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Johdanto 
0.1. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin (EU) toimielin1, joka
vastaa EU:n varainhoidon ulkoisesta tarkastuksesta2. Toimimme tässä ominaisuudessa 
kaikkien unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana, 
erityisesti auttamalla kehittämään EU:n varainhoitoa. Lisätietoja työstämme esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen vuotuisissa toimintakertomuksissa, erityiskertomuksissa 
ja katsauksissa sekä lausunnoissa, joita annamme uudesta tai päivitetystä 
EU-lainsäädännöstä ja muista varainhoitoon vaikuttavista päätöksistä3. 

0.2. Tänä vuonna olemme vuoden 2019 vuosikertomuksen yhteydessä jakaneet
vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa kahteen erilliseen osaan. Tässä osassa 
käsitellään EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen luotettavuutta ja tilien perustana olevien 
toimien sääntöjenmukaisuutta. Toisessa osassa on aiheena EU:n talousarviosta 
rahoitettujen meno-ohjelmien tuloksellisuus. 

0.3. EU:n yleisen talousarvion hyväksyvät vuosittain Euroopan unionin neuvosto ja
Euroopan parlamentti. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 
muodostaa yhdessä erityiskertomusten kanssa perustan vastuuvapausmenettelylle, 
jossa Euroopan parlamentti tekee neuvoston suosituksen perusteella päätöksen siitä, 
onko Euroopan komissio täyttänyt hyväksyttävästi velvollisuutensa talousarvion 
toteuttajana. Kun vuosikertomus julkaistaan, tilintarkastustuomioistuin toimittaa sen 
tiedoksi kansallisille parlamenteille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

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

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 Euroopan 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, sivut 169–171). 

3 Saatavilla tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla osoitteessa www.eca.europa.eu. 
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0.5. Kertomuksen tämän osan rakenne on seuraava:

— ensimmäisessä luvussa esitetään tarkastuslausuma ja yhteenveto tilien 
luotettavuuden ja toimien sääntöjenmukaisuuden tarkastuksessa saaduista 
tuloksista 

— toisessa luvussa esitetään talousarvio- ja varainhallinnosta tehdyt havainnot 

— kolmannessa luvussa esitetään EU:n tuloja koskevat havainnot 

— luvuissa 4–9 esitetään nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 
pääotsakkeiden4 osalta tulokset, jotka on saatu toimien sääntöjenmukaisuutta, 
komission vuotuisia toimintakertomuksia, muita komission sisäisen valvonnan 
järjestelmien osa-alueita ja muita hallintojärjestelyitä koskevissa tarkastuksissa. 

0.6. Yksittäisten monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden osalta ei laadita
erillisiä tilinpäätöksiä, joten vuosikertomuksen eri luvuissa esitetyt johtopäätökset 
eivät muodosta tarkastuslausuntoa. Sen sijaan kyseisissä luvuissa tuodaan esille 
monivuotisen rahoituskehyksen 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 selitetään useimmat 
vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit5. Sanastossa määritellyt termit on 
kirjoitettu kursiivilla, kun ne esiintyvät luvussa ensimmäisen kerran. 

0.8. Vuosikertomuksessa esitetään myös vastaukset, jotka komissio (tai tarvittaessa
muu EU:n toimielin tai elin) on antanut 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 toimien sääntöjenmukaisuudesta. 

4 Tilintarkastustuomioistuin ei laadi erityisarviota otsakkeen 6 (Korvaukset) menoista eikä 
monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisista menoista. Tilintarkastustuomioistuin ei arvioi 
otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” (seitsemän luku) ja otsakkeen 4 ”Globaali 
Eurooppa” (kahdeksas luku) virhetasoa. 

5 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-
AR_2019_FI.pdf 
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Ensimmäinen luku 

Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle – 
riippumattoman tarkastajan kertomus 

Lausunto 

I. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen, joka sisältää konsolidoidut
tilinpäätöslaskelmat1 ja talousarvion toteuttamista koskevan selvityksen2

31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja jonka komissio on
hyväksynyt 26. kesäkuuta 2020

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

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

II. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Euroopan unionin (EU) konsolidoitu
tilinpäätös 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta asemasta
31 päivältä joulukuuta 2019 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä
varainhoitovuodelta varainhoitoasetuksen ja kansainvälisesti hyväksyttyihin
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin perustuvien kirjanpitosääntöjen
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. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta  

III. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Menot 

Kielteinen lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

IV. Tilintarkastustuomioistuin katsoo sen seikan merkittävyyden vuoksi, jota 
kuvataan kohdassa ”Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta”, että 31. joulukuuta 2019 päättyneen varainhoitovuoden 
tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen. 

Perustelut lausunnolle 

V. Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen järjestön (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 
INTOSAI) kansainvälisten standardien (ISSAI) mukaisesti. Mainittuihin 
standardeihin ja ohjeisiin perustuvia tilintarkastustuomioistuimen velvollisuuksia 
kuvataan tarkemmin kertomuksen kohdassa ”Tarkastajan velvollisuudet”. 
Tilintarkastustuomioistuin on myös noudattanut riippumattomuusvaatimuksia 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 tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

VI. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso, joka koskee 
31. joulukuuta 2019 päättyneen varainhoitovuoden tileissä hyväksyttyjä menoja, 
on 2,7 prosenttia. Merkittävässä osassa näitä menoja – yli puolessa – virhetaso on 
olennainen. Tämä koskee lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia menoja, joiden 
arvioitu virhetaso on 4,9 prosenttia. Nämä menot kasvoivat 66,9 miljardiin euroon 
vuonna 2019 ja muodostivat 53,1 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen perusjoukosta3. Kasvu johtui pitkälti siitä, että koheesioalan menot 
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lisääntyivät. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden vaikutukset 
varainhoitovuoden hyväksyttyihin menoihin ovat edellä sanotun perusteella sekä 
olennaisia että laajalle ulottuvia. 

Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat vastuut 

VII. EU:n taseeseen sisältyvien eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden määrä oli vuoden 2019 lopussa 97,7 miljardia euroa. Tämä 
on lähes 40 prosenttia kaikista vuoden 2019 vastuista (251,5 miljardia euroa). 

VIII. Suurin osa eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista 
vastuista (83,8 miljardia euroa) liittyy Euroopan unionin virkamiesten ja muun 
henkilöstön eläkejärjestelmään. Tileihin kirjatut eläkevastuut kuvastavat määrää, 
joka olisi sisällytetty eläkerahastoon, jos sellainen olisi perustettu olemassa 
olevien vanhuuseläkevelvoitteiden maksua varten4. 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 
maksamisen, ja virkamiehet maksavat kolmanneksen eläkejärjestelmän 
rahoitukseen liittyvistä kuluista. Eurostat tekee eläkevastuuta koskevat laskelmat 
komission tilinpitäjän puolesta käyttäen komission vakuutusmatemaatikkojen 
arvioimia muuttujia. 

IX. Toiseksi suurin osuus eläkeoikeuksiin ja muihin työsuhde-etuuksiin liittyvistä 
vastuista muodostuu arvioidusta EU:n vastuusta, joka koskee yhteistä 
sairausvakuutusjärjestelmää (11,8 miljardia euroa). Vastuu liittyy EU:n henkilöstön 
terveydenhoitokuluihin, jotka tulevat maksettaviksi työsuhteen jälkeiseltä ajalta 
(ilman työntekijöiden maksuosuutta). 

                                                      
3 Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2019, 

kohdat 1.21–1.26. 

4 Ks. työsuhde-etuuksia koskeva julkissektorin kansainvälinen tilinpäätösstandardi (IPSAS) 
nro 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 vastatakseen tarkasteltavana olevan 
kauden ja aikaisempien kausien työsuorituksiin perustuvista eläkevelvoitteista. 
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X. Tilintarkastustuomioistuin arvioi osana tarkastustaan eläkevastuuta koskevat 
vakuutusmatemaattiset oletukset ja niihin perustuvan arvonmäärityksen. Sen 
arvio perustui ulkoisten vakuutusmatematiikan asiantuntijoiden tekemään työhön, 
jonka tuloksena oli Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön 
eläkejärjestelmää koskeva selvitys. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vastuuta 
koskevat numeeriset tiedot ja vakuutusmatemaattiset muuttujat sekä vastuun 
laskennan samoin kuin vastuun esitystavan konsolidoidussa taseessa ja 
konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

XI. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen mukaan arvio, joka koskee 
konsolidoidussa taseessa esitettyä eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden kokonaismäärää, on oikea. Tilintarkastustuomioistuin aikoo 
jatkaa tutkimuksia, jotka koskevat kyseistä arviota ja sen pohjana olevien tietojen 
luotettavuutta. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki tileissä esitetyt, merkittävät vuoden lopun 
arviot 

XII. Vuoden 2019 loppuun mennessä edunsaajille oli aiheutunut arviolta 
105,7 miljardia euroa sellaisia tukikelpoisia menoja, jotka olivat vielä ilmoittamatta 
(vuoden 2018 lopussa: 99,8 miljardia euroa). Nämä määrät kirjattiin 
menojäämiksi5. 

