Pääosastot tekevät vuotuisissa toimintakertomuksissaan päätelmiä tähän 
valvontaan liittyvästä kolmesta näkökohdasta eli hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuudesta, tilien hyväksyttävyydestä sekä 
perustana olevien menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta arvioituaan toimitetut varmennuspaketit.

6.53 Molemmat pääosastot raportoivat sääntöjenmukaisuutta koskevasta keskeisestä tulosindikaattorista tehdyn tarkastustyön 
ja asiaankuuluvien vuotuisten toimintakertomustensa antamisen aikaan saatavilla olleen tarkastusevidenssin perusteella. Pessimistisin 
mahdollinen skenaario arvioitiin käyttämällä ohjelmissa varovaisia kiinteitä määriä silloin kun virhetasoista keskusteltiin edelleen 
kuulemismenettelyssä eikä niitä sen vuoksi ollut vielä vahvistettu. Pessimistisin mahdollinen skenaario perustuu myös riskeihin 
havaitsemattomista virheistä, joita on jäljellä siinä toimintakertomusotoksen osassa, jota komissio ei ole tarkastanut. Molemmat pää-
osastot pyrkivät lisäämään avoimuutta julkaisemalla kaikki asianmukaiset tiedot kustakin toimenpideohjelmasta vuotuisissa toiminta-
kertomuksissaan (liite 10 B).

Komissio otti aina mahdollisuuksien mukaan huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen työn tulokset. Komissio omaksui varo-
vaisen vuotuisten lähestymistavan ja käytti kyseessä olevia toimenpideohjelmia varten pessimistisintä mahdollista skenaariota, kun 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastus oli käynnissä ja alustavat tulokset saataisiin selvitysmenettelyn päätyttyä.

6.54 ja 6.55 Vuoden 2018 menoja koskevan organisaation laajuisen raportoinnin edistämiseksi molemmat pääosastot arvioivat ris-
kin maksu- ja päättämisvaiheessa käyttämällä varovaisinta lähestymistapaa kauden 2016–2017 vahvistettujen jäännösvirhetasojen
perusteella. Tilikauden 2017–2018 vahvistamattomia jäännösvirhetasoja käytetään vain, jos ne ovat korkeampia kuin kauden 2016–
2017 tasot. Komissio korostaa, että vuotuisten toimintakertomusten varmentamisen aikana raportoinnin kohteena olevana kalenteri-
vuonna ilmoitetut menot katetaan sillä, että välimaksusta pidätetään 10 prosenttia.

6.56 Komissio viittaa kohtaan 6.14 antamaansa vastaukseen. Se katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuk-
sessa julkaistusta arvioidusta maksuvaiheen riskistä saadaan oikeudenmukainen kuva riskistä, joka koskee sellaisten vuonna 2018 
aiheutuneiden koheesiomenojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, jotka liittyvät muuhun kuin tilintarkastustuomioistuimen tar-
kastamaan jaksoon.

6.60 Komissio teki vuonna 2018 säännönmukaisuustarkastusten lisäksi 27 varhaista ennaltaehkäisevää järjestelmätarkastusta
hallinnon valvontajärjestelmien tehokkaasta toiminnasta ja 14 tiedonhankintamatkaa tarkastusviranomaisten luo vuotuisten tar-
kastuskertomusten sisällön tarkastamiseksi ja asiakirjatarkastusta koskevien kysymysten selkeyttämiseksi. Tällä parannetaan varmen-
nusprosessia.

6.62 Komissio on suunnitellut varmennusjärjestelmänsä siten, että pääosastot voivat antaa varmennuksen jokaisesta 419 yksit-
täisestä toimenpideohjelmasta valtuutettua tulojen ja menojen hyväksyjää koskevan velvollisuutensa mukaisesti. Tämä varmennus-
malli perustuu kustannustehokkaaseen kaksivaiheiseen tarkastusmalliin: kaikkien toimenpideohjelmien asiakirjojen järjestelmälliseen 
tarkastukseen ja valituista toimenpideohjelmista paikalla tehtävään täydentävään riskiperusteiseen säännönmukaisuustarkastukseen. 
Komissio katsoo, että sillä on kohtuullinen varmuus perustana olevien menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, 
lukuun ottamatta ohjelmia, joiden osalta se ilmoitti mahdollisista lisärahoitusoikaisuista (ks. komission vastaus kohtaan 6.42).

Lisäksi yhdistetyt keskeiset tulosindikaattorit ilmoitetaan vuotuisissa toimintakertomuksissa kaikkien vahvistettujen virhetasojen pai-
notettuna keskiarvona. Komissio ilmoitti myös pessimistisimmästä mahdollisesta skenaariosta, jossa otettiin huomioon kaikki hyväk-
symistä edelleen odottavat tiedot (ks. komission vastaus kohtaan 6.53).

6.63 Komission tarkastajat arvioivat kussakin säännönmukaisuustarkastuksessa riskiä siitä, että tarkastusviranomaisen havaitsemia 
virheitä vastaavat virheet toistuvat tarkastusviranomaisen otoksen tarkastamattomassa osassa. Jos niin tapahtuu, sovelletaan asianmu-
kaisia kiinteitä määriä sen arvioimiseksi, mikä on pessimistisimmän mahdollisen skenaarion mukainen jäännösvirhetaso vuotuisissa 
toimintakertomuksissa (ks. kohta 6.53).
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6.64 Kaikista toimenpideohjelmista ei voida antaa joka vuosi lopullista vahvistettua kokonaisjäännösvirhetasoa. Tällaista arvioin-
tia voivat viivästyttää useat tekijät, kuten komission säännönmukaisuustarkastuksia koskevat kuulemismenettelyt tai tarvittavat 
komission lisävarmennukset, joita voidaan tehdä asetuksen nojalla siihen saakka, kunnes tuensaajien tositteiden säilyttämistä koskeva 
aika päättyy.

Tästä oli kyse alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 40 ohjelmassa ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 47 ohjel-
massa varainhoitovuonna 2017–2018, kuten vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa selitetään. Näiden ohjelmien osalta 
komissio tekee tarvittavat lisärahoitusoikaisut, jotta jäännösvirhetaso saadaan alle kahden prosentin.

6.66 Komissio katsoo, että kyseisessä paketissa päättämisvaiheessa varmennetut menot ovat asiaankuuluvien säännösten mukaisia, 
mikä vastaa sen vastausta tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomukseen, jossa määritettiin kaksi samanlaista vir-
hettä.

6.67 Euroopan petostentorjuntaviraston tapausta koskevan lopullisen raportin perusteella yhdelle Unkarin päättämispakettiin kuu-
luvalle hankkeelle annettiin rahoitussuosituksia. Asiaan liittyvistä menoista riippumatta ohjelmassa oli riittävästi tukikelpoisia 
menoja, jotta komissio pystyi päättämään sen osittain. Euroopan petostentorjuntaviraston raportin perusteella yhden jäsenvaltion toi-
mivaltainen tuomioistuin on luopunut vuoden 2018 lopussa syytteistä toimeksisaajaa vastaan. Toisessa jäsenvaltiossa tutkinta jatkuu 
edelleen. Komissio seuraa kyseisen tapauksen kehittymistä ja estää näin riskin siitä, että lopputaseessa olisi sääntöjenvastaisia määriä.

6.68–6.70 Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa olevat ohjelman päättymistä koskevat säännökset kattavat luonnollisesti eri-
tyismenot, jotka on käsiteltävä päättämisvaiheessa, kuten toteutuneisiin rahoitusvälineisiin maksettujen ennakoiden selvitys verrat-
tuna maksettuihin ennakoihin (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 42 artikla). Useimmissa toimenpideohjelmissa valtaosa 
menoista on kirjattu vuotuiseen tilinpäätökseen, ja ne ovat lopullisia.

Komissio katsoo, että oikeaan aikaan annettavista ohjeista on hyötyä toimenpideohjelmien päättämisessä vuonna 2025. Tällaisilla 
ohjeilla voidaan selkeyttää edelleen lopullisen täytäntöönpanokertomuksen (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 142 artikla) 
mallia ja varmistaa, että se sisältää kaikki asianmukaiset tiedot. Niillä voidaan myös selkeyttää kauden 2007–2013 osalta sitä, miten 
päättämisvaiheessa käsitellään eri kysymyksiä, kuten valtiontuesta jäljellä olevien ennakoiden selvittämistä (yhteisiä säännöksiä koske-
van asetuksen 131 artiklan 5 kohta), hankkeiden päätöksen saattamisen jälkeen syntyneitä tuloja (yhteisiä säännöksiä koskevan ase-
tuksen 61 artikla), loppuun saattamattomia hankkeita (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 14 kohta), hankkeiden 
jaksottaista toteuttamista ja EU:n loppumaksun tukikattoa (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 129 artikla).

Johtopäätökset ja suositukset

6.71 Komissio kertoi täysin avoimesti vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissaan riskistä, että virhetaso pysyy olennaisena 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 40 ohjelmassa ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 47 ohjelmassa. Komissio 
ilmoitti ohjelmat vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa. Kautta 2014–2020 koskevien asetusten mukaisesti komissio on 
sitoutunut tekemään näihin ohjelmiin vaadittuja lisärahoitusoikaisuja, myös nettomääräisiä, jos sääntelyssä asetetut ehdot täyttyvät.

Todennettujen menojen määrän kasvu kaikissa jäsenvaltioissa sekä komission säännönmukaisuustarkastuksissa käytetty riskiperustei-
nen lähestymistapa selittävät komission vuotuisissa toimintakertomuksissa raportoitujen kokonaisjäännösvirhetasojen keskimääräi-
sen kasvun vuodesta 2017.

Komissio ei kuitenkaan ole samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen arviosta, joka koskee kolmea huomattavaa virhettä kaudella 
2014–2020 ja kahta virhettä kaudella 2007–2013. Tämä johtuu sovellettavien kansallisten tai EU:n sääntöjen erilaisesta tulkinnasta, 
joka vaikuttaa laskettuun virhetasoon.

Komissio viittaa vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa esitettyihin pessimistisimpiin mahdollisiin skenaarioihin, joiden se 
katsoo perustuvan kohtuulliseen arvioon virhetasosta sovitut virheet huomioon ottaen.

Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien ohjelmien hallinto- ja tarkastusviranomaisten kanssa, jotta sovittuja päätelmiä 
voidaan seurata ja varmistaa, että kaikkien ohjelmien jäännösvirhetaso saadaan ajan myötä alle kahteen prosenttiin. Asetuksessa 
säädetään kaikista tarpeellisista valvontavälineistä, joita komissio voi käyttää välimaksujen tai vuotuisen loppumaksun maksamisen 
pysäyttämiseksi sekä lisärahoitusoikaisujen tekemiseksi, jotta voidaan varmistaa, että ajan myötä jäännösvirhetaso on kaikissa ohjel-
missa hyväksyttävä.

6.72 Komission korostaa merkittävää työtä, jonka tarkastusviranomaiset ovat tehneet virheiden havaitsemisessa. Sen perusteella 
kaikista ohjelmista on laadittu yksityiskohtaiset tarkastuslausunnot, jotka olivat 11 tapauksessa kielteiset. Lisäksi sen perusteella vuo-
tuisissa tilinpäätöksissä ja päättämisvaiheessa on tehty huomattavia rahoitusoikaisuja.

Komissio ilmoitti vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa, että seitsemässä tarkastusviranomaisessa on tehtävä lisäparannuk-
sia. Muiden tarkastusviranomaisten katsottiin toimivan hyvin, ja kutakin tarkastusviranomaista ja kutakin ohjelmaa koskevan komis-
sion yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella tarvittiin vain vähäisiä parannuksia.
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Komissio luottaa siksi yleisesti tarkastusviranomaisten työhön, paitsi joissakin harvoissa tapauksissa, joiden osalta on julkaistu asian-
mukaiset varaumat ja otettu käyttöön toimintasuunnitelmat tarvittavien parannusten pyytämiseksi.

6.73 Komissio katsoo, että sillä on käytössä vakaa toimintamalli vaaditun kohtuullisen varmuuden saamiseksi hallinto- ja valvonta-
järjestelmien toimivuudesta..

Komissio on suunnitellut varmennusjärjestelmänsä siten, että pääosastot voivat antaa varmennuksen jokaisesta 419 yksittäisestä 
toimenpideohjelmasta valtuutettua tulojen ja menojen hyväksyjää koskevan velvollisuutensa mukaisesti. Tämä varmennusmalli 
perustuu oikeasuhteiseen ja hallinnollisesti kustannustehokkaaseen kaksivaiheiseen tarkastusmalliin: kaikkien toimenpideohjelmien 
asiakirjojen järjestelmälliseen tarkastukseen ja valituista toimenpideohjelmista paikalla tehtävään täydentävään riskiperusteiseen sään-
nönmukaisuustarkastukseen. Komissio katsoo, että sillä on kohtuullinen varmuus asianomaisten menojen laillisuudesta ja sääntöjen-
mukaisuudesta, lukuun ottamatta ohjelmia, joiden osalta se ilmoitti mahdollisista lisärahoitusoikaisuista.

Komissio esitti vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa kokonaisjäännösvirhetasojen lisäksi pessimistisimmät mahdolliset 
skenaariot (myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tulokset, silloin kun ne olivat saatavilla). Niissä käytettiin joidenkin ohjel-
mien osalta kiinteitä määriä, jos oli viitteitä siitä, että jotkin virheet olivat saattaneet jäädä havaitsematta.

6.74 Komissio viittaa kohtaan 6.56 antamaansa vastaukseen. Se katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
julkaistusta arvioidusta maksuvaiheen riskistä saadaan oikeudenmukainen kuva riskistä, joka koskee sellaisten vuonna 2018 aiheutu-
neiden koheesiomenojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, jotka liittyvät muuhun kuin tilintarkastustuomioistuimen tarkastamaan 
jaksoon.

6.75 Valvonta- ja varmennuskehys oli suunniteltu varmistamaan, että kunkin ohjelman vuotuiset jäännösvirhetasot pysyvät kah-
den prosentin alapuolella. Komissio totesi, että valtaosassa (70 %) ohjelmia tämä toteutui, mutta oli samaa mieltä siitä, että tämä ei 
vielä toteutunut 30 prosentissa kaikista ohjelmista, jotka määritettiin selkeästi sen vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa. 
Näissä ja vahvistetuissa tapauksissa, joissa tilintarkastustuomioistuin löysi lisävirheitä, komissio seuraa niitä ja tekee tarvittavat lisära-
hoitusoikaisut, myös nettomääräiset, silloin kun lainsäätäjän asettamat ehdot täyttyvät.

Komissio on samaa mieltä siitä, että lisäparannukset ovat tarpeen näiden ohjelmien osalta. Hallintoviranomaisten on vahvistettava 
hallinnollisia varmennuksiaan ja tarkastusviranomaisten tarkastuksiaan, jotta virheet voidaan estää paremmin tulevina varainhoi-
tovuosina. Komissio tekee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa niiden tarkastusmenettelyjen parantamiseksi.