XIII. Vuoden 2019 lopussa EU:n tilinpäätökseen sisältyi 6,9 miljardin euron 
arvioitu määrä, jota yhteistyössä hallinnoidut rahoitusvälineet sekä 
tukijärjestelmät eivät olleet käyttäneet (vuoden 2018 lopussa: 6,5 miljardia euroa). 
Nämä ilmenevät taseessa muina ennakoina jäsenvaltioille.  

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

                                                      
5 Kyseessä ovat taseen velkoihin kirjatut 66,9 miljardin euron menojäämät sekä 

38,8 miljardin euron määrä, joka on kirjattu taseen vastaaviin siten, että se vähentää 
ennakkorahoituksen arvoa. 
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XV. Tilintarkastustuomioistuin tuli siihen johtopäätökseen, että konsolidoidussa 
taseessa esitetty menojäämien ja muiden jäsenvaltioille osoitettujen ennakoiden 
kokonaismäärä on arvioitu oikein. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tilinpäätöksen jälkeisten tapahtumien 
mahdollista vaikutusta tileihin 

XVI. Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 1. helmikuuta 
2020. Sen jälkeen kun kaksi osapuolta olivat tehneet sopimuksen Ison-Britannian 
ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista 
ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (jäljempänä ’erosopimus’), Yhdistynyt 
kuningaskunta sitoutui noudattamaan kaikkia EU:n jäsenyydestä johtuvia 
taloudellisia velvoitteitaan, jotka sille oli syntynyt nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen ja sitä edeltävien monivuotisten rahoituskehysten aikana. 

XVII. Tilintarkastustuomioistuin ei ole havainnut sellaisia Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroon liittyviä tapahtumia, jotka edellyttäisivät, että EU:n 
varainhoitovuoden 2019 konsolidoituun tilinpäätökseen tehtäisiin mukautuksia, 
joita tarkoitetaan raportointipäivän jälkeisiä tapahtumia käsittelevässä 
kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa6. 

XVIII. Vaikka covid-19-pandemian puhkeamisella on ollut vakava haitallinen 
vaikutus sekä yksityisen että julkisen sektorin talouteen jäsenvaltioissa, 
pandemian vuoksi ei ollut tarpeen tehdä mukautuksia tilinpäätöksessä 
ilmoitettuihin lukuihin7 (kyseessä oli toisin sanoen ”tapahtuma, jonka johdosta 
tilinpäätöslaskelmia ei oikaista”). Jos kuitenkin toimenpiteet, joita komissio on 
ehdottanut pandemian vastatoimiksi, toteutetaan, kyseisillä toimenpiteillä on 
vaikutusta tulevien raportointikausien tilinpäätöksiin. 

XIX. Tämänhetkinen tilanne on se, että EU:n varainhoitovuoden 2019 
konsolidoituun tilinpäätökseen ei kohdistu raportoitavia taloudellisia vaikutuksia, 
ja tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös on, että 31. joulukuuta 2019 
päättyneeltä varainhoitovuodelta annettu tilinpäätös kuvastaa oikein 
tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia. 

Muut seikat 

XX. Toimiva johto vastaa ns. muun informaation toimittamisesta. Käsitteellä 
viitataan osioon ”Tilinpäätöksen sisältö ja analyysi”, mutta ei konsolidoituun 

                                                      
6 Ks. IPSAS nro 14, Raportointikauden jälkeiset tapahtumat. 

7 Ks. IPSAS nro 14, Raportointikauden jälkeiset tapahtumat. 
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tilinpäätökseen eikä sitä koskevaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. 
Tilintarkastustuomioistuimen 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 
tarkastuksensa yhteydessä saamien tietojen kanssa tai vaikuttaako muu 
informaatio muutoin olennaisesti virheelliseltä. Jos tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että muu informaatio on olennaisella tavalla virheellistä, sen on 
raportoitava asiasta. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole raportoitavaa tältä osin. 

Toimivan johdon velvollisuudet 

XXI. Toimiva johto vastaa SEUT 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 siten, että 
sen pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi 
varmistaa, että tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat 
niitä sääntelevien normien (lakien, asetusten, periaatteiden, sääntöjen ja 
standardien) mukaisia. Komissio on viime kädessä vastuussa EU:n tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (SEUT, 317 artikla). 

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) mukaisesti 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 (XIII osaston) mukaisesti ja asetettuja määräaikoja 
noudattaen. Alustavan ja lopullisen tilinpäätöksen erojen olisi yleensä johduttava 
ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista. 
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Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

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 
arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon 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. Tämä tarkastus kattaa kaiken 
tyyppiset maksut siinä vaiheessa kun ne suoritetaan, ei kuitenkaan 
ennakkomaksuja. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ennakkomaksut, kun 
varojen saaja on esittänyt evidenssiä siitä, että varat on käytetty asianmukaisesti, 
ja kun toimielin tai muu elin on ennakkomaksun kirjanpidollisen selvittämisen 
yhteydessä hyväksynyt kyseisen evidenssin, mikä saattaa tapahtua vasta 
myöhempänä varainhoitovuonna. 

XXVIII. 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 
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tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva 
olennainen virheellisyys tai sääntöjen noudattamatta jättäminen on 
vaikeampaa havaita kuin vastaava virheestä johtuva tilanne, sillä petokseen 
voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, väärennöksiä, tahallista tietojen 
poisjättämistä, väärien tietojen antamista tai sisäisen valvonnan 
sivuuttamista. Siksi riski, että petoksesta johtuva virheellisyys tai sääntöjen 
noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi. 

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. 

d) tehdä johtopäätös siitä, onko toimiva johto soveltanut asianmukaisesti 
toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa kirjanpitokäsittelyä, ja tehdä hankitun 
tarkastusevidenssin perusteella johtopäätös siitä, liittyykö sellaisiin 
tapahtumiin tai olosuhteisiin, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta 
epäillä organisaation kykyä jatkaa toimintaansa, olennaista epävarmuutta. 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 
tilintarkastusevidenssiin, joka on saatu tarkastuskertomuksen 
laatimisajankohtaan mennessä. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet 
saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 

e) arvioida konsolidoidun tilinpäätöksen yleinen esittämistapa, rakenne ja 
sisältö (mukaan lukien kaikki tilinpäätöksessä esittävät lisätiedot) 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 tilintarkastustuomioistuin voi esittää lausunnon 
konsolidoidusta tilinpäätöksestä ja sen perustana olevista toimista. 
Tilintarkastustuomioistuin on vastuussa tarkastustyön ohjaamisesta, 
valvomisesta ja suorittamisesta ja vastaa yksin tarkastuslausunnostaan. 
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XXIX. Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa toimivalle johdolle muun muassa 
tarkastuksen suunnitellun laajuuden ja ajoituksen sekä merkittävät 
tarkastushavainnot, mukaan lukien 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 kohteena olevana 
varainhoitovuonna tarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja. 
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. 

24. syyskuuta 2020 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidentti 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
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Johdanto 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä 

1.1. Tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton tarkastaja. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)8 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 vaikuttavaa9, 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. 
Tilintarkastustuomioistuin on varainhoitovuoden 2019 osalta päättänyt esittää 
talousarvion toteuttamisen tuloksellisuusnäkökohdat (menojen taloudellisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus) erillisessä tuloksellisuutta koskevassa vuosikertomuksen 
osassa10. Lisäksi tarkastustyöllä kokonaisuutena on keskeinen merkitys niiden 
lausuntojen kannalta, joita tilintarkastustuomioistuin esittää ehdotetusta 
lainsäädännöstä. 

1.3. Tässä vuosikertomuksen luvussa 

a) esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman taustatiedot ja 
yhteenveto tilien luotettavuuden ja toimien sääntöjenmukaisuuden osalta 
tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä 

b) annetaan tietoja tilintarkastustuomioistuimen OLAFille raportoimista 
petosepäilyistä 

                                                      
8 SEUT, 285–287 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47). 

9 Ks. sanaston termi moitteeton varainhoito. 

10 Ks. tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne 
vuoden 2019 lopussa. 
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c) esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavasta (ks. liite 1.1). 

1.4. Covid-19-kriisiin liittyvät sulkutoimet käynnistettiin ennen kuin 
tilintarkastustuomioistuin oli saanut päätökseen tätä vuosikertomusta ja 
tarkastuslausumaa koskevan tarkastustyönsä. Tämä vaikutti 
tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksiin hankkia tarkastusevidenssiä, jota se 
tarvitsi osassa tarkastustyötä. Kun matkustusrajoitukset estivät tarkastajia tekemästä 
tarkastuksia paikan päällä, he toteuttivat vaihtoehtoisia tarkastusmenettelyjä, kuten 
asiakirjatarkastuksia. Näin tilintarkastustuomioistuin onnistui hankkimaan riittävästi 
asianmukaista evidenssiä saattaakseen tarkastustyönsä loppuun ja valmistellakseen 
tarkastuslausumansa sekä erityisarvionsa vuoden 2019 vuosikertomusta varten ilman 
tarkastuksen laajuuteen tehtäviä rajoituksia. 

EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

1.5. EU:n varainkäyttö on tärkeä väline toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta se ei ole ainoa väline. Muita tärkeitä välineitä ovat muun 
muassa lainsäädäntö sekä tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaa 
liikkuvuus EU:ssa. EU:n menojen määrä vuonna 2019 oli 159,1 miljardia euroa11. Tämä 
on 2,1 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden kokonaismenoista ja 
1,0 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta (ks. laatikko 1.1). 

                                                      
11 Ks. EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019, talousarvion 

toteuttamisselvitystä ja liitetietoja koskeva osa, kappale 4.3 Monivuotinen rahoituskehys: 
maksumäärärahojen toteutuminen. 
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Laatikko 1.1 

EU:n menot vuonna 2019 suhteessa EU:n bruttokansantuloon (BKTL) 
ja julkisen talouden menoihin 

 
Lähde: Jäsenvaltioiden BKTL – Euroopan komission tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019, liite A, 
tulot. Jäsenvaltioiden julkisen talouden menot – Eurostat, vuotuinen kansantalouden tilinpito. EU:n 
menot – Euroopan komissio, Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

1.6. EU:n varat jaetaan edunsaajille joko yksittäisinä maksuina tai vuotuisina erinä 
taikka useiden maksujen sarjana monivuotisten meno-ohjelmien kautta. Vuonna 2019 
EU:n talousarviosta suoritetut maksut koostuivat 126,2 miljardista eurosta yksittäisiä 
maksuja ja väli- ja loppumaksuja sekä 32,9 miljardista eurosta ennakkomaksuja. Kuten 
laatikosta 1.2 käy ilmi, valtaosa EU:n talousarviosta käytettiin luonnonvarojen alalla. 
Seuraavaksi suurimmat osuudet varainkäytöstä koskivat koheesioalaa ja kilpailukykyä. 

100 prosenttia
EU28:n bruttokansantulo  
16 446 miljardia euroa

46 prosenttia
EU28:n julkisen talouden menot 
7 544 miljardia euroa

1 prosentti
EU:n menojen määrä 
159,1 miljardia euroa
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Laatikko 1.2 

Varainhoitovuoden 2019 maksut monivuotisen rahoituskehyksen 
(MRK) otsakkeittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

  

Kilpailukyky 
21,7 (13,7 %)

Koheesio 
53,8 (33,8 %)

Luonnonvarat 
59,5 (37,4 %)Turvallisuus ja kansalaisuus 

3,3 (2,0 %)

Globaali Eurooppa 
10,1 (6,4 %)

Hallinto 
10,4 (6,5 %)

Erityisrahoitusvälineet  
0,3 (0,2 %)

(miljardia euroa)

159,1 miljar
dia euroa

Maksut

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 9 Erityisrahoitusvälineet
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Varainhoitovuotta 2019 koskevat 
tarkastushavainnot 

Tilien luotettavuus 

Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä 

1.7. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset koskevat Euroopan unionin 
konsolidoitua tilinpäätöstä12 (“tilit”) varainhoitovuodelta 2019. 
Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätöksen sekä tilinpitäjän 
vahvistusilmoituksen 26. kesäkuuta 2020 eli ennen varainhoitoasetuksen13 mukaisen 
määräajan päättymistä. Tilinpäätöksen lisäksi sille toimitettiin asiakirja ”Tilinpäätöksen 
sisältö ja analyysi”14. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei kata kyseistä 
analyysiä. Tarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin kuitenkin arvioi, 
oliko analyysi yhdenmukainen tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa. 

1.8. Komission julkaisemasta tilinpäätöksestä ilmenee, että velkojen kokonaismäärä 
oli 31. joulukuuta 2019 yhteensä 251,5 miljardia euroa ja varojen kokonaismäärä oli 

                                                      
12 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. 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 
(EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1). 

14 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). 
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178,9 miljardia euroa15. Varainhoitovuoden 2019 taloudellinen tulos oli 
4,8 miljardia euroa. 

1.9. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei 
sisältänyt olennaisia virheellisyyksiä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää EU:n 
talousarvio- ja varainhallintoa koskevat huomautuksensa tämän vuosikertomuksen 
2. luvussa. 

Varainhoitovuoden 2019 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat 

1.10. 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, mutta tilintarkastustuomioistuin ei anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa. Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen standardin (ISSAI) 270116 
mukaisesti tilintarkastustuomioistuin raportoi tarkastuslausumassaan tarkastuksen 
kannalta keskeisistä seikoista. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 

1.11. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n tulot ja menot ja arvioi, ovatko ne 
sovellettavien lakien ja säännösten mukaiset. Tilintarkastustuomioistuin esittää 
tarkastustulokset tulojen osalta 3. luvussa ja menojen osalta 4.–9. luvuissa. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa tilien perustana olevat 
tulo- ja menotapahtumat 

1.12. Tulojen osalta tilintarkastustuomioistuin hankki tarkastuslausuntonsa 
edellyttämää varmuutta arvioimalla valikoituja keskeisiä järjestelmiä ja täydentämällä 
näitä arvioita tapahtumatarkastuksilla. Tarkastetusta tapahtumaotoksesta suunniteltiin 

                                                      
15 Yhteensä 72,5 miljardin euron ero muodostui (negatiivisista) nettovaroista. Kyseiset varat 

sisälsivät varauksia sekä sen osan EU:lle joulukuun 31 päivään mennessä jo aiheutuneista 
menoista, joka on katettava tulevista talousarvioista. 

16 ISSAI 2701 (Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report). 
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edustava kaikkien tulolähteiden eli kolmen omien varojen luokan ja muista lähteistä 
saatavien tulojen osalta (ks. kohdat 3.2 ja 3.3). 

1.13. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuin suunnitteli ja testasi edustavan 
otoksen tapahtumista ja hankki näin tietoa tarkastuslausuman laadintaa varten. Tällöin 
tilintarkastustuomioistuin arvioi sääntöjenvastaisten tapahtumien osuuden koko 
tarkastettavasta perusjoukosta, suuririskisistä ja vähäriskisistä menoista sekä kaikista 
niistä monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeista, joista 
tilintarkastustuomioistuin esitti erityisarvion (4., 5., 6. ja 9. luku). 

1.14. Menojen osalta tilinpäätöksen perustana olevat toimet koostuvat 
tapahtumista, joissa EU:n talousarviosta on siirretty varoja lopullisille tuensaajille. 
Tilintarkastustuomioistuin tutkii menot siinä vaiheessa, kun EU:n varojen lopulliset 
saajat ovat toteuttaneet toimia tai heille on aiheutunut kuluja ja komissio on 
hyväksynyt menot (”hyväksytyt menot”). Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
tapahtumista koostuva tilintarkastustuomioistuimen perusjoukko sisältää väli- ja 
loppumaksuja. Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut ennakkomaksuja, ellei niitä 
ollut selvitetty kirjanpidollisesti vuonna 2019. 

1.15. Koheesioalan vuosien 2014–2020 lainsäädännön muutokset ovat 
vaikuttaneet siihen, mitä komissio pitää hyväksyttyinä menoina tällä alalla. 
Vuodesta 2017 lähtien tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko on 
tämän MRK-otsakkeen osalta kattanut kauden 2014–2020 osalta menot, jotka ovat 
sisältyneet komission vuosittain hyväksymään tilinpäätökseen (ks. liitteessä 1.1 
oleva kohta (15) ja vuosikertomuksen kohdat 5.8 ja 5.9). Vastaavasti kauden 2007–
2013 osalta perusjoukko on kattanut loppumaksut (mukaan lukien kirjanpidollisesti jo 
selvitetyt ennakkomaksut). Toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin testasi 
tapahtumia, joiden osalta jäsenvaltioiden olisi pitänyt toteuttaa kaikki relevantit 
toimenpiteet itse havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi. 

1.16. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko vuodelta 2019 oli 
kaikkiaan 126,1 miljardia euroa. Laatikossa 1.3 tämä määrä jaotellaan yksittäisiin 
maksuihin, (komission hyväksymiin) välimaksuihin ja loppumaksuihin, kirjanpidollisesti 
selvitettyihin ennakkomaksuihin ja vuotuisissa tilien hyväksymispäätöksissä esiintyviin 
menoihin. 
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Laatikko 1.3 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman perusjoukon 
(126,1 miljardia euroa) ja EU:n menojen (159,1 miljardia euroa) 
vertailu MRK-otsakkeittain, vuosi 2019 

 
(*) Koheesioalan ennakkorahoitus 52,0 miljardia euroa sisältää ohjelmakauden 2014–2020 
välimaksuja yhteensä 41,6 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuimen tähän alaan soveltaman 
lähestymistavan mukaisesti kyseiset maksut eivät olleet osa sitä perusjoukkoa, joka tarkastettiin 
varainhoitovuoden 2019 vuosikertomusta varten. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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1.17. Laatikosta 1.4 ilmenee, että luonnonvarojen ala muodostaa suurimman osan 
(47,2 prosenttia) perusjoukosta. Seuraavaksi suurimpia olivat koheesio 
(22,5 prosenttia) ja kilpailukyky (13,2 prosenttia). 