6.76 Komissio toteaa kahdesta edellisvuosien suosituksesta, joiden osalta komissio ei ole tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
ryhtynyt toimiin, seuraavaa:

— Komissio ei ole hyväksynyt yhtä suositusta eikä se siksi vaadi toimenpiteitä.

— On ryhdytty toimiin ALV:n tukikelpoisuuden selkeyttämiseksi ja yksinkertaistamiseksi komission ehdotuksessa vuoden 
2020 jälkeiseksi oikeudelliseksi kehykseksi.

Ks. myös komission vastaukset liitteeseen 6.3.

Suositus 6.1 (tarkastusjärjestelyt pk-yrityksiä koskevien aloiteohjelmien osalta)

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

a) Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen tarkistetussa 40 artiklassa esitetään uusi varmennusmalli, johon kuuluu erityisesti valvon-
takertomuksia sekä Euroopan investointipankin / Euroopan investointirahaston (EIP/EIR) käyttämien ulkoisten tarkastajien tarkastus-
kertomuksia. Niiden mallit hyväksytään täytäntöönpanosäädöksellä.

EIR on varmistanut olevansa valmis laajentamaan vapaaehtoisesti uudentyyppisten tarkastuskertomusten käytön kaikkiin pk-yrityksiä 
koskevan aloitteen ohjelmiin. Uuden yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen varmennusmallin ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-
yritykset) koskevien aloitteiden tarkastuskertomusten vapaaehtoisen täytäntöönpanon katsotaan vastaavan suositukseen.

Suositus 6.2 (jäsenvaltioiden viranomaisten tekemä sääntöjenvastainen maksujen pidättäminen)

Komissio hyväksyy suosituksen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hallinto- ja tarkastusviranomaiset kiin-
nittävät tarvittavaa huomiota yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 132 artiklan noudattamiseen.

Suositus 6.3 (kauden 2014–2020 päättämisjärjestelyt)

Komissio tarkastaa järjestelmällisesti jokaisen ohjelman ennen sen päättämistä varmistaakseen, että sääntöjenvastaisten menojen taso 
on olennaisuusrajan alapuolella. Näin tehdään myös kauden 2014–2020 ohjelmille, jotka on asetuksen mukaan tarkoitus päättää 
vuonna 2025.
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a) Komissio hyväksyy suosituksen ja määrittää suurimmat riskit, jotka voivat ohjelmien täytäntöönpanon aikana saatujen kokemus-
ten perusteella vaikuttaa kauden 2014–2020 ohjelmien päättämiseen, jotta jäsenvaltioille voidaan laatia jatkossa ohjelmien päättä-
mistä koskevat ohjeet.

b) Komissio hyväksyy periaatteessa suosituksen tämän osan mutta katsoo, että kyseisten ohjeiden laatimisella ei ole kiire, koska sään-
telyaikataulun mukaan ohjelmat on tarkoitus päättää vuonna 2025. Kyseisissä ohjeissa olisi myös otettava huomioon ohjelmien täy-
täntöönpanosta saadut kokemukset.

Osa 2 – Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi

6.81 Komissio huomauttaa, että hanketason tulosindikaattorien määrittämiseen ei ole lakisääteistä vaatimusta. Rahastoja kausilla 
2007–2013 ja 2014–2020 koskevissa säännöksissä termi ’tulosindikaattorit’mainitaan vain toimintalinjojen yhteydessä.

Toimenpideohjelmassa kuvattu hyvin suunniteltu toimintalogiikka varmistaa, että hanketason tuotokset ja tulokset edistävät toi-
menpideohjelmien odotettujen tulosten saavuttamista, mutta siihen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät.

6.82 ja 6.83 Komissio huomauttaa, että 95 prosentissa tutkituista hankkeista oli määritetty hanketason tuotosindikaattorit tai sekä 
tuotos- että tulosindikaattorit tähän menoalaan sovellettavien EU:n asetusten vaatimusten mukaisesti.

Myös vaikutustenarvioinnit auttavat arvioimaan yhteisrahoitettujen toimenpiteiden osuutta toimenpideohjelmien tavoitteissa. 
Komissio katsoo, että hankkeiden tasolla saavutettujen suorien tulosten ja toimenpideohjelman tasolla saavutettujen tulosten välillä 
on eroa.

Komissio huomauttaa myös, että ohjelmakautta 2014–2020 koskevalla lainsäädännöllä on vahvistettu toimintalogiikkaa ja tuloksiin 
keskittymistä.

6.84 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että kaikissa tarkastetuissa jäsenvaltioissa on otettu käyttöön seurantajärjestelmät
tuloksellisuutta koskevien tietojen kirjaamiseksi. Kaudella 2014–2020 politiikan tuloksellisuutta koskevat tiedot ovat tärkeä osa 
entistä vahvempaa tulossuuntautuneisuutta, joka perustuu toimintalogiikkaan ja sellaisten yhteisten indikaattorien seurantaan, 
joista raportoidaan komissiolle vuosittain vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa.

6.85 Komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 480/2014 äskettäin tehtyjen muutosten nojalla tarkastusviranomaisten pitää nyt 
sisällyttää toimenpiteitä koskeviin tarkastuksiinsa järjestelmätarkastusten lisäksi tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskeva näkö-
kohta. Tämä lisää varmuutta komissiolle raportoitujen tuloksellisuustietojen laadusta ja luotettavuudesta.

6.86 Komissio teki 17 jäsenvaltiossa yhteensä 43 riskiperusteista tarkastusta, joissa arvioitiin jäsenvaltioiden raportoimien tuloksel-
lisuustietojen luotettavuutta. Yhdeksässä tapauksessa havaittiin olennaisia puutteita. Suosituksia on annettu raportoinnin ja IT-järjes-
telmien parantamiseksi tarvittaessa sekä tuloksellisuustietojen oikaisemiseksi. Näistä tarkastuksista saadut kokemukset jaettiin 
ohjelmaviranomaisten kanssa, jotta voidaan lisätä tietoa tuloksellisuustietojen luotettavuutta koskevista riskeistä ja parantaa rapor-
tointia edelleen.

6.87 ja 6.88 On tärkeää pitää mielessä, että tilintarkastustuomioistuimen otos koski ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 
hankkeiden yhdistelmää ja että tuloksellisuutta koskeva lähestymistapa ja ohjelmien toimintalogiikka muuttuivat merkittävästi ohjel-
makautta 2014–2020 koskevassa asetuksessa. Raportoidut tulokset eivät sen vuoksi anna kattavaa kuvaa ohjelmakauden 2014–
2020 tuloksista tähän mennessä.

Komissio kuitenkin toteaa, että 81 prosentissa hankkeita oli täytetty tuloksellisuusindikaattorit kokonaan tai osittain, kun pidetään 
mielessä, että tulosindikaattorit voivat edelleen kehittyä hankkeiden fyysisen loppuunsaattamisen jälkeen.

Liite 6.3 – Aiempien suositusten seuranta

Suositus 1 (2015 – ERI-rahastojen rakenne ja täytäntöönpanomekanismi seuraavalle ohjelmakaudelle)

Komissio korostaa, että sen lainsäädäntöehdotuksissa on yli 80 yksinkertaistamista koskevaa toimenpidettä, jotka perustuvat suoraan 
yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason ryhmän työhön, tilintarkastustuomioistuimen aiempiin suosituksiin ja muiden sidos-
ryhmien kannanottoihin.

Suositus 2 (2015 – annetaan ohjeita jäsenvaltioille siitä, miten yksinkertaistetaan ja vältetään tarpeettoman monimutkaisia ja/tai työläitä sään-
töjä)
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Komissio arvioi jatkuvasti tukikelpoisuutta koskevia kansallisia sääntöjä paikalla tehtäviin tarkastuksiin valituissa suuren riskin ohjel-
missa. Tarkastusmenetelmää täydennettiin, jotta voidaan varmistaa, että komission tarkastajat raportoivat myös havaituista tarpeetto-
man monimutkaisista kansallisista säännöistä (ylisääntelystä) ja hyvien käytäntöjen esimerkeistä. Koontiasetuksessa komissio myös 
antoi täydentäviä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ohjelmaviranomaisille ja paransi oikeusvarmuutta asettamalla asetuk-
sessa tasot, joita ohjelmaviranomaiset voivat käyttää suoraan vähentämään monimutkaisuutta, yksinkertaistamaan hallintoa ja sään-
töjä tuensaajien kannalta sekä edistämään oikeusvarmuutta kaikkien kannalta.

Suositus 3 (2015 – rahoitusvälineiden tukikelpoisuusjakson jatkaminen)

Komissio ei hyväksynyt suositusta.

Suositus 1 (2017 – EIP:n/EIR:n välineiden tarkastusjärjestelyt)

Komissio katsoo, että tämä suositus on käsitelty kokonaan pk-yrityksiä koskevan aloitteen ohjelmien ulkopuolisten EIP:n/EIR:n väli-
neiden osalta. Ennen koontiasetuksen muuttamista hyväksyttyjen pk-yritystä koskevaan aloitteeseen kuuluvien toimenpideohjelmien 
osalta komissio viittaa kohtaan 6.36 antamaansa vastaukseen.

Suositus 2 (2017 – ALV:n korvaaminen vuoden 2020 jälkeen)

Komissio hyväksyi vain osittain tilintarkastustuomioistuimen suosituksen ALV:stä. Komissio ehdotti, että vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
säätelevässä oikeudellisessa kehyksessä yksinkertaistetaan kaikkien tuensaajien ALV:n tukikelpoisuutta riippumatta siitä, onko tuen-
saaja julkinen/yksityinen tai ALV-velvollinen. Komissio on selittänyt ehdotuksensa logiikkaa sekä vaikeuksia, joita tilintarkastustuo-
mioistuimen suositus saisi aikaan (Ks. komission vastaus tilintarkastustuomioistuimen suositukseen vuoden 2017 
toimintakertomuksessa ja vastaukset kohtiin 6.31–6.35 vuoden 2015 toimintakertomuksessa).

Suositus 3 (2017 – tarkastusviranomaisten työn tarkastaminen)

Komissio seuraa kaikkia tarkastusviranomaisten työn valvontaan ja tukemiseen liittyviä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja 
on antanut lisäohjeita rahoitusvälineiden ennakoiden käsittelystä, valtiontuen ennakoista, tarkastuksen tarkistuslistoista ja tarkastus-
asiakirjoista.

Suositus 6 (2017 – riittävät tarkastukset tarkastusviranomaisista johtopäätösten tekemiseksi tilien hyväksymistä seuraavana vuonna julkaistavissa 
vuotuisissa toimintakertomuksissa)

Komissio muistuttaa, että se on hyväksynyt tämän suosituksen vain osittain, koska aina ei ole mahdollista tehdä lopullisia johtopää-
töksiä kaikista raportoiduista virhetasoista yhden vuoden kuluessa sen tarkastusten kuulemismenettelyyn liittyvien objektiivisten vai-
keuksien ja tilien hyväksymisen jälkeen tehtäviä lisätarkastuksia koskevien lakisääteisten vaatimusten vuoksi. Ks. komission vastaus 
kohtaan 6.64. Komissio on kuitenkin ottanut huomioon tarkastustulostensa luonnokset keskeisen tulosindikaattorin 5 arvioinnissa 
sellaisena kuin niistä on raportoitu asiaankuuluvissa vuotuisissa toimintakertomuksissa. Komissio katsoo näin ollen panneensa tämän 
suosituksen täytäntöön suurelta osin.
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7. luku – Luonnonvarat

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Osa 1: Tapahtumien sääntöjenmukaisuus

7.8. Komissio toteaa, että 98 prosenttia tämän luvun menoista on YMP:n menoja. Komissio on vahvistanut niille 2,15 pro-
sentin virhetason, joka on julkaistu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa. 
Komission vahvistama virhetaso on jälleen edellisvuotta alhaisempi.

Komissio on tyytyväinen siihen, että sen vahvistama YMP:n menojen virhetaso vastaa tilintarkastustuomioistuimen päätel-
miä.

Komissio katsoo, että oikaisukapasiteetti kattaa riittävästi EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin. Oikaisukapasiteetti muodos-
tuu nettomääräisistä rahoitusoikaisuista ja edunsaajilta takaisin perittävistä varoista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pää-
osaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa ilmoitettu oikaisukapasiteetti oli 1,90 prosenttia asianomaisista YMP:n menoista. 
Tämän vuoksi lopullisen riskinalaisen määrän arvioitiin olevan 0,25 prosenttia asianomaisista YMP:n menoista.

7.11 Komissio on erittäin tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen huomioon, jonka mukaan varainhoitovuonna 2018 
maataloustukirahastosta myönnettyihin 41,5 miljardin euron suoriin tukiin ei sisälly olennaisia virheitä. Komissio arvioi suorien 
tukien virhetasoksi 1,83 prosenttia (ks. maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomus). 
Tämä vastaa tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä.

7.14 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen arvioon siitä, että 77 tapahtumaan ei liittynyt virhettä ja että viljelijöille 
myönnettävien suorien tukien virheriski on muita alhaisempi. Ks. myös komission vastaus kohtaan 7.11.

7.15 Komissio katsoo, että pienten virheiden välttäminen ei ole mahdollista kohtuullisin kustannuksin.

7.17 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen arvioon viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän 
roolista virheiden ehkäisemisessä ja virhetasojen alentamisessa.

7.18 Komissio on myös tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen arvioon paikkatietoanalyysiin perustuvasta tukihakemuk-
sesta, jonka komissio katsoo olevan tärkeä väline virheiden ehkäisemisessä sekä yksinkertaistamisen edistämisessä viljelijöiden ja 
maksajavirastojen kannalta. Ks. myös komission vastaus kohtaan 7.17.

7.19 Komissio toteaa, että liitteessä 7.2 oleva yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista tapahtumista ei ilmennä 
jäsenvaltioiden suhteellista virhetasoa otoksessa. Komissio korostaa, että yksityiskohtaiset tiedot komission ja jäsenvaltioiden tarkas-
tustuloksista esitetään kunkin jäsenvaltion osalta EU:n varoja yhteistyössä hallinnoivien komission yksiköiden vuotuisissa toiminta-
kertomuksissa ja niiden teknisissä liitteissä.

Laatikko 7.3

Viroa koskeva asia: Komissio toteaa, että tapahtuma oli laillinen ja sääntöjenmukainen, ja kaikki tukikelpoisuusehdot täyttyivät 
silloin kun maksu suoritettiin varainhoitovuonna 2018. Muutokset maatilan rakenteeseen tehtiin vasta sen jälkeen. kun maksajavi-
rastojen tarkastukset oli toteutettu asianmukaisesti ja maksu oli suoritettu. Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käynnistä 
ilmoittamisen jälkeen tuensaaja oikaisi toisen hallintoneuvoston jäsenen ottamisen, minkä vuoksi Viron viranomaiset katsoivat, että 
maksu voitiin tehdä.

Italiaa koskeva asia: Komissio toteaa edellä esitetyn tavoin, että tapahtuma oli laillinen ja sääntöjenmukainen, ja kaikki 
tukikelpoisuusehdot täyttyivät silloin, kun maksu suoritettiin varainhoitovuonna 2018. Kun olosuhteet muuttuivat maksun suorit-
tamisen jälkeen, määrä päätettiin periä takaisin. Komission käsitys on, että Italian viranomaisilla on menettelyt, joiden kautta ne olisi-
vat voineet periä maksun takaisin jo ennen loppumaksua myös ilman Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyntiä.