Laatikko 1.4 

Yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
perusjoukosta (126,1 miljardia euroa) MRK-otsakkeittain, vuosi 2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä 

1.18. Tilintarkastustuomioistuimen keskeiset havainnot EU:n tulojen ja menojen 
sääntöjenmukaisuudesta olivat seuraavat: 

a) Tarkastusevidenssi osoittaa kaiken kaikkiaan, että tulotapahtumien virhetaso ei 
ollut olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat tuloihin liittyvät 
järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Perinteisiä omia varoja koskevat 
keskeiset sisäiset kontrollit, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkasti komissiossa 
(ks. kohdat 3.10 ja 3.18) ja tietyissä jäsenvaltioissa (ks. kohdat 3.8 ja 3.9), olivat 
osittain vaikuttavia (ks. kohta 3.24). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
merkittäviä puutteita jäsenvaltioiden kontrolleissa, joilla pyrittiin pienentämään 
ns. tullivajetta. Tullivajeella tarkoitetaan sitä tullien määrää, joka tullipetosten 

Kilpailukyky 
16,7 (13,2 %) Koheesio 

28,4 (22,5 %)

Luonnonvarat 
59,4 (47,2 %)

Turvallisuus ja 
kansalaisuus 
3,0 (2,4 %)

Globaali Eurooppa 
8,2 (6,5 %)

Hallinto 
10,4 (8,2 %)

(miljardia euroa)

126,1
miljardia 

euroa

Tarkastuksen 

29



 

 

vuoksi ei tule kirjatuksi jäsenvaltioiden perinteisiä omia varoja koskeviin 
kirjanpitojärjestelmiin. Tähän asiaan liittyvät puutteet edellyttävät EU:n toimia. 

b) Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen tarkastusevidenssi osoittaa, että 
kokonaisvirhetaso oli olennainen, 2,7 prosenttia17 (ks. laatikko 1.5). Koheesioalan 
osuus virheistä oli suurin (36,3 prosenttia). Seuraavaksi eniten virhetasoon 
vaikuttivat luonnonvarat (32,2 prosenttia), kilpailukyky (19,1 prosenttia) ja 
globaali Eurooppa (10,3 prosenttia). Virhetaso on edelleen olennainen 
suuririskisissä menoissa, joihin usein sovelletaan monimutkaisia sääntöjä ja jotka 
pääasiassa perustuvat menojen korvaamiseen (ks. kohdat 1.21 ja 1.22). Nämä 
menot muodostivat 53,1 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
perusjoukosta (ks. laatikko 1.5). 

Laatikko 1.5 

Arvioitu virhetaso (vuodet 2017–2019) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Virhe on rahamäärä, jota ei olisi pitänyt maksaa EU:n talousarviosta. Virhe tapahtuu, kun rahaa ei 
käytetä relevanttien EU:n säädösten mukaisesti eikä näin ollen siten kuin neuvosto ja Euroopan 
parlamentti tarkoittivat kyseistä lainsäädäntöä hyväksyessään tai kun rahaa ei käytetä asiaan 
liittyvien kansallisten sääntöjen mukaisesti. 

                                                      
17 Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu 

virhetaso on 1,8 prosentin (alempi virheraja) ja 3,6 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n 
varoista, vaikuttavat virheriskiin 

1.19. Tilintarkastustuomioistuin jaotteli tilien perustana olevista toimista 
koostuvan tarkastettavan perusjoukon suuririskisiin ja vähäriskisiin menoihin. Jaottelun 
pohjana oli tilintarkastustuomioistuimen riskianalyysi, joka perustui aiempiin 
tarkastustuloksiin ja hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointeihin. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi erillisen virhetason sekä suuririskisille että 
vähäriskisille menoille. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset 
varainhoitovuodelta 2019 ja havainnot edeltäviltä vuosilta vahvistavat 
tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin ja riskiluokittelun ja viittaavat siihen, että tapa, 
jolla varoja maksetaan, vaikuttaa virheriskiin. 

— Virheriski on pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat 
yksinkertaistettuja / vähemmän monimutkaisia. Tämän tyyppiset menot kattavat 
lähinnä tukioikeusperusteisia maksuja18. Niiden yhteydessä edunsaajien on 
täytettävä tiettyjä ehtoja, jotka eivät kuitenkaan ole liian mutkikkaita. 

— Virheriski on suuri, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat monimutkaisia. Tämä 
koskee etenkin kulujen korvaamiseen perustuvia maksuja, joiden yhteydessä 
edunsaajien on esitettävä niille aiheutuneisiin tukikelpoisiin kuluihin liittyviä 
maksupyyntöjä. Edunsaajien on tätä varten osoitettava, että niiden toiminta on 
tukikelpoista, minkä lisäksi niiden on toimitettava evidenssiä niille aiheutuneista 
korvaukseen oikeuttavista kuluista. Näin tehdessään tuensaajien on usein 
noudatettava monimutkaisia sääntöjä sen suhteen, mitkä kulut voidaan sisällyttää 
hakemuksiin (tukikelpoisuussäännöt) ja millaiset kulut katsotaan asianmukaisesti 
aiheutuneiksi (julkisia hankintoja tai valtiontukea koskevat säännöt). 

1.20. Tilintarkastustuomioistuin totesi jälleen vuoden 2019 osalta, että 
vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut olennainen, kun taas suuririskisten menojen 
virhetaso oli (ks. laatikko 1.6). Niiden menojen osuus, joissa virhetaso on olennainen, 
on kuitenkin kasvanut verrattuna edellisiin kolmeen vuoteen. 

                                                      
18 Hallintomenot kuuluvat tukioikeusperusteisten menojen piiriin. 
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Laatikko 1.6 

Tarkastetun perusjoukon jakautuminen vähäriskisiin ja suuririskisiin 
menoihin vuonna 2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Virhetaso on olennainen yli puolessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
perusjoukosta 

1.21. Suuririskisten menojen osuus on 53,1 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta. Osuus on kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin se oli noin 50 prosenttia perusjoukosta. 
Suuririskisten menojen suurempi osuus tänä vuonna johtuu pitkälti siitä, että 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastama koheesiomenojen perusjoukko kasvoi 
4,8 miljardia euroa. Laatikosta 1.7 ilmenee, että koheesioala muodostaa valtaosan 
suuririskisestä perusjoukosta (28,4 miljardia euroa). Seuraavina tulevat luonnonvarat 
(18,1 miljardia euroa) ja kilpailukyky (10,7 miljardia euroa). 
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1.22. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tämän tyyppisten menojen virhetasoksi 
4,9 prosenttia (2018: 4,5 prosenttia), eli virhetaso ylittää 2,0 prosentin 
olennaisuusrajan (ks. laatikko 1.6). Tämä luku on tulosta suuririskisten menojen 
tarkastuksista kaikissa relevanteissa MRK-otsakkeissa. 

Laatikko 1.7 

Suuririskiset menot jaoteltuina MRK-otsakkeittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.23.  Koheesio (5. luku): Tämän alan menot toteutetaan pääasiassa 
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Menot toteutetaan valtaosin kulujen korvauksina, joita tilintarkastustuomioistuin pitää 
suuririskisinä. Keskeiset virhetyypit, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja 
kvantifioi tällä alalla, olivat tukeen oikeuttamattomien hankkeiden toteuttaminen ja 
sisämarkkinasääntöjen rikkominen (erityisesti julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättäminen). 
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1.24.  Luonnonvarat (6. luku): Menoaloilla, jotka tilintarkastustuomioistuin on 
todennut suuririskisiksi, havaittiin jälleen kerran olennainen virhetaso. Näihin aloihin 
kuuluvat maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet, kalastus sekä ympäristö- ja 
ilmastotoimet. Niiden osuus tämän otsakkeen maksuista oli noin 30 prosenttia. 
Kyseisten alojen menot perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen, ja menoihin 
sovelletaan usein monimutkaisia tukikelpoisuusehtoja. Tyypillisin virhe näillä aloilla on 
se, että edunsaajat, toimet tai ilmoitetut kulut eivät oikeuta tukeen. 

1.25.  Kilpailukyky (4. luku): Kuten aiempinakin vuosina, tutkimusmenot 
ovat edelleen suuririskisiä ja muodostavat pääasiallisen virhelähteen. 
Tutkimusmenojen virheisiin kuuluu erityyppisiä tukeen oikeuttamattomia menoja, 
jotka koskevat etenkin välittömiä henkilöstökuluja ja muita välittömiä kuluja sekä 
välillisiä kuluja ja alihankintakuluja. 

1.26.  Globaali Eurooppa (8. luku): Tämän alan menot muodostuvat 
monenlaisista tukimuodoista, kuten urakka-, tavarahankinta- ja palvelusopimuksista, 
avustuksista, rahoitusosuuksista ja valtuutussopimuksista sekä budjettituesta. Menot 
perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen ja kattavat EU:n yleisestä talousarviosta 
rahoitettavia ulkoisia toimia. Kaiken tyyppisiä tämän otsakkeen menoja pidetään 
suuririskisinä, paitsi budjettitukimaksuja, joiden osuus näistä menoista on noin 
kymmenen prosenttia. Suurin osa tällä alalla havaituista virheistä liittyi julkisiin 
hankintoihin, avustusten myöntämismenettelyihin, todentavien asiakirjojen 
puuttumiseen ja tukeen oikeuttamattomiin kuluihin. 
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Tukikelpoisuusvirheet vaikuttavat edelleen eniten suuririskisten menojen arvioituun 
virhetasoon 

1.27. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti viime vuosien tapaan eniten huomiota 
suuririskisissä menoissa havaittuihin virhetyyppeihin, sillä näissä menoissa virhetaso on 
jatkuvasti olennainen. Laatikossa 1.8 esitetään, kuinka paljon kukin virhetyyppi 
vaikutti vuonna 2019 suuririskisten menojen arvioituun virhetasoon. Lisäksi esitetään 
vastaavat arviot vuosilta 2018 ja 2017. 

Laatikko 1.8 

Kunkin virhetyypin vaikutus suuririskisten menojen arvioituun 
virhetasoon vuonna 2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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1.28. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa eli 74 prosenttia suuririskisten 
menojen arvioidusta virhetasosta oli peräisin tukikelpoisuusvirheistä eli siitä, että 
maksupyynnöissä oli tukeen oikeuttamattomia kuluja (40 prosenttia) tai hanke, toimi 
tai edunsaaja ei ollut tukeen oikeutettu (34 prosenttia). Vuonna 2018 
tukikelpoisuusvirheiden osuus suuririskisten menojen arvioidusta virhetasosta oli 
kaikkiaan 68 prosenttia. 

1.29. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen vuonna 2019 suuren määrän 
virheitä, jotka liittyivät julkisiin hankintoihin, valtiontukisääntöihin ja avustusten 
myöntämismenettelyihin, pääasiassa koheesion ja luonnonvarojen aloilla. Tällaisten 
virheiden osuus tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen 
virhetasosta oli 20 prosenttia (2018: 16 prosenttia). 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut 
olennainen 

1.30. Vähäriskisten menojen osalta (46,9 prosenttia tarkastuksen perusjoukosta) 
tilintarkastustuomioistuin katsoo tarkastustyönsä perusteella, että arvioitu virhetaso 
jää alle 2,0 prosentin olennaisuusrajan. Tulos oli sama varainhoitovuoden 2018 osalta. 
Vähäriskisissä menoissa on kyse pääasiassa tukioikeusperusteisista maksuista sekä 
hallintomenoista (ks. laatikko 1.9). Tukioikeusperusteiset maksut kattavat esimerkiksi 
opiskelija- ja tutkimusapurahoja (Kilpailukyky – 4. luku), viljelijöille maksettavia suoria 
tukia (Luonnonvarat – 6. luku) sekä muille kuin EU-maille myönnettäviä budjettitukia 
(Globaali Eurooppa – 8. luku). Hallintomenot koostuvat lähinnä EU:n virkamiesten 
palkoista ja eläkkeistä (Hallinto – 9. luku). 
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Laatikko 1.9 

Vähäriskiset menot jaoteltuina MRK-otsakkeittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

1.31. SEUT-sopimuksen 317 artiklan nojalla komissio vastaa viime kädessä EU:n 
talousarvion toteuttamisesta ja hallinnoi EU:n varoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa19. 
Komissio tekee toiminnastaan tiliä seuraavissa kolmessa kertomuksessa, jotka 
sisältyvät integroituun talous- ja tilinpäätösraportointipakettiin20: 

a) Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 

b) EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 

                                                      
19 SEUT-sopimus, 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.” 

20 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-
2019_en. 

Kilpailukyky: 6,0 Luonnonvarat: 41,3
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c) edeltävää varainhoitovuotta koskevan vastuuvapauden myöntämispäätöksestä 
annettava seurantakertomus. 

1.32. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on vuosien 2018–2020 strategiansa 
mukaisesti arvioida, onko mahdollista hyödyntää tietoja, joita tarkastuskohteet 
toimittavat toimiensa laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tilintarkastustuomioistuin aikoo tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan 
perustaa varmuutensa komission (johdon) antamaan vahvistuslausumaan. Varmentava 
tarkastustapa perustuu kokemukseen, jota tilintarkastustuomioistuin on 
vuodesta 1994 lähtien saanut saman lähestymistavan soveltamisesta tilien 
luotettavuuden tarkastamiseen. Niiden tarkastustoimien osalta, jotka koskevat tilien 
perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuutta, tilintarkastustuomioistuin on 
jatkanut yhteistyötä komission kanssa määrittääkseen edellytykset, joiden on 
täytyttävä siirryttäessä kohti varmentavaa tarkastustapaa. Tilintarkastustuomioistuin 
on kuitenkin kohdannut ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että oikea-aikaista 
ja luotettavaa tietoa ei ole saatavilla. Nämä ongelmat ovat tällä hetkellä esteenä 
edistymiselle tässä asiassa. Näistä rajoituksista on raportoitu yksityiskohtaisemmin 4. 
luvussa (kilpailukyky), 5. luvussa (koheesio) ja 8. luvussa (globaali Eurooppa). 

Komission virhetasoarvio asettuu tilintarkastustuomioistuimen 
virhetasoarvioiden vaihteluvälin alempaan päähän 

1.33. Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
varainhoitovuoden 2019 tilien perustana olevien toimien osalta arvionsa riskitasosta 
maksamishetkellä. Riskitaso maksamishetkellä vastaa komission arviota niiden 
menojen määrästä, jotka eivät olleet sovellettavien sääntöjen mukaisia maksun 
suorittamisen hetkellä. Tämä käsite on lähimpänä tilintarkastustuomioistuimen 
käyttämää arvioidun virhetason käsitettä. 

1.34. Laatikossa 1.10 esitetään komission luvut riskitasosta maksamishetkellä 
rinnakkain tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin kanssa. 
Komission mukaan riskitaso maksamishetkellä vuodelta 2019 oli 2,1 prosenttia, joka on 
alempi kuin tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarvio 2,7 prosenttia (2018: 
2,6 prosenttia). Komission riskitasoarvio asettuu tilintarkastustuomioistuimen 
virhearvioiden vaihteluvälin (1,8–3,6 prosenttia) alempaan päähän. 
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Laatikko 1.10 

Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä verrattuna 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon virhetasosta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Komission arvioiden osatekijöissä on tiettyjä ongelmia 

1.35. Kun komissio laatii kokonaisarviota riskitasosta maksamishetkellä eri 
politiikanaloilla, se käyttää arvionsa perustana vahvistuslausumia, joita komission 
pääjohtajat antavat vuotuisissa toimintakertomuksissaan. Komission erityinen asema, 
jota komission menetelmä heijastelee, sekä puutteet jälkitarkastuksissa, jotka ovat 
kontrollijärjestelmän keskeisen tärkeä osa, vaikuttavat kuitenkin komission arvioihin. 
Nämä ovat kaksi keskeistä syytä sille, miksi komission arvioimat virhetasot 
maksamishetkellä saattavat erota tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarvioista. 
Laatikossa 1.11 havainnollistetaan, millä perusteella komissio määrittää riskitason 
maksamishetkellä tärkeimmillä menoaloilla. Lisäksi laatikossa selostetaan aiheeseen 
liittyviä ongelmia21. 

                                                      
21 Näistä puutteista on raportoitu yksityiskohtaisemmin 4. luvussa (kilpailukyky), 5. luvussa 

(koheesio). 7. luvussa (luonnonvarat) ja 8. luvussa (globaali Eurooppa). 
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Laatikko 1.11 

Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä: määrittämisperusteet ja 
aiheeseen liittyvät ongelmat 

Politiikanala 
Perusteet, joilla riskitaso 

maksamishetkellä 
määritetään 

Ongelmat 

Kilpailukyky Komission yhteinen 
tarkastustoiminto poimii 
kuluilmoituksista edustavan 
otoksen keskimäärin 
18 kuukauden välein. Vuonna 
2019 otos kattoi menot 
vuoden 2014 tammikuusta 
vuoden 2018 helmikuuhun. 
Yhteinen tarkastustoiminto 
tekee noin 20 prosenttia 
jälkitarkastuksista. Yksityiset 
tarkastusyritykset tekevät 
yhteisen tarkastustoiminnon 
toimeksiannosta 80 prosenttia 
jälkitarkastuksista.  

Jälkitarkastukset eivät useimmiten 
kata niitä maksuja tai 
kirjanpidollisia selvityksiä, joihin 
tarkastuksen kohteena olevaa 
varainhoitovuotta koskeva 
tarkastuslausuma liittyy, eivätkä 
jälkitarkastukset ole aina olleet 
luotettavia(*). 