7.26 Kalastuksen, ympäristön ja ilmastotointen osuus on 2 prosenttia luonnonvarojen menoista. Niiden hallinto- ja valvonta-
järjestelmät ovat erilaiset kuin YMP:n menojen.

Komissio toteaa, että EU:n talousarviota suojatakseen kansalliset viranomaiset ovat jo tehneet tai voivat vielä tehdä osana valvontasyk-
liä oikaisuja, jotka liittyvät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toteamiin luonteeltaan pikemminkin hallinnollisiin asioihin.



C 340/260 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2019

7.31 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen arvioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen pää-
osaston soveltamien menetelmien johdonmukaisuudesta.

7.32 ja laatikko 7.6 Menojen laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvä todentamisviranomaisten työ otettiin huomioon YMP:n 
kokonaisvirhetasossa, joka oli 2,15 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että yli 97 prosenttiin YMP:n menoista ei liity virheitä (ks. 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomus) ja että todentamisviranomaisten panos 
varmuusprosessiin on merkittävä ja ennalta ehkäisevä, sillä se vähentää jäsenvaltioiden tekemiä virheitä.

YMP:n varmennusmallin perustana ovat hyväksyttyjen maksajavirastojen tarkastukset, todentamisviranomaisten työ ja maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosaston omat tarkastukset. Jotta maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto voi luottaa toden-
tamisviranomaisten työhön varmuusprosessissa, se valvoo ja arvioi niiden työtä jatkuvasti tarkastamalla useita todentamisviranomai-
sia läpi vuoden sekä toteuttamalla kaikkien todentamisviranomaisten osalta vuotuisen tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn 
(ks. myös tämän Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen laatikko 1.10).

7.32 ensimmäinen luetelmakohta. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto katsoo, että todentamisviranomaisten otanta-
menetelmä vastaa yleisesti komission suuntaviivoja ja tuottaa tilastollisesti pätevät tulokset. Todentamisviranomaisille osoitettiin 
suosituksia otannan parantamistavoista, mutta niiden otosten ja ekstrapoloitujen virheiden katsotaan olevan edustavia. Komissio 
totesi ainoastaan kolmeen todentamisviranomaiseen liittyvässä kolmessa perusjoukossa otantaan liittyviä ongelmia, jotka saattavat 
heikentää todentamisviranomaisten otoksen tilastollista edustavuutta.

7.32 toinen luetelmakohta. Komissio katsoo, että vaikka näiden yhdeksän todentamisviranomaisen työ antaa jonkin verran varmuutta, 
niiden tukikelpoisuustarkistusten uudelleentarkastuksia on tarpeen parantaa. Vaikka todentamisviranomaisten työ olisi jokseen-
kin riittämätöntä, tämä ei kuitenkaan merkitse, että maksajavirastojen työ olisi riittämätöntä tai epäluotettavaa.

7.33 Komissio todella pitää todentamisviranomaisten työtä luotettavana ja käyttää niiden työtä maatalouden ja maaseudun kehittä-
misen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa esitetyllä tavalla. Todentamisviranomaisten tulokset voitiin ottaa laajemmalti 
huomioon laskettaessa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston varainhoitovuoden 2018 mukautettua virhetasoa. Tämä 
oli tulosta luotettavuuden lisääntymisestä verrattuna varainhoitovuoteen 2017.

Lisäksi kuten maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksesta käy ilmi, komissio arvioi lail-
lisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyvän todentamisviranomaisten työn perusjoukkoa kohden, jolloin yhtä tai useampaa perus-
joukkoa voidaan pitää luotettavana ja vain yhtä vähemmän luotettavana. Laatikossa 7.6 esitetyt päätelmät kattavat ainoastaan tiettyjä 
perusjoukkoja. Komission yksityiskohtaisessa arviossa voidaan todeta, että näiden todentamisviranomaisten työ on luotettavaa mui-
den perusjoukkojen osalta.

Komissio valvoo todentamisviranomaisia sen varmistamiseksi, että niiden työtä voidaan parantaa jatkuvasti.

7.34 Komissio korostaa, että todentamisviranomaisten työ otettiin aiempia vuosia laajemmalti huomioon maatalouden ja maaseu-
dun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa (ks. sen liitteiden sivu 92). Vuotuisen toimintakertomuksen virhe-
tason osalta ks. komission vastaukset kohtiin 7.8 ja 7.35.

7.35 Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmät vastaavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen pää-
osaston vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettyjä virhetasoja (ks. komission vastaukset kohtiin 7.8 ja 7.11). Komission 
arvio YMP:n kokonaismenojen virhetasosta on lähellä olennaisuusrajaa (2,15 %). Komissio katsoo myös, että oikaisukapasiteetti kat-
taa riittävästi EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin. Oikaisukapasiteetti muodostuu nettomääräisistä rahoitusoikaisuista ja edunsaa-
jilta takaisin perittävistä varoista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa 
ilmoitettu oikaisukapasiteetti oli 1,90 prosenttia asianomaisista YMP:n menoista. Tämän vuoksi lopullisen riskinalaisen määrän 
arvioitiin olevan 0,25 prosenttia asianomaisista YMP:n menoista eli selvästi alle olennaisuusrajan.

Johtopäätös

7.37 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen tulokseen, jonka mukaan suorien tukien virhetaso ei ole olennainen. 
Tämä vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa vahvistettua virhetasoa 
(1,83 %). Komissio toteaa, että koska tänä vuonna virheitä todettiin myös monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 2 YMP:n ulko-
puolella (ks. kohta 7.26), tilintarkastustuomioistuimen tämän luvun osalta vahvistamaa virhetasoa ei ole mahdollista ver-
tailla suoraan YMP:n virhetasoon. Ks. komission vastaukset kohtiin 7.35, 7.11 ja 7.8.

7.38 Komissio on hyvin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuspäätelmä on yhdenmukainen sen 
maksamishetkellä voimassa olleen riskin kanssa, joka on ilmoitettu vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksessa. Nämä alhaiset virhetasot 
(ks. kohta 7.35) tukevat maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan antamassa tarkastuslausumassa esitettyä 
kohtuullista varmuutta.
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7.40 Komissio valvoo aktiivisesti jäsenvaltioiden laatimien korjaavia toimia koskevien suunnitelmien täyttä ja nopeaa täytäntöönpa-
noa ja aikoo edelleen pyytää tällaisia toimintasuunnitelmia, kun vakavia puutteita todetaan. Komissio jatkaa todentamisviranomaisten 
työn laadun valvontaa ja arviointia sekä tarvittavien ohjeiden antamista.

Osa 2: Tuloksellisuus

7.53 Kaikkia YMP:n toimenpiteitä valvotaan asianomaisten tuotosindikaattoreiden avulla ja niistä raportoidaan. Kunkin toimenpi-
teen vaikutuksista tehdään kuitenkin arviointi. Sen tukena ovat arviointikysymykset, joita varten yhteisten seuranta- ja arviointisään-
töjen indikaattorit ovat vain yksi väline, ja niitä täydennetään muilla tiedoilla. Suurin osa tarkastelluista 35 toimenpiteestä koskee tukia 
alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita (toimenpide 13), ja ne muodostavat tulotuen. Sen sijaan ekosystee-
mien ennallistamisen, säilyttämisen ja parantamisen tulosindikaattoreilla keskitytään maatalouden käytäntöjen parantamiseen. Vuo-
sien 2014–2020 yhteisten indikaattoreiden määrässä ja määrittelyssä piti ottaa huomioon järjestelmän kustannusvaikuttavuus ja 
jäsenvaltioiden kannalta hyväksyttävä hallinnollinen rasitus.

7.55 Maaseudun kehittämisohjelmien tuloksellisuutta ja tehokkuutta arvioidaan laajennettujen arviointien avulla, ja yhteisen seu-
ranta- ja arviointijärjestelmän indikaattorit ovat vain yksi niissä käytettävistä välineistä, jonka tietoja täydennetään muilla tiedoilla
yksittäisiin kohdealoihin liittyviin arviointikysymyksiin vastaamiseksi.

7.56 Nuorten viljelijöiden aloitustuen saamisen edellytyksenä ovat minimivaatimukset, jotka liittyvät osaamiseen ja koulutuk-
seen. Näin korostetaan tavoitetta, joka on asianmukaisesti koulutettujen (nuorten) viljelijöiden alalle pääsyn helpottaminen.

Tuen avulla on mahdollista valvoa tuen vaikutuksia kohdeväestöön, mutta sukupolvenvaihdokseen suunnatun tuen vaikutukset on 
arvioitava muutoin.

7.57 Tuloksellisuutta mittaavat indikaattorit eivät voi kattaa kaikkia tukia.

7.58. Tulosindikaattorien tavoitteena on valvoa toimenpiteiden aiottuja vaikutuksia. Ne on mahdollisimman usein määritelty pro-
senttiosuuksina, sillä tämän ansiosta voidaan arvioida muun muassa tukea saavan väestön osuus. Vaikutusindikaattoreilla mitataan 
politiikkatoimien vaikutus pitkällä aikavälillä välittömien vaikutusten jälkeen.

Jotta voitaisiin arvioida, onko tuki vaikuttanut tuloksellisuuteen kohdealalla, on tarpeen tarkastella politiikan vaikutusta erillään 
muista vaikuttavista tekijöistä (taustatekijät, muut asiaan liittyvät politiikat jne.). Niin kutsutut ”nettovaikutukset” on mitattava. 
Tämä tehdään yleensä arviointien avulla.

7.59 Toimesta todella voi hyötyä koko väestö kunnassa, jossa toimi on toteutettu. Kaikki kunnan asukkaat eivät esimerkiksi halua 
käyttää uutta palvelua tai infrastruktuuria. Ne ovat kuitenkin myös heidän käytettävissään.

7.60 Kuusi tulosindikaattoria perustuu kussakin jäsenvaltiossa toteutettuihin otoksille tehtyihin kyselyihin. Vaikka komissio antoi 
yleiset ohjeet jo hankkeen toteuttamisen aloittamisen jälkeen, ne olivat edelleen käytettävissä kyselytutkimuksen tekemisen aikaan.

7.62 Nuorille viljelijöille osoitettujen suorien tukien – samoin kuin kaikkien suorien tukien – pääasiallisena tarkoituksena on 
edistää maataloustuloa ja rajoittaa sen vaihtelua tavalla, joka vääristää kauppaa mahdollisimman vähän.

Sellaisten maatilojen, joiden tulot eivät ole haavoittuvia, on tietysti helpompi investoida ja parantaa kilpailukykyään. Tämä koskee eri-
tyisesti vasta aloittaneita nuoria viljelijöitä. Heille osoitetun tuen lisäämisellä edistetään myös maatilojen sukupolvenvaihdosta.

Taustalla olevat tulosindikaattorit ovat näin ollen pääasiassa ”suoran tuen osuus maataloustulossa” ja ”maataloustulon vaihtelu”.

7.63 Komissio katsoo, että viherrytettävissä olevien alueiden osuus on merkityksellinen indikaattori, koska sillä määritetään 
viherryttämiskäytäntöjen kohteena olevien alueiden määrä, joka on tärkeä tuloksellisuuden tekijä.

7.64 Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita toimittamaan tiedot siitä, miten käytetään poikkeusta, joka koskee tietynlaisen ”ekologi-
seksi kohdealaksi” ilmoitetun kesantomaan käyttämistä. Saatujen tietojen laatu oli kuitenkin sellainen, ettei tämän poikkeuksen käy-
töstä voitu saada riittävän luotettavaa/kattavaa kuvaa.
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Johtopäätökset ja suositukset

7.65 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka mukaan useimmat loppuun saatetut maaseudun 
kehittämistoimet ovat tuottaneet odotetut tuotokset.

Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttö muihin kuin pinta-aloihin ja eläimiin liittyviin toimenpiteisiin on asetuksessa 
sallittu vaihtoehto, jota jäsenvaltiot voivat soveltaa vapaaehtoisesti. Komissio toteaa kuitenkin, että yksinkertaistettujen kustannus-
vaihtoehtojen käyttö on lisääntynyt vähitellen koko ohjelmakauden ajan.

7.66 Ehdotus, joka koskee tuloksellisuuteen perustuvaa YMP:n täytäntöönpanomallia vuoden 2020 jälkeen, rakentuu nykyi-
sille yhteisille seuranta- ja arviointisäännöille. Nykyisten sääntöjen puutteet tunnustetaan ja soveltuvia indikaattoreita kehitetään edel-
leen. Näin komissio on parantanut suorien tukien, maaseudun kehittämisen ja alakohtaisten ohjelmien arvioinnissa käytettävää 
indikaattorien järjestelmää. Kaikkiin toimenpiteisiin liittyy tuotos- ja tulosindikaattorit (joista jälkimmäisten avulla voidaan asettaa 
tavoitteet). Tuotosindikaattoreilla lasketaan toimenpiteiden määrälliset tekijät (ja niitä käytetään pääasiassa tuloksellisuuden tarkasta-
miseen ja hyväksymiseen), ja tulosindikaattorit osoittavat toimenpiteiden tarkoituksen ja aiotut vaikutukset.

Suositus 7.1 (YMP:n tuloksellisuusmittauksen ja raportoinnin puutteiden korjaaminen)

Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien YMP:n strategiasuunnitel-
mien tukea koskevista säännöistä (COM(2018) 392). Ehdotuksen liitteessä I määritellään YMP:n yhteiset vaikutus-, tulos- ja tuotosin-
dikaattorit. Ehdotettujen tulosindikaattorien tehtävänä olisi oltava seuraavat: i) vahvistaa YMP:n strategiasuunnitelmiin sisältyvien 
asianmukaisten toimien täytäntöönpanon operatiiviset tavoitteet ja ii) valvoa edistymistä kohti tavoitteisen saavuttamista. Tulosindi-
kaattoreilla on tässä suhteessa keskeinen rooli suunniteltaessa toimintapolitiikkaa ja valvottaessa täytäntöönpanoa. Komission ehdo-
tuksesta neuvotellaan parhaillaan lainsäätäjien (neuvoston ja Euroopan parlamentin) kanssa. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
tulosindikaattoreiden avulla voidaan mitata toimenpiteiden aiottuja vaikutuksia.
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8. luku – Turvallisuus ja kansalaisuus

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Osa 1: Toimien sääntöjenmukaisuus

8.6 Komission valvontajärjestelmässä toteutettiin tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet jättämällä rahoitusvuotta 2017 koskevat 
Espanjan tilit osittain tarkastamatta ja hyväksymättä vuoden 2018 tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä. Espanjan tarkas-
tusviranomainen oli jo menojen tarkastuksen aikana havainnut virheen, joka oli tyypiltään samanlainen kuin tilintarkastustuomiois-
tuimen mainitsema virhe. Se tarkasti 20,35 prosenttia asiaankuuluvista menoista ja laski virhetasoksi 0,6 prosenttia.