Luonnonvarat(**) Riskitaso maksamishetkellä 
arvioidaan jäsenvaltioiden 
maksajavirastojen 
mukautettujen 
kontrollitilastojen perusteella. 

Jäsenvaltioiden kontrolleissa, jotka 
otetaan huomioon tilastoissa, ei 
havaita kaikkia virheitä, ja 
komission on tehtävä 
mukautuksia(***). 
Komission mukautukset ovat 
yleensä kiinteämääräisiä. 
Todentamisviranomaisten työn 
tuloksiin ei voida kaikilta osin 
luottaa. 

Koheesio Yhteenlaskettu 
jäännösvirhetaso komission 
oikaisemana (keskeinen 
tulosindikaattori 5). Tilivuoden 
2017–2018 osalta lisäksi 
pahimman vaihtoehdon 
skenaario, joka on otettu 
huomioon myös vuotuisessa 
hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa. 

Tarkastusviranomaisten 
tarkastuksia ei aina voitu pitää 
luotettavina(****). 
Keskeistä tulosindikaattoria 5 olisi 
pidettävä pienintä mahdollista 
virhettä osoittavana tasona, joka ei 
ole vielä lopullinen. 
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Globaali 
Eurooppa 

Vuosittain toimeksi annettava 
jäännösvirhetasoselvitys. 
Vuoden 2019 osalta selvitys 
kattoi sopimukset, jotka oli 
saatu päätökseen 1.9.2018–
31.8.2019. 

Maissa, joissa hankkeita 
toteutetaan, toimitetaan 
riittämätön määrä paikalla tehtäviä 
tarkastuksia. 
Hankintamenettelyihin liittyviä 
relevantteja näkökohtia ei kateta 
riittävästi. 
Vaihteluväli, jolla yksittäisten 
virheiden vaikutusta koskevat 
arviot voivat liikkua, on laaja. 
Oma aineistotestaus puuttuu 
sellaisten tapahtumien osalta, 
jotka ovat jo muiden tarkastamia 
(liiallinen tukeutuminen muiden 
tekemään työhön). 

(*) Tilintarkastustuomioistuin ei voinut luottaa jälkitarkastusten tuloksiin 17:ssä niistä 40 jälkitarkastuksesta, 
jotka käytiin läpi vuosina 2018 ja 2019. 
(**) Luonnonvarojen osalta ongelmat liittyivät yhteiseen maatalouspolitiikkaan. 
(***) Mukautukset, jotka perustuivat sekä komission omiin tarkastuksiin että todentamisviranomaisten 
työhön, muodostivat noin 56 prosenttia maksamishetken riskitasoa koskevasta komission kokonaisarviosta. 
(****) Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kauden 2014–2020 menoja kolmen vuoden ajan. Tällöin 
varmennuspaketteja, joiden osalta tarkastusviranomaiset ovat ilmoittaneet epäluotettavia alle 
kahden prosentin jäännösvirhetasoja, on ollut jatkuvasti määrä, joka vastaa noin 50:tä prosenttia sekä 
tarkastetuista paketeista että tarkastetuista menoista. 

1.36. Laatikossa 1.12 tilintarkastustuomioistuin vertailee omia virhetasoarvioitaan 
ja komission arvioita niiden MRK-otsakkeiden osalta, joista tilintarkastustuomioistuin 
antaa erityisarvion22. 

                                                      
22 Komissio ei esitä vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan sellaista 

yhteenlaskettua lukua, joka koskisi riskitasoa maksamishetkellä MRK-otsakkeessa 1a 
(kilpailukyky), vaan komissio jakaa otsakkeen kahteen politiikka-alaan. Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuimen piti yhdistää luvut, jotka komissio oli esittänyt vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan. 
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Laatikko 1.12 

Tilintarkastustuomioistuimen arvioima vuoden 2019 virhetaso 
verrattuna komission arvioon riskitasosta maksamishetkellä tiettyjen 
MRK-otsakkeiden osalta(*)(**) 

 
(*) Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että luonnonvarojen virhetaso on lähellä olennaisuusrajaa. 
Tämä näkemys perustuu myös muuhun kontrollijärjestelmän tuottamaan evidenssiin. 
(**) Sekä komission että tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan hallintomenojen 
virhetaso ei ollut olennainen. 
(***) Komission pääosastot ja yksiköt: talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN), sisämarkkinoiden, 
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW), liikenteen ja liikkumisen 
pääosasto (MOVE), energian pääosasto (ENER), tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD), 
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CNECT), yhteinen tutkimuskeskus (JRC), 
rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto (FISMA), verotuksen 
ja tulliliiton pääosasto (TAXUD), koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto 
(EAC), pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME), koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto (INEA), Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) ja 
tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA). Jotkin pääosastot vastaavat useammasta kuin yhdestä 
MRK-otsakkeesta: EACEA, ECHO (EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosasto) ja INEA. 
(****) Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (EMPL), alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto (REGIO), rakenneuudistusten tuen pääosasto (REFORM) (tämä toiminto oli aiemmin 
rakenneuudistusten tukipalvelu) ja INEA. 
(*****) Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (AGRI), ilmastotoimien 
pääosasto (CLIMA), ympäristöasioiden pääosasto (ENV) ja meri- ja kalastusasioiden 
pääosasto (MARE). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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1.37. Vertailusta käy ilmi, että komission luvut ovat tilintarkastustuomioistuimen 
arvioita alempia kahdella politiikka-alalla. Eroavuus heijastelee laatikossa 1.11 
esitettyjä puutteita. Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot: 

— Kilpailukyky: Tämän MRK-otsakkeen osalta arvio riskitasosta maksamishetkellä oli 
1,7 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin laski tämän arvion hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen sisältyvien tietojen perusteella. Riskitaso on 
olennaisuusrajan alapuolella ja tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason 
vaihteluvälin alemmassa päässä (ks. kohdat 4.35 ja 4.38). 

— Koheesio: Komission riskitasoarvio tämän MRK-otsakkeen osalta on 
3,1 prosenttia23. Tulos vahvistaa sen, että virhetaso tällä politiikka-alalla on 
olennainen. Komission arvio on alempi kuin tilintarkastustuomioistuimen 
virhetasoarvio, mutta komission arvio osuu tilintarkastustuomioistuimen 
virhetason vaihteluvälin alemman puolikkaan sisälle (ks. kohdat 5.59 ja 5.66). 

1.38. Luonnonvarat: Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä (1,9 prosenttia) 
vastaa tilintarkastustuomioistuimen arviota (ks. kohdat 6.32 ja 6.42). 

  

                                                      
23 Ks. EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus vuodelta 2019, 

liitteessä 3 oleva taulukko B, s. 236. 
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Tilintarkastustuomioistuin raportoi 
petosepäilyistä OLAFille 
1.39. Petoksena pidetään mitä tahansa tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, joka 
koskee väärien, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä 
tai esittämistä, edellytettyjen tietojen ilmoittamatta jättämistä ja EU:n varojen 
epäasianmukaista käyttöä24. Petokset aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa vahinkoa 
EU:n talousarviolle. Tilintarkastusstandardien mukaan ensisijainen vastuu petosten 
estämisestä ja havaitsemisesta on sekä organisaation toimivalla johdolla että sen 
hallintoelimillä. Tilintarkastustuomioistuin ottaa petosriskin huomioon ennen 
tarkastusmenettelyjen aloittamista (ks. liitteessä 1.1 olevat kohdat (28)–(30)). 

1.40. Tilintarkastustuomioistuin tekee Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on torjua EU:n talousarvioon 
kohdistuvia petoksia. Tilintarkastustuomioistuin välittää OLAFin käsiteltäväksi kaikki 
havaitsemansa tapaukset, joissa epäillään, että petokset, lahjonta tai muut laittomat 
toimet vaarantavat EU:n taloudellisia etuja. Tapaukset on voitu havaita 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön aikana (myös tuloksellisuustarkastusten 
aikana), tai kolmannet osapuolet ovat voineet antaa niitä koskevat tiedot suoraan 
tilintarkastustuomioistuimelle. OLAF perehtyy näihin tapauksiin, päättää mahdollisen 
tutkinnan käynnistämisestä ja tekee tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa. 

1.41. Vuonna 2019 

a) tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosikertomukseen liittyvän tarkastustyönsä 
aikana 747 tapahtuman sääntöjenmukaisuuden; lisäksi se antoi 
36 erityiskertomusta 

b) tilintarkastustuomioistuin raportoi OLAFille yhdeksästä petosepäilystä, jotka 
tulivat esiin tarkastustyön aikana (myös vuonna 2018 raportoitiin 
yhdeksästä epäilystä). OLAF aloitti tutkimuksen viidessä tapauksessa ja päätti olla 
aloittamatta tutkimusta neljässä tapauksessa. 