Laatikko 8.2

Komissio toteaa, että kymmenestä istunnosta vain yhdessä oli tapahtunut virheitä tietojen kirjaamisessa (todistus ei sisältänyt kaikkia 
tarvittavia tietoja tai se oli vanhentunut). Espanjan viranomaiset toteuttavat toimia, jotta edunsaajan raportointi paranisi vastaavissa 
tapauksissa.

Komission käyttöönottamassa sisäisessä valvontajärjestelmässä virhe havaittiin tarkastusviranomaisen tekemän tarkastuksen 
aikana. Virhe korjattiin tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä. Ks. myös vastaus kohtaan 8.6.

Laatikko 8.3

Komissio tarkastelee uudelleen sisäisiä menettelyjään löytääkseen uusia kustannustehokkaita toimenpiteitä vastaavanlaisten tapaus-
ten estämiseksi tulevaisuudessa. Mainitussa tapauksessa komissio toteaa, että avustuksensaajalle oli annettu ohjeet hankintamenette-
lyn asianmukaisesta suorittamisesta. Lisäksi avustuksensaajan toimittaman rahoitusta koskevan loppuraportin mukana oli 
hyväksytyn tilintarkastajan allekirjoittama tosiseikkoja koskeva tarkastustodistus. Yleensä komissio antaa käynnistämistapaamisissa 
tiedot alihankintamenoista kaikille Kulttuurin alaohjelmaan osallistuville avustuksensaajille. Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kult-
tuurin toimeenpanoviraston (EACEA) laatimassa oppaassa ”Practical Guidelines for managing your project” annetaan myös ohjeita 
asiaankuuluvista hankintasäännöistä.

Tarkastettaviksi valittujen järjestelmien arviointi

AMIF- ja ISF -rahastojen yhteishallinnointi

8.8 Komissio on sitoutunut seuraamaan tiiviisti varojen käyttöä arvioimalla jäsenvaltioiden lähettämiä vuotuisia toteuttamisker-
tomuksia ja tekemällä seurantakäyntejä.

Laatikko 8.4 osoittaa, että jäsenvaltioiden tasolla käytettävissä olevien kokonaisvarojen käyttöaste on parantunut (14 prosenttia 
kaudella 2014–2015, 24 prosenttia kaudella 2014–2016 ja 36 prosenttia kaudella 2014–2017).

8.9 Komissio on tyytyväinen, että kaikki viranomaiset ovat kehittäneet tarkkoja menettelyjä, jotka ovat yleensä riittäviä täyt-
tämään AMIF- ja ISF-asetusten vaatimukset.

Laatikko 8.5

a) Ruotsi on toteuttanut toimia, joilla korjataan havaitut puutteet sen jälkeen, kun toimet on pantu täytäntöön asianmukaisesti.

b) Kyseiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä (tarkastuslistat ja tarkastukset), joilla korjataan havaitut puutteet tyydyttä-
vällä tavalla sen jälkeen, kun toimenpiteet on pantu täytäntöön asianmukaisesti.

c) Saksan viranomaiset ovat jo toteuttaneet toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi. Komissio on seurannut yhdessä Saksan vastuu-
viranomaisen kanssa ilmoitettujen toimenpiteiden toteutusta (sisäisen ohjeistuksen päivitys).

d) Komissio seuraa Belgian vastuuviranomaisen kanssa puutteiden korjaamiseksi toteutettuja toimia.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Espanjassa ennakkomaksut on laskettu väärin. Tämä johtui laskuvirheestä, joka korjattiin 
asianomaisten hankkeiden loppumaksun yhteydessä. Vastuuviranomainen varmentaa hallinnollisissa ja paikalla tehtävissä tarkastuk-
sissa, että tarkastetut loppumäärät eivät ylitä EU:n rahoitusosuutta.
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AMIF- ja ISF -rahastojen suora/välillinen hallinnointi

8.11 Komissio on tyytyväinen, että sen ehdotuspyyntöjen ja avustushakemusten hallinnointi on vaikuttavaa.

Laatikko 8.6

a) Tilintarkastustuomioistuimen toteamat viipeet johtuvat HOME-pääosaston hallinnoiman talousarvion merkittävästä kasvusta. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon, että kyseinen pääosasto on joutunut toimimaan erittäin monimutkaisessa poliittisessa 
ympäristössä (muuttoliikekriisi). Sisällön varmistaminen sekä laillisuus ja sääntöjenmukaisuus asetetaan aina etusijalle. Tällaiset vii-
peet ovat vähentyneet asteittain vuosien mittaan.

d) Muuttoliikkeeseen liittyvän hätäavun erityisluonteen vuoksi arviointikomitealla ei aina ole kaikkia tarvittavia tietoja ehdotetun 
toimen kaikista yksityiskohdista Monissa tapauksissa arviointikomitea odotti avustuksen valmisteluvaiheeseen asti, ennen kuin avus-
tuksensaajan kanssa tutkittiin tuotos- ja tulosindikaattoreiden asettamisen ja erityisten kustannuserien avustuskelpoisuuden kaltaisia 
tekijöitä (sekä sitä, ovatko ne tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia toteutettavan yksittäisen alatoimen osalta). Joissakin tapauksissa, 
kuten tilintarkastustuomioistuimen mainitsemassa tapauksessa, kaikki suunnitellut konkreettiset tekijät voidaan vahvistaa vasta sit-
ten, kun hanke on jo käynnistynyt.

c) Komissio käsitteli näitä tapauksia soveltamalla varainhoitoasetuksessa säädettyjä yleisiä ohjeita ja periaatteita.

d) Komissio mukauttaa sisäisiä ohjeitaan selkeyttämällä, mitä asiakirjoja vaaditaan sekä missä tapauksissa asiakirjat tarkastetaan ja 
avustuksensaajien menettely tutkitaan.

Komission valvontastrategiat ovat riskipohjaisia, ja niissä otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit.

Laatikko 8.7

a) Komissio on kerännyt tietoja vuodesta 2016 alkaen päivittääkseen vuonna 2014 vahvistetut yksikkökustannukset, mutta sen 
mielestä käytettävissä olevat tiedot eivät olleet riittäviä tai ne olivat liian huonolaatuisia yksikkökustannusten laskemiseksi uudelleen. 
Tämä tarkoittaa, että vuosien 2017 ja 2018 ohjelmissa käytetyt vuoden 2014 yksikkökustannukset pohjautuivat parhaisiin tuona het-
kenä käytettävissä olleisiin tietoisiin.

b) Komissio mukauttaa sisäisiä ohjeitaan selkeyttämällä, mitä asiakirjoja vaaditaan sekä missä tapauksissa asiakirjat tarkastetaan ja 
avustuksensaajien menettely tutkitaan.

Komission valvontastrategiat ovat riskipohjaisia, ja niissä otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit.

Johtopäätökset ja suositukset

Suositus 8.1 (hankintoja koskevat valvontatoimet)

Komissio hyväksyy suosituksen 8.1.

Komissio mukauttaa sisäisiä ohjeitaan selkeyttämällä, mitä asiakirjoja vaaditaan sekä missä tapauksissa asiakirjat tarkastetaan ja avus-
tuksensaajien menettely tutkitaan.

Komission valvontastrategiat ovat riskipohjaisia, ja niissä otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit.

Komissio kehottaa myös jäsenvaltioiden viranomaisia toimimaan asianmukaisesti tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukai-
sesti.

Osa 2: Tuloksellisuus

8.20 AMIF ja ISF -asetukset sisältävät yhteisiä indikaattoreita, jotka jäsenvaltiot raportoivat osana komissiolle toimitettavaa vuo-
tuista täytäntöönpanokertomusta.

Komissio tarkastaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen uskottavuuden osana kertomuksen arviointia ja sisäisen tarkastuksen yksi-
kön suositusten perusteella. Kyseinen indikaattoritietojen uskottavuuden arviointi on virallistettu ja lisätty arvioitavien kohteiden tar-
kastusluetteloon.
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9. luku – Globaali Eurooppa

Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Osa 1 –Toimien sääntöjenmukaisuus

Laatikko 9.3 – Kuluilmoituksiin sisältyi tukeen oikeuttamattomia kuluja

Tuensaaja on ilmoittanut komissiolle, että se on tällä välin ottanut asian uudelleen esiin sopimuskumppanin kanssa. Tämä on toden-
nut Yhdistyneiden kansakuntien teollisen kehityksen järjestölle (UNIDO) kirjattujen kustannusten olleen tiliöintivirhe ja ilmoittanut, 
että kirjaus korjataan asianmukaisesti.

9.11 Budjettituen osalta tukikelpoisuuskriteereitä arvioidaan kattavasti suunnittelu- ja maksuvaiheissa budjettitukea koskevien 
suuntaviivojen mukaisesti. Vuonna 2012 annetuissa neuvoston päätelmissä todetaan budjettituesta, että EU soveltaa kaikissa budjetti-
tuen muodoissa räätälöityä ja dynaamista tukikelpoisuutta koskevaa lähestymistapaa keskittyen edistymiseen uskottavien ja asian 
kannalta olennaisten alakohtaisten uudistusstrategioiden täytäntöönpanossa.

9.12 Varainhoitoasetuksen 155 artiklan 5 kohdassa säädetään nimellisestä lähestymistavasta tapauksissa, joissa komission mak-
suosuuksia yhdistetään muiden rahoittajien osuuksiin usean rahoittajan hankkeissa, ja mainittua kohtaa on sovellettava kaikissa 
tapauksissa, joissa on allekirjoitettu valtuutussopimus ja kyseessä oleva toimi rahoitetaan yhdessä muiden rahoittajien/organisaatioi-
den kanssa.

Vuoden 2018 selvitys jäännösvirhetasosta – Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (DG NEAR)

9.15 Komissio katsoo jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen olevan asianmukainen tapa vakuuttaa valtuutettu tulojen ja 
menojen hyväksyjä. Kahdessa viimeisimmässä vuosikertomuksessa Euroopan tilintarkastustuomioistuin on arvioinut jäännösvirhe-
tasoa koskevan selvityksen metodologiaa ja todennut sen asianmukaiseksi. Komissio on pannut täytäntöön kaikki jäännösvirhetasoa 
koskevaan selvitykseen liittyvät Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset.

9.17 Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen osalta komissio korostaa, että täyttä luottamusta sovellettaessa virheet, jotka alkupe-
räiset tarkastajat ovat havainneet mutta joita ei ollut korjattu, on otettu huomioon laskettaessa jäännösvirhetasoa metodologian 
mukaisesti. Tämän vuoksi komissio katsoo, että havaittu tavoitteesta jäämisen riski on pieni. Lisäksi sovellettaessa tapahtumaan täyttä 
luottamusta noudatetaan seuraavia menettelyjä: aikaisemman tarkastustyön yksityiskohtainen tarkastelu; tarkastustyön jälkeisen jään-
nösvirhetasoriskin dokumentointi; tarvittaessa perintää koskeva vahvistus.

9.21 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) vuotuisen toimintakertomuksen ja jäännösvirhe-
tasoa koskevan selvityksen osalta katso komission vastaukset Euroopan kehitysrahaston vuosikertomuksen 28–34 kohtaan.

Päätelmät ja suositukset

9.23 Komissio katsoo, että sitä osaa suosituksesta, joka koskee laatuasteikon käyttöä tuensaajien teettämissä menontarkastuksissa, 
ei enää sovelleta. Uusilla, tarkistetuilla tehtävänmäärityksillä pyritään samaan tavoitteeseen eli parantamaan tarkastusten ja menontar-
kastusten laatua.

Suositus 1 (kansainväliset järjestöt)

Komissio hyväksyy suosituksen. Komissio ottaa käyttöön järjestelmän, jossa otetaan välittömästi yhteys kansainvälisiin järjestöihin 
keskustasolla aina, kun niiden toimia sisältyy Euroopan tilintarkastustuomioistuimen otokseen.

Suositus 2 (naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen metodologia)

Komissio hyväksyy suosituksen.

Suositus 3 (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston oikaisukapasiteetti)

Komissio hyväksyy suosituksen.
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Osa 2 – Tuloksellisuus

Laatikko 9.6 – Tuloksellisuusnäkökohtiin liittyviä ongelmia tarkastuskäynnin kohteena olleissa hankkeissa

Osallistujien määrä oli suurelta osin ilmasto-olosuhteiden vuoksi suunniteltua pienempi. Koulutuskomponentin osuus rahoitusta saa-
neista toimista on alle 3,5 prosenttia.

Lisäksi lopullisen selvityksen ja varainkäyttöä koskevan selvityksen perusteella tarkastajat arvioivat, että toimeksiannossa oli saavu-
tettu tavoiteindikaattorit yleisten ja erityistavoitteiden osalta (vaikutukset ja tulokset).

Yhteinen esittely täytyi korvata todellisiin tietoihin perustuvalla harjoituksella, koska harjoituksen aikaan Sava-joen pinta nousi ja tul-
vien vuoksi julistettiin hätätila.
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10. luku – Hallinto

Euroopan parlamentin vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
vuosikertomukseen

10.11 Parlamentti on samaa mieltä siitä, että tässä erityisessä kontekstissa (töiden määräaika oli lyhyt, turvallisuustilanne oli vaikea ja 
tiettyjen materiaalien toimittajista oli pulaa) kilpailuttaminen ei tapahtunut aivan optimaalisesti. Tällä alalla tehdyt uudet 
puitesopimukset viiden toimeksisaajan kanssa perustuvat uudelleen kilpailuttamiseen, jotta varmistettaisiin asianmukainen hintakil-
pailu.
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Komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomukseen

Toimien sääntöjenmukaisuus

10.8 Komissio on jo toteuttanut useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tehostaa henkilökohtaisen tilanteen päivityksiä ja 
perhelisien hallinnointia. Lisäksi se tekee parhaillaan selvityksiä tilanteista, joissa muista lähteistä saatuja lisiä ei ole ilmoitettu.

10.12 ja 10.13 Komissio haluaa korostaa, että valitut turvallisuuteen liittyvät menettelyt olivat varainhoitoasetuksessa säädettyjen 
kynnysarvojen alapuolelle jääviä arvoltaan keskisuuria ja vähäisiä menettelyjä, lukuun ottamatta yhtä arvoltaan korkeaa menettelyä, 
jossa ei havaittu ongelmia.

Komissio panee merkille arvoltaan keskisuuria ja vähäisiä menettelyjä koskevat havainnot ja haluaa painottaa, että toimet toteutettiin 
hyvin erityisissä olosuhteissa (ks. kohta 10.9). Havaintojen luonne analysoidaan ensin, minkä jälkeen sisäisen valvonnan heikkoudet 
korjataan toteuttamalla tarvittaessa räätälöity toimintasuunnitelma.

Johtopäätökset ja suositukset

Suositus 10.1 (perhelisät)

Komissio hyväksyy suosituksen, ja se on jo toteuttanut perhelisien hallinnoinnin ja henkilöstön henkilökohtaisen tilanteen päivityk-
sen tehostamiseksi seuraavat toimenpiteet:

— Tietoteknisen välineen (SYSPER) käyttöä helpotetaan, jotta henkilöstön olisi helpompaa syöttää tiedot ja päivitykset suoraan.