                                                      
24 Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisöjen taloudellisten etujen 

suojaamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (yhteisöpetossopimus), liitteessä 
olevan 1 artiklan a alakohta. 
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1.42. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyönsä perusteella OLAFin 
käsiteltäväksi vuonna 2019 siirtämissä petosepäilyissä oli useimmiten kyse seuraavista 
tilanteista: EU:n tuen saamiseen tarvittavat olosuhteet oli luotu keinotekoisesti; 
tukikelpoisuuskriteereitä vastaamattomia kuluja oli ilmoitettu; hankintaan oli liittynyt 
sääntöjenvastaisuuksia. Joihinkin tilintarkastustuomioistuimen OLAFille ilmoittamiin 
petosepäilyihin liittyi useita sääntöjenvastaisuuksia. 

1.43.  OLAF on niiden tietojen perusteella, jotka on saatu 
tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2011–2019 tekemän tarkastustyön tuloksena, 
suositellut 29 tapauksessa kaikkiaan 317,7 miljoonan euron takaisinperintää25. 

  

                                                      
25 OLAFin toimittama tieto, jota tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut. 
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Johtopäätökset 
1.44. Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on antaa taustatietoa 
tarkastuslausumassa esitetyn tarkastuslausunnon perustaksi. 

Tarkastustulokset 

1.45. Tilintarkastustuomioistuimen toteaa, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia 
virheellisyyksiä. 

1.46. Tilintarkastustuomioistuin katsoo toimien sääntöjenmukaisuuden osalta, että 
tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustulokset osoittavat, että arvioitu virhetaso kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja 
oli 2,7 prosenttia (2018: 2,6 prosenttia). Virhetaso oli olennainen suuririskisissä 
menoissa, jotka perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen ja joihin sovelletaan usein 
mutkikkaita sääntöjä. Vuonna 2019 tämän tyyppisten menojen osuus perusjoukosta oli 
merkittävä, sillä se kasvoi 53,1 prosenttiin. Päinvastoin kuin aiempina kolmena 
vuotena, virheet ulottuivat vuonna 2019 laajalle. Tästä syystä tarkastuslausunto on 
kielteinen. 
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Liitteet 

Liite 1.1 – Tarkastustapa ja -menetelmät 
1) Tässä liitteessä selostetaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapaa 

ja -menetelmää, jotka ovat kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisia ja 
joiden avulla varmistetaan, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto 
perustuu riittävään ja asianmukaiseen tarkastusevidenssiin. Liitteessä selostetaan 
myös keskeisiä eroja yhtäältä tilintarkastustuomioistuimen tarkastustavan ja 
toisaalta sen tavan välillä, jonka mukaisesti komissio – EU:n talousarviota 
hallinnoidessaan – arvioi sääntöjenvastaisuuksien tasoa ja raportoi siitä26. Tätä 
varten tilintarkastustuomioistuin selventää, kuinka se 

— ekstrapoloi havaitut virheet (kohta (6)) 

— jäsentää vuosikertomuksen luvut monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 

otsakkeiden mukaisesti (kohta (8)) 

— soveltaa EU:n ja kansallisia sääntöjä (kohta (9))  

— kvantifioi hankintamenettelyissä tapahtuneet virheet (kohta (19)).  

2) Tilintarkastustuomioistuimen soveltama tarkastustapa on esitetty 
”Tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden tarkastuksen käsikirjassa”, joka on 
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla27. 
Tilintarkastustuomioistuin käyttää tarkastustyönsä suunnittelussa 
varmennusmallia. Suunnittelun osana arvioidaan toimintariski (tapahtumissa voi 
olla virheitä) ja valvontariski (valvontajärjestelmillä ei kyetä ehkäisemään tai 
havaitsemaan ja korjaamaan näitä virheitä). 

OSA 1 – Tarkastustapa ja -menetelmät tilien luotettavuuden osalta 

3) Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen 
määrittääkseen tilien luotettavuuden. Tilinpäätös koostuu seuraavista osista: 

a) konsolidoitu tilinpäätös ja 

                                                      
26 Ks. komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2019, s. 51–53. 

27 https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys. 

4) Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on esitettävä kaikilta olennaisilta osilta 

a) Euroopan unionin taloudellinen asema varainhoitovuoden lopussa 

b) Euroopan unionin toimien tulokset ja rahavirrat ja 

c) nettovarallisuuden muutokset varainhoitovuoden lopussa. 

5) 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 mahdollista ja etenkin kun tarkastetaan 
komission hallinnoimia lainananto- ja lainanottotoimia, joista on saatavilla ulkoisia 
tarkastuslausuntoja. 

OSA 2 – Tarkastustapa ja -menetelmät toimien sääntöjenmukaisuuden osalta 

6) Kun tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko tilien perustana olevat toimet EU:n 
sääntöjen ja säännösten mukaisia, se tukeutuu nykyisin pääasiassa 
säännönmukaisuuden suoraan testaamiseen. Tätä varten tapahtumien joukosta 
poimitaan suuri ja edustava satunnaisotos. Yleisesti hyväksyttyjen 
tilastokäytäntöjen mukaan tilastollisen otoksen tulosten ekstrapoloinnilla saadaan 
paras arvio virhetasosta. Tilintarkastustuomioistuin jakaa otoksensa suuririskisiin 
ja vähäriskisiin menoihin sekä erilaisiin ositteisiin niiden MRK-otsakkeiden osalta, 
joista tilintarkastustuomioistuin raportoi. Tämän menettelyn avulla 
tilintarkastustuomioistuin voi ekstrapoloida virheet, jotka se havaitsee kullakin 
osa-alueella. 

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

Miten tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumat? 

8) Tilintarkastustuomioistuin organisoi tarkastustyönsä ja raportoi sen tuloksista eri 
MRK-otsakkeiden mukaisesti. Otsakkeet vastaavat lainsäätäjän vahvistamaa 
talousarvion rakennetta. Tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvion tietyistä 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeista (4., 5., 6. ja 9. luku) ja testaa sitä 
varten edustavan tapahtumaotoksen arvioidakseen sääntöjenvastaisten 
tapahtumien määrän koko perusjoukossa. 

9) Tilintarkastustuomioistuin määrittää jokaisen poimitun tapahtuman osalta, onko 
maksupyyntö tai maksu talousarviossa ja oikeusperustassa vahvistetun 
tarkoituksen mukainen. Tilintarkastustuomioistuin ottaa arvioinneissaan 
huomioon ne EU:n ja kansallisen lainsäädännön tulkinnat, joita kansalliset 
tuomioistuimet tai kansalliset riippumattomat ja toimivaltaiset elimet sekä 
unionin tuomioistuin ovat antaneet. Tilintarkastustuomioistuin tutkii, miten 
maksupyynnön tai maksun määrä on laskettu (suurempien maksupyyntöjen 
yhteydessä poimitaan koko tapahtuman kannalta edustava otos). Tapahtuma 
jäljitetään talousarviotileistä lähtien lopulliseen tuensaajaan (esimerkiksi 
viljelijään taikka kurssin tai kehitysyhteistyöhankkeen järjestäjään), ja kullakin 
tasolla tarkastetaan, onko sääntöjä noudatettu. 

10) Tulotapahtumia testatessaan tilintarkastustuomioistuin aloittaa arvonlisäveroon 
ja bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tarkastamisen niiden 
laskemisperustasta eli makroekonomisista aggregaateista. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission kontrollit, jotka kohdistuvat 
jäsenvaltioiden maksuosuuksiin, 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 kirjannut ne tileihin. 

11) Menojen osalta tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat 
aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tätä sovelletaan kaiken tyyppisiin 
(myös omaisuuserien hankintaan liittyviin) maksuihin. Ennakkomaksuja ei 
tarkasteta siinä vaiheessa, kun ne suoritetaan, vaan kun 
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a) EU-varojen lopullinen saaja (esimerkiksi viljelijä, tutkimusinstituutti tai julkisesti 
kilpailutetun urakan tai palvelun suorittanut yritys) on esittänyt näyttöä varojen 
käytöstä ja 

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

12) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusotanta on suunniteltu siten, että sen 
perusteella voidaan arvioida kokonaismenojen virhetaso, mutta ei niinkään 
yksittäisten toimien (esimerkiksi tietyn hankkeen) virhetasoa. 
Tilintarkastustuomioistuin poimii maksupyynnöt tai maksut ja, alemmalla tasolla, 
tapahtuman eri osatekijät (kuten hankkeen laskut tai viljelijän maksupyyntöön 
sisältyvät lohkot) rahayksikköön perustuvalla otannalla. Osatekijöistä raportoituja 
virhetasoja ei ole syytä pitää johtopäätöksenä asianomaisesta tapahtumasta, vaan 
ne pikemminkin vaikuttavat suoraan kaikkia EU:n menoja koskevaan 
kokonaisvirhetasoon. 

13) 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. 

14) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapaa ei ole suunniteltu keräämään tietoja 
virheiden esiintyvyydestä koko perusjoukossa. Luvut, jotka koskevat virheiden 
lukumäärää tietyssä MRK-otsakkeessa, tietyn pääosaston hallinnoimissa menoissa 
tai tietyn jäsenvaltion varainkäytössä, eivät näin ollen kuvaa virheiden 
esiintyvyyttä EU:n rahoittamissa tapahtumissa tai yksittäisissä jäsenvaltioissa. 