— Oikeudet myönnetään rajoitetuksi ajaksi tai määräajaksi, mikä mahdollistaa säännölliset tarkastukset.

— Viestintää lisätään käyttämällä erityisiä kanavia, ja henkilöstöä muistutetaan velvollisuudesta päivittää itseään koskevat tiedot.

Lisäksi komissio päivittää kaikki asiaankuuluvat henkilöstökansiot vuoden 2019 loppuun mennessä.
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Johdanto

1. Tässä vuosikertomuksessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen havainnot kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenen-
nestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR). Laatikossa 1 esitetään yhteenveto alan toimista ja menoista vuonna 
2018.

Laatikko 1
Euroopan kehitysrahastot – Taloudellinen yleiskatsaus 2018

(1) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2018, liite 1.1, kohta 13).

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 8., 9., 10. ja 11. EKR:n varainhoitovuoden 2018 konsolidoidun tilinpäätöksen ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston vuoden 2018 toimintakertomuksen perusteella.
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Euroopan kehitysrahastot lyhyesti

2. Euroopan kehitysrahastot otettiin käyttöön vuonna 1959. Kyseessä on tärkein rahoitusväline, jonka kautta Euroopan unioni 
(EU) antaa kehitysapua Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioille (AKT-maat) sekä merentakaisille maille ja alueille (MMA). EU:n 
suhteita AKT-maihin sekä merentakaisiin maihin ja alueisiin säädellään nykyisin 23. kesäkuuta 2000 Cotonoussa 20 vuodeksi teh-
dyllä kumppanuussopimuksella (Cotonoun sopimus). Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen.

3. Euroopan kehitysrahastoilla on seuraavat ominaispiirteet:

a) jäsenvaltiot rahoittavat niitä kansallisten hallitusten Eurooppa-neuvostossa vahvistamien kiintiöiden eli jakoperusteiden 
mukaisesti

b) niitä hallinnoivat komissio (EU:n yleisen talousarvion ulkopuolella) ja Euroopan investointipankki (EIP)

c) EKR:jen hallitustenvälisen luonteen vuoksi Euroopan parlamentilla on niiden toiminnassa vähäisempi rooli kuin EU:n yleisestä 
talousarviosta rahoitettavien kehitysyhteistyövälineiden kohdalla; parlamentti ei puutu EKR:jen varojen muodostamiseen eikä 
kohdentamiseen. Euroopan parlamentti on kuitenkin vastuuvapauden myöntävä viranomainen lukuun ottamatta investointike-
hystä, jota hallinnoi EIP ja joka ei näin ollen kuulu tämän tarkastuksen piiriin (1) (2)

d) niihin ei sovelleta vuotuisperiaatetta: EKR-sopimukset tehdään yleensä 5–7 vuotta kestävän sitoumusjakson ajaksi. Maksuja voi-
daan suorittaa huomattavasti pidemmän ajanjakson kuluessa.

4. EKR:jen hallinnoinnista vastaa lähes kokonaan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto (3).

5. Tässä kertomuksessa käsiteltyjä menoja toteutetaan lukuisten erilaisten täytäntöönpanomenetelmien (4) avulla 79 maassa.

Ensimmäinen luku – Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n varainkäyttö

6. Kahdeksannen EKR:n (1995–2000) budjetti oli yhteensä 12 840 miljoonaa euroa, yhdeksännen EKR:n (2000–2007) yhteensä 
13 800 miljoonaa euroa ja kymmenennen EKR:n (2008–2013) yhteensä 22 682 miljoonaa euroa.

7. Yhdennentoista EKR:n (5) (2015–2020) perustamista koskeva sisäinen sopimus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2015 (6). Yhden-
nellätoista EKR:lla on varoja yhteensä 30 506 miljoonaa euroa (7). Varoista 29 089 miljoonaa euroa on osoitettu AKT-maille ja 364,5 
miljoonaa euroa merentakaisille maille ja alueille.

8. Laatikosta 2 käy ilmi EKR:n varojen käyttö vuonna 2018 ja kaikkien EKR:jen yhteensä käyttämät varat.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 2015/323, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varain-
hoitoasetuksesta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17), 43, 48–50 ja 58 artikla.

(2) Näitä toimia koskevaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen sovellettavista säännöistä määrätään vuonna 2012 tehdyssä EIP:n, komission 
ja tilintarkastustuomioistuimen välisessä kolmikantasopimuksessa (kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuk-
sesta 18 päivänä helmikuuta 2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 215/2008 (EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1), 134 artikla). Tilintarkastustuomio-
istuimen tarkastuslausuma ei koske investointikehystä.

(3) Lukuun ottamatta humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) hallinnoimaa osuutta, joka on viisi prosenttia EKR:n vuo-
den 2018 menoista.

(4) Esimerkiksi urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, avustukset, budjettituki ja työsuunnitelmat.
(5) EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.
(6) Vuosina 2013–2015 varat sidottiin käyttäen siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyä. Näin varmistettiin jatkuvuus odotettaessa 11. EKR:n ratifiointia.
(7) Määrään sisältyy EIP:n hallinnoima 1 139 miljoonan euron osuus.
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Laatikko 2
EKR:jen varojen käyttö 31. joulukuuta 2018

(miljoonaa euroa)

Tilanne vuoden 2017 lopussa Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2018 (nettomäärät) (6) Tilanne vuoden 2018 lopussa

Kokonais-
määrä

Toteutumis-
aste (2)

8. EKR (3) 9. EKR (3) 10. EKR 11. EKR (3)
Kokonais-

määrä
8. EKR 9. EKR 10. EKR 11. EKR

Kokonais-
määrä

Toteutumis-
aste (2)

A – VARAT (1) 76 924 – 7 – 40 – 65 126 14 10 378 15 390 21 423 29 747 76 938

B – KÄYTTÖ

1. Kokonaissitoumukset (4) 65 852 8,6 % – 4 – 33 – 147 4 332 4 148 10 378 15 358 20 905 23 359 70 000 9,1 %

2. Yksittäiset sitoumukset (5) 59 243 7,7 % 0 16 236 4 687 4 939 10 376 15 305 20 361 18 140 64 182 8,3 %

3. Maksut 49 498 6,4 % 0 23 1 076 2 970 4 069 10 375 15 187 18 829 9 176 53 567 7,0 %

C – Maksattamatta olevat sitoumukset 
(B1–B3)

16 354 2,1 % 3 171 2 076 14 183 16 433 2,1 %

D – Käytettävissä olevat varat (A–B1) 11 072 1,4 % 0 32 518 6 388 6 938 0,9 %

(1) Sisältää 8., 9., 10. ja 11. EKR:n alkuperäiset määrärahat, yhteisrahoituksen, korot, muut varat ja siirrot edeltävistä EKR:ista.
(2) Prosenttiosuutena varoista.
(3) Negatiiviset määrät vastaavat vapautettuja määrärahoja
(4) Kokonaissitoumukset liittyvät rahoituspäätöksiin.
(5) Yksittäiset sitoumukset liittyvät yksittäisiin sopimuksiin.
(6) Sitoumusten nettomäärä vapautettujen määrien jälkeen. Maksujen nettomäärä takaisinperittyjen määrien jälkeen.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 8., 9., 10. ja 11. EKR:n varainhoitovuoden 2018 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. Luvut eivät sisällä EIP:n hallinnoimaa osuutta EKR:stä.
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9. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto vähensi edelleen vuonna 2018 vanhoja ennakkomaksuja ja maksatta-
matta olevia sitoumuksia tavoitteen ollessa 25 prosenttia (8) (ks. laatikko 3).

(8) Tämä osuus asetettiin sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston koko vastuualueen yleistavoitteeksi että EKR:ihin sovelletta-
vaksi erityistavoitteeksi.

Laatikko 3
Keskeiset tulosindikaattorit, joita sovelletaan vanhojen ennakkomaksujen, maksattamatta olevien sitoumuksien ja sopimuksien, joiden voimassaolo on 
päättynyt, vähentämiseen

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ylitti tavoitteensa ja vähensi vanhojen ennakkomaksujen osuutta 43,79 prosenttia koko vas-
tuualueellaan (40,33 prosenttia EKR:jen osalta) ja vanhojen maksattamatta olevien sitoumuksien osuutta 39,71 prosenttia (37,10 prosenttia 
EKR:jen osalta).

Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto saavutti vanhojen sopimusten, joiden voimassaolo on päättynyt, osuutta koskevan 
keskeisen tulosindikaattorin (jonka tavoitearvoksi oli asetettu alle 15 prosenttia) niin, että niiden kokonaisosuudeksi tuli 13,88 prosenttia. Vaikka 
tavoitearvoon ei päästy EKR:jen kohdalla, niitäkin koskeva prosenttiosuus parani verrattuna vuoteen 2017. Aiempien vuosien tapaan pääasiallinen 
syy EKR:jen ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston muun vastuualueen väliseen eroon on se, että EKR:ja koskevien sopimusten 
päättäminen on teknisesti monimutkaisempaa tapauksissa, joissa perintämääräyksiä on maksamatta. Syyskuussa 2017 vahvistetun uuden menette-
lyn avulla kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto onnistui pienentämään osuuden 18,75 prosentista (vuonna 2017) aina 17,27 
prosenttiin (vuonna 2018).
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Toinen luku – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan kehitysrahastoista

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdeksannesta, yhdeksän-
nestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista EKR:stä – Riippumattoman tarkastajan kertomus

Lausunto

Tilien luotettavuus

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Menot

Perustelut lausunnolle

I Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n tilinpäätöksen, jonka komissio hyväksyi 
26. kesäkuuta 2019; tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia 
koskevan laskelman ja selvityksen rahoituksen toteutumisesta 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden niiden toimien osalta, joita koskeva varainhoito on komis-
sion vastuulla (9).

(9) Yhdenteentoista EKR:oon sovellettavan varainhoitoasetuksen 43, 48–50 ja 58 artiklan mukaisesti tarkastuslausuma ei koske EIP:n hallinnoimia 
EKR:n varoja.

Lausunto tilien luotettavuudesta

II Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n tilin-
päätös 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EKR:jen 
taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2018 sekä toimien tuloksista, rahavirrasta ja nettovarallisuuden muutoksista 
mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta EKR:n varainhoitoasetuksen ja kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sek-
torin tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

III Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana ole-
vat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Kielteinen lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

IV Tilintarkastustuomioistuin katsoo kielteisen lausunnon antamista menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta perust-
elevassa kohdassa kuvatun seikan merkittävyyden vuoksi, että 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden 
tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen.

V Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 
Accountants, IFAC) kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten kansain-
välisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) antamien kansainvälisten standardien 
(ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin standardeihin ja ohjeisiin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia kuvataan 
tarkemmin kertomuksen kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. Tilintarkastustuomioistuin on myös noudattanut riippumatto-
muusvaatimuksia ja täyttänyt eettiset velvoitteensa eettisiä tilintarkastusstandardeja käsittelevän kansainvälisen lautakunnan 
(International Ethics Standards Board for Accountants) vahvistamien eettisten sääntöjen (Code of Ethics for Professional 
Accountants) mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo hankkineensa lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tar-
koitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä.
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Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Toimivan johdon velvollisuudet

Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

VI Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta vuonna 2018 kirjattujen menojen virhe-
taso on olennainen. Tileissä hyväksyttyjen menojen arvioitu virhetaso on tilintarkastustuomioistuimen mukaan 5,2 prosenttia.

VII Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan 
mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen tarkastuksessa. Nämä seikat 
on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa 
siitä annettavaa lausuntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Menojäämät

VIII Tilintarkastustuomioistuin arvioi tilinpäätöksessä esitetyt menojäämät (ks. liitetieto 2.8), jotka perustuvat pitkälti esti-
maatteihin. Komissio arvioi vuoden 2018 lopussa, että ilmoittamatta on vielä 5 133 miljoonaa euroa edunsaajille aiheutuneita 
tukikelpoisia menoja (vuoden 2017 lopussa: 4 653 miljoonaa euroa).

IX Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka asianomaiset arviot oli laskettu, ja tarkasti 30 yksittäistä sopimusta käsittäneen 
otoksen arvioidakseen riskiä siitä, että siirtyviä eriä koskevat tiedot olivat virheellisiä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa toimitta-
mansa tarkastustyön perusteella, että lopulliseen tilinpäätökseen kirjatut menojäämät olivat oikeelliset.

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen mahdollinen vaikutus EKR:jen vuoden 2018 tileihin

X Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle päätöksestään erota EU:sta. Komissio 
julkaisi 19. maaliskuuta 2018 erosopimusluonnoksen, jossa kuvattiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvotte-
lujen etenemistä. Erosopimusluonnoksessa todetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta pysyy EKR:jen osapuolena yhdennentoista 
EKR:n ja kaikkien aiempien päättämättä olevien EKR:jen päättämiseen saakka ja noudattaa samoja yhdennentoista EKR:n 
perustamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen velvollisuuksia kuin jäsenvaltiot sekä aiemmista EKR:ista aiheutuvia velvollisuuksia 
kyseisten EKR:jen päättämiseen saakka.

XI Erosopimusluonnoksessa todetaan myös, että mikäli kymmenennen tai aiempien EKR:jen piiriin kuuluvista hankkeista 
peräisin olevia määriä ei ole sidottu tai ne on vapautettu kyseisen sopimuksen voimaantulopäivänä, Yhdistyneen kuningaskun-
nan osuutta kyseisistä määristä ei käytetä uudelleen. Sama koskee Yhdistyneen kuningaskunnan osuutta varoista, joita ei ole 
sidottu tai jotka on vapautettu yhdennentoista EKR:n puitteissa 31. joulukuuta 2020 jälkeen. Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisneuvottelut ovat edelleen käynnissä, joten lopullista sopimustekstiä ei ole vielä vahvistettu.

XII Tämän vuoksi erosta ei aiheudu raportoitavaa vaikutusta EKR:ien vuoden 2018 tileihin. Tilintarkastustuomioistuin kat-
soo, että 31. joulukuuta 2018 päivätyt EKR:ien tilit kuvastavat oikein eroprosessin tilannetta tuona ajankohtana.

XIII Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja yhdennentoista EKR:n varainhoitoasetuksen mukaisesti EKR:jen tilin-
päätöksen laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu sisäisen valvonnan suunnittelu, 
täytäntöönpano ja ylläpito. Valvonta kohdistuu tilinpäätöksen laatimiseen ja sillä varmistetaan, että tilinpäätöksessä esitetään 
oikeat ja riittävät tiedot, joissa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisia virheitä. Komissio on viime kädessä vastuussa 
EKR:jen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.
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Tarkastajan velvollisuudet EKR:jen tilinpäätöksen ja sen perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

XIV Kun komissio laatii EKR:jen tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida EKR:jen kykyä jatkaa toimintaansa. Komission on 
tuotava tarvittaessa esiin relevantit seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta, paitsi jos se aikoo 
lopettaa yhteisön tai lakkauttaa sen toiminnan tai sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

XV Komission vastuulla on valvoa EKR:jen tilinpäätösraportointia.

XVI Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko EKR:jen tilinpäätöksessä olennaisia 
virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asian-
mukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae 
siitä, että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita EKR:ien tilinpäätöksen perusteella tehdään.

XVII ISA- ja ISSAI-standardien mukaista tilintarkastusta suorittaessaan tilintarkastustuomioistuin käyttää ammatillista 
harkintaa ja säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös

— määritellä ja arvioida, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen EKR:n tilinpäätökseen sisältyy olennaisia 
virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla noudattamatta EKR:n 
lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon tarkastustoimenpiteidensä 
suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita kuin virheta-
paukset, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallista tietojen poisjättämistä, väärien 
tietojen antamista tai sisäisen valvonnan sivuuttamista. On siksi olemassa suurempi riski, että kyseiset tapaukset jäävät 
havaitsematta.

— saada käsitys tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta olosuhteisiin nähden asianmukaisten tarkastusto-
imenpiteiden suunnittelua varten, mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto sisäisen valvonnan vaikuttavuud-
esta.

— arvioida toimivan johdon soveltamien tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuutta ja toimivan johdon esittämien kirjan-
pidollisten arvioiden ja niihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta

— tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsitte-
lyä, ja tehdä hankitun tarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö olennaista epävarmuutta sellaisiin 
tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä EKR:jen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on havaittavissa, sen on kiinnitettävä kertomuksessaan luki-
jan huomio asianomaisiin EKR:jen tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai annettava mukautettu lausunto, jos tiedot ovat 
puutteellisia. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat sen tarkastuskertomuksen laatimisajankohtaan men-
nessä saatuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet saattavat kuitenkin johtaa siihen, että 
yhteisö ei pysty jatkamaan toimintaansa.

— arvioida vuotuisen tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne, sisältö ja liitetiedot sekä se, kuvastaako tilinpäätös 
oikeellisesti sen perustana olevia toimia ja tapahtumia.

XVIII Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen 
sekä merkittävät tarkastushavainnot ja mahdolliset havaitut merkittävät sisäisen valvonnan puutteet.
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11. heinäkuuta 2019.
Klaus-Heiner LEHNE
Presidentti

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
12, rue Alcide De Gasperi, Luxembourg, LUXEMBURG

XIX Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa jäsenvaltioiden kaikki rahoitusosuudet ja muunlaisista 
tulotapahtumista poimitun otoksen.

XX Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. 
Tarkastus kattaa (ennakkomaksuja lukuun ottamatta) kaikentyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun maksu on suoritettu. Ennak-
komaksut tarkastetaan, kun varojen saaja on esittänyt evidenssiä siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti ja toimielin tai muu 
elin on hyväksynyt evidenssin ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä, mikä saattaa tapahtua vasta 
myöhempänä varainhoitovuonna.

XXI Tilintarkastustuomioistuin määrittää komission kanssa keskustelluista seikoista ne, jotka ovat olleet merkittävimpiä 
EKR:jen tilinpäätöksen tarkastuksessa ja siten tarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja kohteena olevana varainhoitovuonna. Til-
intarkastustuomioistuin kuvaa kyseisiä seikkoja kertomuksessaan, ellei säädös tai määräys estä asianomaisten tietojen julkista-
mista, tai jos – erittäin harvoin – tilintarkastustuomioistuin toteaa, että asianomaista seikkaa ei ole syytä julkaista kertomuksessa, 
koska julkaisemisesta aiheutuvien kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin yleisen edun kann-
alta saatava hyöty.
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Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

10. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa ja -menetelmä esitetään tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2018 
laatiman, talousarvion toteuttamista koskevan vuosikertomuksen liitteessä 1.1.

11. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset EKR:jen tilien luotettavuudesta koskevat kahdeksannen, yhdeksännen, kymme-
nennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston tilinpäätöksiä (10), jotka komissio on hyväksynyt EKR:n varainhoitoasetuk-
sen (11) mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätökset ja tilinpitäjän vahvistusilmoituksen 27. kesäkuuta 2019. 
Tarkastus kohdistui rahamääriin ja muihin ilmoitettuihin tietoihin. Lisäksi arvioitiin sovellettuja tilinpäätösperiaatteita sekä komission 
esittämiä keskeisiä arvioita ja tilinpäätösten yleistä esittämistapaa.

12. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti toimien sääntöjenmukaisuuden tutkimalla kaikenlaisia EKR:jen maksuja edustavan 125 
tapahtuman otoksen, johon oli poimittu 19 EU:n edustuston (12) hyväksymistä maksuista 96 maksua ja komission keskusyksikön (13)
hyväksymistä maksuista 29 maksua. Koska kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuoden 2018 jäännösvirhetasoa
koskeva selvitys (14) kattoi osan tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta, tilintarkastustuomioistuin sisällytti otok-
seensa vielä 14 tapahtumaa ja sovelsi niihin selvityksen tuloksia mukautuksia tehtyään (15). Näin ollen otokseen sisältyi yhteensä 139 
tapahtumaa, mikä on tilintarkastustuomioistuimen varmennusmallin mukaista. Kun tapahtumissa havaittiin virheitä, asianomaiset 
järjestelmät analysoitiin puutteiden yksilöimiseksi.

13. Tilintarkastustuomioistuin tutki vuonna 2018 myös

a) jäsenvaltioiden kaikki rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista poimitun otoksen

b) tietyt kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja EU:n edustustojen käyttämät järjestelmät eli seuraavat osa-
alueet: i) komission henkilöstön, (komissiolta tai edunsaajilta toimeksiannon saaneiden) ulkoisten tarkastajien taikka valvojien 
ennen maksujen suorittamista toimittamat ennakkotarkastukset ja ii) seuranta ja valvonta, erityisesti ulkoisten tarkastusten 
seuranta ja edellä mainittu jäännösvirhetasoa koskeva selvitys

c) kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessaan sääntöjenmukaisuudesta antamien 
tietojen luotettavuuden, riskinalaisten määrien arvioinnissa käytettävien menetelmien johdonmukaisuuden sekä tulevat oikai-
sut ja takaisinperintätoimet ja niiden sisällyttämisen komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen

d) tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten täytäntöönpanon.

14. Kuten kohdassa 4 todettiin, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto panee täytäntöön suurimman osan ulkoi-
sen avun välineistä, jotka rahoitetaan EU:n yleisestä talousarviosta tai EKR:ista. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset järjestel-
mistä, vuotuisen toimintakertomuksen luotettavuudesta ja pääjohtajan vuoden 2018 lausumasta koskevat kansainvälisen yhteistyön 
ja kehitysasioiden pääosaston koko vastuualuetta.

(10) Ks. asetus (EU) 2018/1877, 39 artikla.
(11) Ks. asetus (EU) 2018/1877, 38 artikla.
(12) Angola, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Tšad, Djibouti, Etiopia, Guinea, Haiti, Jamaika, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Niger, Sierra 

Leone, Sudan, Tansania ja Zimbabwe.
(13) Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto: 124 maksua; ECHO: yksi humanitaarista apua koskeva maksu.
(14) Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto teettää toimeksisaajilla vuosittain jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen, jossa arvioidaan 

koko vastuualan osalta niiden virheiden osuutta, joita ei ollut ehkäisty, havaittu eikä korjattu hallinnon tarkastuksilla. Jäännösvirhetasoa koskeva 
selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetasoa koskeviin menetelmiin ja kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston oppaaseen.

(15) Jäännösvirhetasoa koskevia selvityksiä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin on todennut, että sen tarkastustyöhön verrattuna selvitysten 
taustalla oleva metodologia käsittää huomattavasti vähemmän tarkastuksia paikalla (enintään yhdeksän) ja että hankintamenettelyjen tarkastami-
nen on suppeampaa. Siksi tilintarkastustuomioistuin on tänä vuonna mukauttanut jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tuloksia niin, että ne 
kuvastavat sitä, missä määrin julkisia hankintoja koskevien sääntöjä on jätetty noudattamatta. Mukautuksen perustana olivat EKR:ja koskevat 
havainnot tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumissa varainhoitovuosilta 2014–2017.
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Tilien luotettavuus

15. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä.

Toimien sääntöjenmukaisuus

T u l o t

16. Tulotapahtumien virhetaso ei ole olennainen.

M a k s u t

17. Liitteessä I esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuista 125 maksutapahtumasta 51:een (41 pro-
senttiin) liittyi virhe. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 39 virheen ja vuoden 2018 jäännösvirhetasoa koskevan selvi-
tyksen mukautettujen tulosten perusteella (ks. kohta 12), että virhetaso on 5,2 prosenttia (16). Niistä 39 maksutapahtumasta, joihin 
liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva virhe, yhdeksän (23 prosenttia) oli lopullisia tapahtumia, jotka oli hyväksytty sen jälkeen, kun 
kaikki ennakkotarkastukset oli suoritettu. Laatikossa 4 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2018 arvioituun virheta-
soon. Laatikossa 5 esitetään esimerkkejä näistä virheistä.

18. Kuten aiempinakin vuosina komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit tekivät enemmän virheitä työsuunnitelmiin, avustuksiin
ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtyihin rahoitussopimuksiin sekä EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötoimistojen kanssa tehtyi-
hin valtuutussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa kuin muiden tukimuotojen yhteydessä (17). Tarkastetuista 61 tämän tyyppisestä 
tapahtumasta 33:een (54 prosenttiin) liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joiden osuus arvioidusta virhetasosta oli 
62,5 prosenttia.

(16) Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuo-
mioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,2 prosentin (alempi virheraja) ja 9,1 prosentin (ylempi virhe-
raja) välillä.

Laatikko 4
Eri virhetyyppien vaikutus arvioituun virhetasoon

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(17) Esimerkiksi urakka-, hankinta- tai palvelusopimukset.
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19. Kansainvälisten organisaatioiden toteuttamista tapahtumista kymmenen osalta organisaatiot eivät toimittaneet olennaisia 
tositteita kohtuullisessa ajassa. Tämä haittasi tarkastustyön suunnittelua ja suorittamista. Joissakin tapauksissa tilintarkastustuomiois-
tuin ei esimerkiksi voinut tarkastaa hankkeita paikalla (ks. laatikko 6). Tällainen yhteistyön puutteellisuus on vastoin Euroopan unio-
nin toiminnasta tehtyä sopimusta (18), jossa määrätään tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta saada tarvitsemansa tiedot. 
Tilintarkastustuomioistuin suosittaa lausunnossaan nro 10/2018 (19), että komissio harkitsisi lujittavansa kansainvälisten järjestöjen 
velvollisuutta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat asiakirjat, jotta tämä voi suorittaa tarkastustehtävänsä.

Laatikko 5
Esimerkkejä hanketapahtumissa esiintyvistä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä

a)  Menot eivät toteutuneet

Komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa rahoitussopimuksen, joka koski luonnonkatastrofien riskinhallintaa Karibialla. Sopimuksen 
kokonaisarvo ja EU:n rahoitusosuus olivat 12,29 miljoonaa euroa. Kansainvälinen organisaatio toteutti hankkeen osittain myöntämällä avustuksia 
edelleen muille organisaatioille. Tutkiessaan kymmenen yksittäistä maksua tilintarkastustuomioistuin havaitsi neljä tapausta, joissa kansainvälinen 
organisaatio oli raportoinut muille organisaatioille suoritettuja ennakkomaksuja aiheutuneina kuluina. Tilintarkastustuomioistuin sai vahvistuksen 
sille, että nuo muut organisaatiot eivät olleet joko aloittaneet hankettaan tai saaneet työtä päätökseen. Raportoidut menot (573 494 euroa) eivät toi-
sin sanoen olleet vielä aiheutuneet.

b)  Olennaisia tositteita puuttui

Komissio hyväksyi avustussopimuksen, joka koski erään yhdistyksen kulttuuri- ja koulutushankkeen toteuttamista Belizessä. Sopimuksen kokonais-
arvo oli 0,5 miljoonaa euroa. EU:n enimmäisosuudeksi asetettiin 0,4 miljoonaa euroa. Komissio hyväksyi virheellisesti hankekulut (360 000 euroa) 
ennen kuin se sai sopimuksessa edellytetyn lopullisen rahoituskertomuksen, maksupyynnön tai menoja koskevan tarkastusraportin.

Komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa hallintosopimuksen AKT-maiden luonnonkatastrofiriskien vähentämisohjelmasta. Sopimuksen 
kokonaisarvo ja EU:n rahoitusosuus olivat 74,5 miljoonaa euroa. Kansainvälinen organisaatio toteutti hankkeen osittain myöntämällä avustuksia 
kolmansille osapuolille. Tutkiessaan kymmenen yksittäistä maksua tilintarkastustuomioistuin ei saanut kahdessa kolmanteen osapuoleen liittyvässä 
tapauksessa (247 497 euroa) tositteita menoista, jotka oli ilmoitettu hankekuluina.

c)  Hankintoihin liittyvä virhe (arviointikomitea ei perustellut päätöstään)

Komissio teki valtiosta riippumattoman järjestön kanssa avustussopimuksen, joka koski Haitissa toteutettavaa hygieniahanketta. Sopimuksen 
kokonaisarvo oli 2,86 miljoonaa euroa. EU:n enimmäisosuudeksi asetettiin kaksi miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin tutki kymmenen 
yksittäistä maksua. Niiden joukkoon sisältyi yksi loppumaksu (8 768 euroa), joka koski käymälätilojen rakentamista. Valtioista riippumaton järjestö 
julkaisi tarjouskilpailun ja arvioi saadut tarjoukset teknisten ja taloudellisten kriteereiden avulla. Sopimus tehtiin toiseksi parhaan pistemäärän 
saaneen tarjoajan kanssa. Perusteluja ei esitetty sille, miksi sopimusta ei tehty korkeimman pistemäärän saaneen tarjoajan kanssa.

Komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa rahoitussopimuksen, joka koski julkisen varainhoidon tukemista Jamaikalla. Sopimuksen 
kokonaisarvo ja EU:n rahoitusosuus olivat viisi miljoonaa euroa. Kun kansainvälinen organisaatio hankki tarvikkeita (193 700 euroa) hanketta 
varten, se piti tukikelpoisina toimittajina vain jäsenvaltioitaan. Tästä syystä hankkeen ulkopuolelle jätettiin monet maat, jotkin EU:n jäsenvaltiot 
mukaan lukien, vaikka niiden pitäisi voida osallistua EKR:n rahoittamiin hankkeisiin.

d)  Välillisiä kuluja ilmoitettiin välittöminä

Komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa rahoitussopimuksen, jonka aiheena oli ravitsemuksellinen hyvinvointi Keniassa. Sopimuksen 
kokonaisarvo ja EU:n rahoitusosuus olivat 19 miljoonaa euroa. Tutkiessaan kymmenen yksittäistä maksua tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
kansainvälisen organisaation kumppanin välilliset kulut (24 278 euroa) oli ilmoitettu välittöminä kuluina. Kansainvälisen organisaation ilmoittamat 
välilliset kulut vastasivat seitsemää prosenttia rahoituskertomuksessa raportoiduista välittömistä kokonaiskuluista, joten sen kumppanien välillisiin 
kuluihin olisi pitänyt soveltaa komission ja kansainvälisen organisaation kesken sovittua kiinteää määrää.

(18) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklassa säädetään, että ”talousarviosta tuloja saavien luonnollisten tai oikeushen-
kilöiden […] on annettava tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suoritta-
miseksi”.

(19) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 10/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta, kohta 18.
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20. Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä yhdeksän ja ei-kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä kahdeksan koh-
dalla komissiolla oli virheen ehkäisemiseen tai havaitsemiseen ja korjaamiseen tarvittavat tiedot ennen menon hyväksymistä. Jos 
komissio olisi hyödyntänyt kaiken käytettävissään olevan tiedon virheiden korjaamiseen, arvioitu virhetaso olisi ollut 1,3 prosenttiyk-
sikköä alhaisempi. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viidessä muussa tapahtumassa virheitä, jotka ulkoisten tarkastajien ja valvojien 
olisi pitänyt huomata. Nämä virheet vaikuttivat arvioituun virhetasoon 1,1 prosenttiyksikön verran (20).

21. Lisäksi 17 tapahtumaan, joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva virhe (21), oli kohdistettu tarkastus tai niitä koskevat 
menot oli tarkastettu. Komissio esitti varsinaisesta tarkastustyöstä tietoja tarkastuskertomuksissa / menojen tarkastusta koskevissa 
kertomuksissa, mutta tilintarkastustuomioistuin ei voinut näiden tietojen perusteella arvioida, olisiko virheet voitu näiden ennakko-
tarkastusten yhteydessä havaita ja korjata.

22. Tarkastetuissa tapahtumissa ei ilmennyt virheitä kahdella alalla. Ensimmäinen näistä aloista oli budjettituki (22) (jonka osalta tar-
kastettiin yhdeksän tapahtumaa). Toinen ala koostuu tapauksista, joissa oli sovellettu nimellistä lähestymistapaa kansainvälisten orga-
nisaatioiden useiden rahoittajien tuella toteuttamiin hankkeisiin (yhdeksän tarkastettua tapahtumaa). Talousarvion toteuttamista 
varainhoitovuonna 2018 koskevan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen yhdeksännessä luvussa (kohdat 9.9–9.12) anne-
taan lisätietoja näiden alojen luonteesta.

Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt

23. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on esittänyt varauman tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukai-
suudesta jokaisessa vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodesta 2012 alkaen. Tästä syystä on hyväksytty toimintasuunnitelma, 
jonka avulla on tarkoitus korjata kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston valvontajärjestelmän täytäntöönpanopuut-
teet.

24. Viime vuonna tilintarkastustuomioistuin raportoi, että vuoden 2016 toimintasuunnitelma oli edistynyt tyydyttävästi. Kymme-
nen toimea oli pantu täytäntöön kokonaisuudessaan, kaksi oli pantu täytäntöön osittain ja kahden täytäntöönpano oli kesken.

25. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassaan kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto pyrki edelleen alentamaan 
virhetasoaan kohdentamalla toimia tämänhetkisille tai aiemmin yksilöidyille riskialttiille aloille, jotka koskevat varojen välillistä hal-
linnointia kansainvälisten organisaatioiden kautta ja suoraan hallinnoitavia avustuksia. Samaan aikaan toteutettiin useita mukautustoi-
mia, jotta voitiin varmistaa uuden varainhoitoasetuksen noudattaminen. Osaa toimista jouduttiin lykkäämään, koska 
varainhoitoasetuksen hyväksyminen viivästyi. Vuoden 2019 huhtikuuhun mennessä yhdeksän toimea oli pantu täytäntöön kokonai-
suudessaan, yksi oli pantu täytäntöön osittain ja neljän täytäntöönpano oli yhä kesken.

Laatikko 6
Kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön puutteellisuus

Tilintarkastustuomioistuin ilmoitti syyskuussa 2018 komissiolle Mosambikiin suuntautuvasta tarkastuskäynnistä, jonka tarkoituksena oli tutkia 
Unicefin toteuttamaa vesihuolto- ja sanitaatiohanketta sekä Maailman ruokaohjelman toteuttamaa elintarviketurvaan ja aliravitsemuksen 
ehkäisemiseen liittyvää hanketta.

Voidakseen valmistella tarkastuskäyntiä ja suunnitella hankkeiden tarkastamista paikalla tilintarkastustuomioistuin pyysi organisaatioita toimitta-
maan tositteet, jotka se tarvitsi poimittujen menotapahtumien osalta. Kummassakin tapauksessa tarkastajat saivat tiedot kuitenkin vasta 
saavuttuaan marraskuussa 2018 Mosambikiin aloittamaan tarkastusta. Yhteistyön puutteellisuuden vuoksi tarkastajat eivät voineet tarkastaa hank-
keita paikalla. Tarkastajien saapuessa Mosambikiin organisaatioiden tiloissa käytettävissä ollut aineisto oli lisäksi yhä puutteellista. Niin ollen tarkas-
tajat eivät voineet tutkia, olivatko otokseen poimitut tapahtumat toteutuneet. Osa aineistosta myös toimitettiin tarkastajille vasta käynnin jälkeen, 
mikä viivästytti tarkastustyön päättämistä merkittävästi.

Yhteistyö oli puutteellista myös eräiden muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten Afrikan unionin komission, Karibian kehityspankin, Yhdis-
tyneiden kansakuntien kehitysohjelman ja Maailmanpankkiryhmän kanssa.

(20) Virhetasosta alle 0,1 prosenttiyksikköä johtui komission omasta virheestä (yksi tapaus) ja 2,5 prosenttiyksikköä edunsaajien virheestä (11 
tapausta).

(21) Vaikutus arvioituun virhetasoon oli 1,7 prosenttiyksikköä.
(22) EKR:t osoittivat budjettitukeen rahoitusta vuonna 2018 yhteensä 796 miljoonaa euroa.
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26. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan lisättiin kaksi uutta kohdennettua tointa, jotka liittyivät tarpeeseen selkeyttää ja edistää 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja uudessa varainhoitoasetuksessa käyttöön otettua tulosperusteista tukea. Aiempaa toimenpi-
dettä, jolla selkeytettiin avustusmenettelyjä, muokattiin, ja toinen toimenpide, joka kohdistui kansainvälisten organisaatioiden teke-
miin pilariarviointeihin, jaettiin kolmeksi erilliseksi toimeksi. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma sisälsi kaikkiaan 13 toimenpidettä, 
joista seitsemän oli siirretty aiemmilta vuosilta, neljä oli jatkoa edellisten vuosien toimenpiteille ja kaksi oli uusia.

27. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston valvontajärjestelmä perustuu ennakkotarkastuksiin, jotka toimitetaan 
ennen kuin edunsaajien ilmoittamat menot hyväksytään. Havaittujen virheiden esiintyvyys osoittaa jälleen tänä vuonna, että ennakko-
tarkastuksissa on puutteita. Virheitä esiintyi myös lopullisissa kuluilmoituksissa, joihin oli kohdistettu ulkoisia ennakkotarkastuksia ja 
menotarkastuksia.

V u o d e n  2 0 1 8  j ä ä n n ö s v i r h e t a s o a  k o s k e v a  s e l v i t y s

28. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto laati vuonna 2018 seitsemännen jäännösvirhetasoa koskevan selvityk-
sensä, jossa arvioidaan pääosaston koko vastuualan (23) osalta niiden virheiden osuutta, joita ei ollut hallinnon tarkastuksilla ehkäisty, 
havaittu eikä korjattu. Selvityksessä arvioitiin kolmantena vuotena peräkkäin, että jäännösvirhetaso jäi alle komission asettaman kah-
den prosentin olennaisuusrajan (24).

29. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetasoa koskevaan 
menetelmään ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston oppaaseen. Tilintarkastustuomioistuin on aiempien vuosien 
tapaan havainnut rajoitteita, jotka koskevat muun muassa paikalla toimitettujen tapahtumatarkastusten erittäin vähäistä määrää (25), 
julkisiin hankintamenettelyihin ja ehdotuspyyntöihin kohdistettujen tarkastusten puutteellisuutta (26) sekä virheiden arviointitapaa (27). 
Kaikkien näiden rajoitteiden vuoksi jäännösvirhetaso on todellista alhaisempi.

30. Jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavalla toimeksisaajalla on metodologian osalta huomattavasti tulkinnanvaraa, 
sillä jäännösvirhetasoa koskevassa oppaassa annetaan tarkkojen ohjeiden sijasta lähinnä yleisluontoista ohjausta. Jäännösvirhetasoa 
koskevasta selvityksestä tehdään lisäksi kerrallaan vain vuoden mittainen sopimus, joten toimeksisaaja ja sen soveltama lähestymis-
tapa saattavat muuttua vuosittain. Jos jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä käytetyt menetelmät ja kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston antamat ohjeet olisivat kattavammat, johdonmukaisuutta ja varmuutta voitaisiin lisätä, vaikka toimeksi-
saaja vaihtuu.

31. Käydessään läpi jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavan toimeksisaajan työtä tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia yksittäisten virheiden laskenta- ja ekstrapolointitavassa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
toimeksisaajan työpapereissa virheitä, joissa oli kyse esimerkiksi laskuvirheistä ja siitä, että tarkastukset eivät kattaneet kaikkia meno-
jen tukikelpoisuuskriteereitä. Jos nämä virheet olisi korjattu, jäännösvirhetaso olisi ollut korkeampi.

32. Vuoden 2017 vuosikertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin totesi, että niiden tapahtumien lukumäärä, joita ei testattu 
yksittäin, koska aiempaan tarkastustyöhön luotettiin kaikilta osin, oli vuoden 2017 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä suu-
rempi kuin edellisissä selvityksissä. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että niiden tapahtumien osuus, joiden 
kohdalla aiempiin tarkastuksiin luotettiin täydellisesti, on palannut vuoden 2016 selvityksen tasolle. Jos aiempi tarkastustyö on kui-
tenkin kohdistunut vain osaan menoista, havaittuja virheitä ei ole ekstrapoloitu testaamattomaan menojen osuuteen. Niin ollen selvi-
tyksessä oletetaan, että testaamattomassa osassa ei ole virheitä, mikä alentaa jäännösvirhetasoa.

A r v i o  v u o d e n  2 0 1 8  t o i m i n t a k e r t o m u k s e s t a

33. Vuoden 2018 toimintakertomuksessa esitettyyn pääjohtajan tarkastuslausumaan sisältyy kaksi varaumaa. Niistä ensimmäinen 
liittyy avustuksiin, joita naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto hallinnoi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasi-
oiden pääosaston puolesta. Toisessa varaumassa on kyse kansainvälisen organisaation avulla tapahtuvasta välillisestä hallinnoinnista. 
Varaumassa viitataan nimenomaisesti Afrikan unionin komission hallinnoimiin ohjelmiin, joihin liittyy merkittäviä hankintatoimia. 
Tämä toinen varauma esitettiin vuodelta 2017 ja edelleen vuodelta 2018.

(23) EKR:t ja EU:n yleinen talousarvio.
(24) 2016: 1,7 prosenttia, 2017: 1,18 prosenttia ja 2018: 0,85 prosenttia.
(25) Hankkeiden toteutusmaissa tehtiin vuoden 2018 selvitystä varten kenttätyötä tarkastetuista 219 tapahtumasta ainoastaan viiden tapahtuman 

kohdalla.
(26) Jäännösvirhetasoa koskeva työ ei riittävällä tavalla kattanut tiettyjä hankintamenettelyjen osatekijöitä (kuten syitä ehdokkaiden hylkäämiselle tai 

sitä, noudattaako voittanut tarjoaja kaikkia valinta- ja myöntämisperusteita). Sen yhteydessä ei myöskään tarkastettu ehdotuspyyntömenettelyjä tai 
perusteluja suorahankinnalle.

(27) Nimenomaan jäännösvirhetasoa arvioitaessa käytetty menetelmä sallii suuren harkintavallan yksittäisiä virheitä arvioitaessa (esimerkiksi asiakirjo-
jen puuttumisen tai niiden puuttumiselle esitetyn syyn pätevyyden osalta).
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34. Ensimmäisen varauman laajuutta supistettiin merkittävästi sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Syynä on osin se, että jään-
nösvirhetaso on kolmena peräkkäisenä vuonna ollut alle olennaisuusrajan. Ottaen huomioon vuoden 2018 (ks. kohdat 29–32) ja 
aiempien vuosien (28) jäännösvirhetasoa koskevien selvitysten rajoitteet ensimmäisen varauman suppeutta ei ole perusteltu riittävästi. 
Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys kuuluu kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston riskienarvioinnin keskeisiin osate-
kijöihin, joten selvityksen tueksi on syytä esittää riittävän yksityiskohtaiset ohjeet niin, että varaumalla on luotettava perusta. Laati-
kossa 7 kuvataan vuosien 2011–2018 toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien kehitystä.

35. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto arvioi riskinalaisen kokonaismäärän olleen päättämishetkellä 49,8 mil-
joonaa euroa (29). Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen perusteella arvio on pienentynyt 29 prosenttia edeltävästä vuodesta. Myös 
tilintarkastustuomioistuimen huomautukset jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vaikuttavat arvioihin riskinalaisista määristä.

36. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto arvioi riskinalaisen kokonaismäärän maksamishetkellä olleen 64,7 mil-
joonaa euroa (30) (yksi prosentti vuoden 2018 menoista). Pääosasto arvioi, että tästä määrästä 14,9 miljoonan euron (23 prosenttia) 
osalta oikaisut tehdään sen seuraavina vuosina (31) toimittamien tarkastusten yhteydessä.

(28) Ks. EKR:ja käsittelevä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 34–38.

Laatikko 7
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa vuosina 2011–2018 esittämät varaumat

Varaumien kattama osuus menoista on pienentynyt nopeasti

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

(29) Ks. kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston toimintakertomus vuodelta 2018, s. 69.
(30) Tämä on paras maltillinen arvio siitä vuoden aikana hyväksyttyjen menojen määrästä, joka ei ollut maksujen suorittamisajankohtana sovelletta-

vissa olleiden sopimusmääräysten ja säännösten mukainen.
(31) Ks. kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston toimintakertomus vuodelta 2018, s. 69.
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37. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto toteutti vuonna 2018 useita toimia parantaakseen niiden tietojen laa-
tua, joita se käyttää tehdessään oikaisukapasiteettiaan koskevia laskelmia, ja korjatakseen puutteita, jotka tilintarkastustuomioistuin oli 
havainnut aiempina vuosina. Pääosasto lisäsi perintämääräysten seurantaa ja tarkastuksia ja toteutti lisätoimia parantaakseen tietoi-
suutta siitä, miten perintämääräykset kirjataan oikein. Tätä varten se muun muassa sisällytti vuotta 2018 koskevasta päättämismenet-
telystä esitettyyn liitetietoon erityisen takaisinperintään sovellettavan ohjeen. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut otoksensa (32)
perusteella virheitä vuotta 2018 koskevissa oikaisukapasiteetista tehdyissä laskelmissa.

Johtopäätös ja suositukset

Johtopäätös

38. Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että EKR:jen taloudellinen asema sekä toimien tulokset, rahavirrat ja 
nettovarallisuuden muutokset päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty EKR:jen 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoito-
vuodelta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein varainhoitoasetuksen ja tilinpitäjän vahvistamien kirjanpito-
sääntöjen mukaisesti.

39. Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 31. joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden osalta:

a) EKR:jen tulojen virhetaso ei ollut olennainen

b) EKR:jen maksutapahtumien virhetaso oli olennainen (ks. kohdat 17–22). Tilintarkastustuomioistuin arvioi tapahtumatarkas-
tustensa perusteella virhetasoksi 5,2 prosenttia jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen perustuvat mukautetut tulokset 
mukaan lukien (ks. liite I).

Suositukset

40. Liitteessä III esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2015 vuosikerto-
muksessa esitettyjen kuuden suosituksen täytäntöönpanoa (33). Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto on pannut 
suositukset 2, 3, 4 ja 6 täytäntöön kokonaisuudessaan (34). Suosituksen 5 pääosasto on pannut täytäntöön suurimmaksi osaksi. Suosi-
tus 1 ei enää ole relevantti, sillä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto päätti parantaa tarkastustensa ja menotarkas-
tustensa laatua muuttamalla toimeksiannon ehtoa siten, ettei se estä laatuasteikkojen käyttöä.

41. Tämän arvion ja varainhoitovuodelta 2018 tekemiensä havaintojen ja johtopäätösten perusteella tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee, että vuoteen 2020 mennessä komissio

Suositus 1

lujittaa kansainvälisiin organisaatioihin sovellettavaa velvoitetta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki asiakir-
jat ja tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen SEUT-sopimuksessa määrätyt tehtävänsä (ks. kohta 19).

Suositus 2

parantaa jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen liittyviä menetelmiä ja opasta niin, että niissä annetaan kattavammat ohjeet tilin-
tarkastustuomioistuimen tässä kertomuksessa esiin tuomien seikkojen osalta ja selvityksellä siten tuetaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston riskienarviointia varaumien yhteydessä (ks. kohdat 29–34).

(32) Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 12 perintämääräystä, joiden arvo oli 10,5 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 58:aa prosenttia koko perusjoukosta 
(18,2 miljoonaa euroa).

(33) Tilintarkastustuomioistuin valitsi vuoden 2015 vuosikertomuksensa tämän vuoden seurantatarkastukseen, sillä voidaan olettaa, että komissiolla 
on ollut riittävästi aikaa panna tilintarkastustuomioistuimen suositukset täytäntöön.

(34) Seurannan tarkoituksena oli tarkistaa, oliko suositusten perusteella toteutettu korjaavia toimenpiteitä, mutta ei arvioida niiden täytäntöönpanon 
vaikuttavuutta.
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III luku – Tuloksellisuus

42. Tilintarkastustuomioistuin saattoi paikalla toimittamiensa tarkastusten ansiosta paitsi tutkia maksutapahtumien sääntöjenmu-
kaisuuden myös esittää huomautuksia tiettyjen tapahtumien tuloksellisuudesta.

43. Kun tarkastajat tarkastivat paikalla, olivatko hankituiksi kirjatut omaisuuserät olemassa, he havaitsivat tapauksia, joissa omai-
suuseriä oli hyödynnetty vaikuttavasti niin, että ne edistivät hanketavoitteiden saavuttamista. Toisaalta tarkastajat havaitsivat myös 
tapauksia, joissa toimen tehokkuus ja vaikuttavuus olivat vaarantuneet siksi, että hankittuja omaisuuseriä ei käytetty suunnitellulla 
tavalla.

Laatikko 8
Esimerkkejä tuloksellisuuteen liittyvistä huomautuksista

a) Hankittujen omaisuuserien tehokas ja vaikuttava käyttö

Saint Luciassa komissio hyväksyi sopimuksen sairaalalaitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Tarkastajat totesivat paikalla, että tarkastukseen valitut 
laitteet oli toimitettu. Niistä myös huolehdittiin hyvin ja niitä käytettiin suunniteltuun tarkoitukseensa, mikä edisti hanketavoitteiden saavuttamista. 
Lopullisille edunsaajille koituva hyöty oli siis selvästi nähtävissä.

b) Hankkeen kestävyys vaarantui

Komissio hyväksyi urakkasopimuksen, joka koski suolanpoistolaitoksen rakentamista Djiboutiin. Tarkastajat havaitsivat paikalla toimittamansa tar-
kastuksen kuluessa, että hankkeen kattama alue oli huomattavasti pienempi kuin oli alun perin tarkoitettu. Sen sijaan suolanpoistolaitoksen välit-
tömään läheisyyteen oli rakennettu uusi satama ja sotilastukikohta. Sataman ja sotilastukikohdan rakennustyöt ja myöhemmin toiminta voivat 
vaikuttaa merivirtoihin ja veden laatuun sekä veden sisäänoton sijaintipaikkaan. Kaikilla näillä tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus suolanpoistolai-
toksen toimintakykyyn, ja ne saattavat vaarantaa sen pitkän aikavälin kestävyyden.

c) Hankittuja omaisuuseriä ei käytetty

Komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa rahoitussopimuksen, joka koski julkisen varainhoidon tukemista Jamaikalla. Kansainvälinen 
organisaatio toteutti hankkeen kokonaisuudessaan kumppaneidensa kautta. Paikalla vuonna 2019 toimittamansa tarkastuksen aikana tarkastajat 
havaitsivat, että hanketta varten vuoden 2017 alussa ostetuista kahdesta palvelimesta yksi oli sijoitettu toimistoon, joka ei ollut käytössä tarkastuk-
sen ajankohtana. Toinen palvelin oli yhä alkuperäisessä laatikossaan lähes kaksi vuotta toimittamisensa jälkeen.

Haitissa komissio teki valtiosta riippumattoman järjestön kanssa avustussopimuksen, joka koski hygieniahanketta. Tarkastaessaan yleistä pesutilaa, 
joka oli rakennettu avustuksen turvin, tarkastajat havaitsivat, etteivät käymälät toimineet asianmukaisesti ja että osa niistä oli siksi poissa käytöstä.

d) Taloudellisuuden periaatetta ei noudatettu

Mosambikissa komissio teki kansainvälisen organisaation kanssa avustussopimuksen, jolla pyrittiin parantamaan elintarvikkeiden saatavuutta ja 
ravitsemustilannetta. Yksi tutkittavaksi poimituista maksuista koski radiossa esitettävää draamasarjaa, jonka piti edistää pitkäaikaista tapojen muu-
tosta. Maksettujen varojen määrä perustui kansainvälisen organisaation ja samaan organisaatioperheeseen kuuluvan organisaation tekemään 
järjestöjen väliseen sopimukseen, jonka mukaan kansainvälinen organisaatio osoitti sisarorganisaatiolleen 180 000 euroa. Tilintarkastustuomiois-
tuin katsoi, että määrää ei ollut perustettu kustannusanalyysiin, vaan kyseiset kaksi toisiinsa kytköksissä olevaa kansainvälistä organisaatiota määrit-
tivät sen saatavilla olevan EU:n rahoituksen mukaan.
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LIITE I

TAPAHTUMATARKASTUSTEN TULOKSET – EUROOPAN KEHITYSRAHASTOT

2018 2017

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE

Tapahtumien yhteismäärä 139 142

KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN ARVIOITU VAIKUTUS

Arvioitu virhetaso 5,2 % 4,5 %

Ylempi virheraja 9,1 %

Alempi virheraja 1,2 %
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LIITE II

EKR:N MAKSUT VUONNA 2018 PÄÄALUEITTAIN

Euroopan kehitysrahaston maksut – Afrikka

Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 lisenssin (CC BY-
SA) mukaisesti, ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n varainhoito-
vuoden 2018 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella.
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Euroopan kehitysrahaston maksut – Karibia ja Tyynimeri

Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 lisenssin (CC BY-
SA) mukaisesti, ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n varainhoito-
vuoden 2018 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella.
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LIITE III

AIEMPIEN SUOSITUSTEN SEURANTA – EUROOPAN KEHITYSRAHASTOT

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä

Pantu kokonaan 
täytäntöön

Pantu täytäntöön
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi riittämätönsuurimmaksi 

osaksi joiltakin osin

2015

Suositus 1: laajennetaan laatuasteikon käyttöä edunsaajien suoraan 
teettämiin tarkastuksiin ja menotarkastuksiin. x

Suositus 2: muutetaan tarkastusten ja menotarkastusten toimeksiantoa, 
jotta tosiasiallisesti tehdystä työstä saataisiin kaikki tiedot, jotka ovat 
tarpeen niiden laadun arvioinnissa uudella laatuasteikolla.

x

Suositus 3: tehdään edunsaajien suoraan teettämien tarkastusten ja 
menotarkastusten seurannan parantamisesta kustannushyötyanalyysi 
sisällyttämällä ne uuteen tarkastussovellukseen.

x

Suositus 4: sovelletaan asianmukaisia seuraamuksia niihin organisaatioi-
hin, jotka eivät noudata velvollisuuttaan toimittaa tilintarkastustuomiois-
tuimen tarkastuksen kannalta välttämätöntä todentavaa aineistoa.

x

Suositus 5: edunsaajamaiden kanssa toteutettavan välillisen hallinnoin-
nin yhteydessä suoritettavien maksujen osalta i) tuetaan tarkastuslausu-
maa tilastollisesti mahdollisimman luotettavalla evidenssillä ja ii) 
erotetaan toisistaan tukimuodot, joilla on erilaiset riskiprofiilit, kuten teh-
dään suoran hallinnoinnin alaan kuuluvien maksujen kohdalla.

x

Suositus 6: tarkistetaan arviota tulevasta oikaisukapasiteetista jättämällä 
pois laskelmista i) käyttämättä olevien ennakkomaksujen ja kertyneiden 
korkojen takaisinperintä ja ii) aiemmin annettujen perintämääräysten 
peruuntumiset.

x
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KOMISSION VASTAUKSET 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

VUOSIKERTOMUKSEEN KAHDEKSANNESTA, 
YHDEKSÄNNESTÄ, KYMMENENNESTÄ JA 

YHDENNESTÄTOISTA EUROOPAN 
KEHITYSRAHASTOSTA (EKR) RAHOITETUISTA 

TOIMISTA VARAINHOITOVUODELTA 2018
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II luku – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan kehitysrahastoista

Laatikko 6 – Kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön puutteellisuus

Komissio otti yhteyttä asianomaisiin kansainvälisiin organisaatioihin kaikilla tasoilla helpottaakseen tilintarkastustuomioistuimen 
pyytämien tositteiden toimittamista. Se analysoi parhaillaan tilintarkastustuomioistuimen esille ottamia tapauksia.

Komissio ottaa käyttöön järjestelmän, jossa kansainvälisiin organisaatioihin otetaan välittömästi yhteyttä keskustasolla, jos tilintarkas-
tustuomioistuin poimii niiden toimia otokseen.

Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt

27. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston valvontajärjestelmän osalta hyväksyttiin maaliskuun 2018 
lopussa menotarkastusten tarkistettu tehtävänmääritys. Sen odotetaan omalta osaltaan parantavan ennakkotarkastusten tasoa.

28. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on yksi varmuusprosessin useista osatekijöistä. Tilintarkastustuomioistuimen mai-
nitsemat rajoitukset ovat hyvin komission tiedossa, ja komissio ottaa ne huomioon arvioidessaan hallinnointijärjestelmänsä vahvuuk-
sia ja heikkouksia. Kaikki nämä tekijät yhdessä varmistavat, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa annetaan hallinnointia koskevista tiedoista oikea ja tasapuolinen kuva.

30. Jäännösvirhetasoa koskevassa oppaassa on oppaan yksityiskohtaisuuden ja menetelmien osalta löydettävä tasapaino katta-
vuuden ja joustavuuden välillä. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys teetetään vuosittain, jotta tietyn tehtävänmäärityksen määrit-
telyssä voidaan säilyttää jonkinasteinen joustavuus. Tuolloin voidaan ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja 
suositukset.

31. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat erot kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevissa virheissä nostavat jäännösvirhetasoa. 
Suurin osa kasvusta johtuu kuitenkin vain yhdestä toimesta, jonka toteutusolosuhteita komissio pitää poikkeuksellisina. Komissio ei 
ole tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä tästä nimenomaisesta tapauksesta.

32. Lähestymistapa ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Edellisessä tarkastustyötä käsittelevässä raportissa – johon luotet-
tiin kaikilta osin – havaittuja virheitä ei ole ekstrapoloitu, jos on näyttöä siitä, että komissio on antanut asiaan liittyviä perintämääräyk-
siä tai mukauttanut toimen loppumaksua havaitun tukeen oikeuttamattoman määrän perusteella.

Toimeksisaajan toimenkuvaan kuuluu ammatillisen harkinnan käyttäminen sen määrittämiseksi, milloin ja missä määrin havaintojen 
ekstrapolointi on sallittua tai tarpeen.

34. Komissio aikoo selvittää, miten ohjeista voidaan tehdä kattavammat.

Tarkastuksia ei vähennetä muiden sellaistenkaan lohkojen osalta, joita varauma ei koske. Varauman kuvauksessa selitetään, että 
vaikka varauma koskee ainoastaan suoraan hallinnoitavia avustuksia, myös muita menoaloja koskevia toimia jatketaan.

Johtopäätös ja suositukset

Suositus 1 (kansainväliset organisaatiot)

Komissio hyväksyy suosituksen. Komissio ottaa käyttöön järjestelmän, jossa kansainvälisiin organisaatioihin otetaan välittömästi 
yhteyttä keskustasolla, jos tilintarkastustuomioistuin poimii niiden toimia otokseen.

Suositus 2 (jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen liittyvät menetelmät ja opas)

Komissio hyväksyy suosituksen ja aikoo selvittää, miten ohjeista voidaan tehdä kattavammat.

III luku – Tuloksellisuus

Laatikko 8 – Esimerkkejä tuloksellisuuteen liittyvistä huomautuksista

b) Hankkeen kestävyys vaarantui: Komissio suunnittelee teknistä tarkastusta ja arviointia hankkeen tilanteen arvioimiseksi ja mah-
dollisten riskien määrittämiseksi hankkeen elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Komissio varmistaa myös tiiviin seurannan kaikkien 
osapuolten kanssa.



C 340/298 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2019

c) Hankittuja omaisuuseriä ei käytetty: Komissio tarkastelee molempia seikkoja, jotta voidaan tarkistaa vastaavien laitteiden ja lait-
teistojen käyttötilanne.

d) Taloudellisuuden periaatetta ei noudatettu: Komissio haluaa korostaa, että varoista sovittiin kyseisten kahden kansainvälisen orga-
nisaation välisessä sopimuksessa ja maksut toteutettiin sopimusmääräysten mukaisesti. Tilannekatsauksessa vahvistetaan riippumat-
tomien mediatutkimusyritysten analysoineen sarjalla olleen myönteisiä tuloksia.
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