15) Tilintarkastustuomioistuin muutti vuonna 2017 tarkastustapaansa taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla. Tarkoituksena oli ottaa huomioon 
muutokset ohjelmakauden 2014–2020 valvontajärjestelmissä. 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on paitsi hankkia tietoja 
varainhoitovuoden 2019 tarkastuslausuman laatimista varten myös tarkastaa 
tarkastusviranomaisten työtä ja esittää johtopäätös komission keskeisen 
sääntöjenmukaisuusindikaattorin – jäännösvirhetason – luotettavuudesta tällä 
alalla. 

16) Luonnonvarojen alalla tilintarkastustuomioistuin on tehostanut uusien 
teknologioiden käyttöä Euroopan maatalouden tukirahaston suorien maksujen 
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tarkastamisessa. Maaseudun kehittämisen osalta tilintarkastustuomioistuin on 
vuonna 2019 alkanut tarkastaa todentamisviranomaisten työtä ja osana tätä 
tarkastustyötä suorittanut uudelleen kyseisten viranomaisten toimia. 

Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi ja esittää tapahtumatarkastusten tulokset? 

17) Virhe voi koskea osaa yksittäisen tapahtuman arvosta tai sen koko arvoa. 
Tilintarkastustuomioistuin luokittelee kunkin virheen sen mukaan, onko se 
ilmaistavissa kvantitatiivisesti. Jako perustuu siihen, onko mahdollista mitata, 
kuinka suureen osaan tutkitusta määrästä virhe vaikuttaa. 
Tilintarkastustuomioistuin ei ota virhetasoa ja virheiden esiintyvyyttä laskiessaan 
huomioon virheitä, jotka on havaittu ja korjattu ennen 
tilintarkastustuomioistuimen toimittamia tarkastuksia ja niistä riippumatta, sillä 
virheiden havaitseminen ja korjaaminen osoittaa valvontajärjestelmien toimivan 
vaikuttavasti. 

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”28. 

19) Tilintarkastustuomioistuin saattaa kvantifioida julkisia hankintoja koskevan 
virheen eri tavoin kuin komissio tai jäsenvaltiot silloin kun nämä päättävät, miten 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen virheelliseen soveltamiseen tulisi puuttua. 
Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi ainoastaan hankintasääntöjen vakavat 
rikkomiset. Se kvantifioi 100 prosentin hankintavirheenä vain sellaiset rikkomiset, 
jotka ovat estäneet parasta tarjoajaa voittamasta tarjouskilpailua ja joiden vuoksi 
sopimukseen liittyvät menot ovat tulleet tukeen oikeuttamattomiksi. 
Tilintarkastustuomioistuin ei käytä – päinvastoin kuin komissio – kiinteämääräisiä 
oikaisuprosentteja erilaisten hankintasääntöjen rikkomisten yhteydessä29. 
Peruste, jota tilintarkastustuomioistuin soveltaa, kun se kvantifioi julkisia 
hankintoja koskevia virheitä, on tukeen oikeuttamattomien menojen määrä 
tarkastetuissa tapahtumissa. 

                                                      
28 Julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointi (pdf): 

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

29 Komission vuoden 2019 suuntaviivat julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi tehtävistä rahoitusoikaisuista, joka on liiteasiakirja komission päätökseen 
14.5.2019 suuntaviivoista niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka tehdään 
unionin rahoittamiin menoihin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, C(2019) 3452. 
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Arvioitu virhetaso 

20) Tilintarkastustuomioistuin esittää useimpien MRK-otsakkeiden sekä koko EU:n 
talousarvion osalta ns. arvioidun virhetason, jossa otetaan huomioon ainoastaan 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet. Arvioitu virhetaso ilmaistaan 
prosenttiosuutena. Virheitä ovat esimerkiksi säännösten, sääntöjen sekä sopimus- 
ja avustusehtojen rikkomistapaukset, jotka ovat ilmaistavissa kvantitatiivisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös alemman ja ylemmän virherajan. 

21) Tilintarkastustuomioistuin soveltaa tarkastuslausuntoa laatiessaan 2,0 prosentin 
olennaisuusrajaa. Tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon myös virheiden 
luonteen, rahamääräisen arvon ja esiintymisyhteyden sekä muut saatavilla olevat 
tiedot. 

22) Tilintarkastustuomioistuin ei enää perusta tarkastuslausumaansa pelkästään 
arvioimaansa kokonaisvirhetasoon. Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2016 
alkaen pyrkinyt jatkuvasti tunnistamaan EU:n talousarviosta vähäriskisiä osa-
alueita, joiden osalta hyväksyttyjen menojen virhetason odotetaan jäävän alle 
olennaisuusrajan, ja suuririskisiä osa-alueita, joiden osalta oletuksena on 
olennainen virhetaso. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin ottaa toiminta- ja 
valvontariskin lisäksi huomioon hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevat arvionsa 
samoin kuin aiempien tarkastusten tulokset. Tilintarkastustuomioistuin 
esimerkiksi pitää aiempien tarkastustulostensa perusteella suuririskisinä eräitä 
tukioikeusperusteisia maaseudun kehittämismenoja. Tämän jaon avulla 
tilintarkastustuomioistuin voi mahdollisimman tehokkaasti tehdä 
johtopäätöksensä siitä, ovatko tarkastuksessa havaitut olennaiset virheet laajalle 
ulottuvia. 

Miten tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmiä 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 
ja pyrkivät varmistamaan sen. Näiden järjestelmien tarkastaminen auttaa 
havaitsemaan osa-alueita, joilla tarvitaan parannuksia. 

24) Jokaiseen MRK-otsakkeeseen – tulot mukaan lukien – kuuluu lukuisia yksittäisiä 
järjestelmiä. Tilintarkastustuomioistuin esittää järjestelmien tarkastuksia koskevat 
tulokset yhdessä niihin liittyvien parannussuositusten kanssa. 
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Mihin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa esitetyt lausunnot 
perustuvat? 

25) Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee tarkastustyönsä siten, että se saa riittävän 
määrän relevanttia ja luotettavaa tarkastusevidenssiä antaakseen lausuntonsa 
EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen perustana olevien toimien 
sääntöjenmukaisuudesta. Tätä tarkastustyötä kuvataan vuosikertomuksen 3.–9. 
luvuissa. Tilintarkastustuomioistuin esittää lausuntonsa tarkastuslausumassa. 
Tarkastustyön perusteella voidaan antaa kattavaan tietoon perustuva lausunto 
siitä, ylittääkö perusjoukossa olevien virheiden osuus olennaisuusrajat vai pysyykö 
osuus olennaisuusrajojen sisällä. 

26) Kun tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että virhetaso on olennainen, ja 
määrittää virhetason vaikutuksen tarkastuslausuntoon, sen täytyy selvittää myös, 
ulottuvatko virheet tai tarkastusevidenssin puute laajalle. Tätä tehdessään 
tilintarkastustuomioistuin soveltaa ISSAI 1705 -standardissa30 olevaa ohjeistusta 
(ja ulottaa ohjeistuksen koskemaan laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen 
liittyviä kysymyksiä tehtävänsä mukaisesti). Jos virheet ovat olennaisia ja laajalle 
ulottuvia, tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausunnon. 

27) Virheitä tai tarkastusevidenssin puuttumistilanteita pidetään laajalle ulottuvina, 
jos ne eivät tarkastajan arvion mukaan rajoitu tilinpäätöksen tiettyihin osiin, 
tileihin tai eriin (eli niitä ilmenee tarkastetuissa tileissä tai tapahtumissa laajalti), 
taikka jos ne rajoittuvat tällä tavoin, ne edustavat tai voisivat edustaa 
huomattavaa osuutta tilinpäätöksestä tai liittyvät sellaisiin olennaisiin tietoihin, 
jotka käyttäjä tarvitsee saadakseen oikean käsityksen tilinpäätöksen sisällöstä. 

OSA 3 – Petoksiin liittyvät tilintarkastustoimenpiteet 

28) Tilintarkastustuomioistuin määrittelee ja arvioi sen riskin suuruuden, että 
petoksista tai virheistä johtuen konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyisi olennaisia 
virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla olisi jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta EU:n lainsäädännön vaatimuksia. 

29) Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon 
tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii 
lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai sääntöjen 
noudattamatta jättäminen on vaikeampaa havaita kuin vastaava virheestä 
johtuva tilanne, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, 

                                                      
30 ISSAI 1705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report). 
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väärennöksiä, tahallista tietojen poisjättämistä, väärien tietojen antamista tai 
sisäisen valvonnan sivuuttamista. Siksi riski, että petoksesta johtuva virheellisyys 
tai sääntöjen noudattamatta jättäminen jää havaitsematta, on suurempi. 

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

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

31) Tilintarkastustuomioistuin on antanut 

a) tarkastuslausunnon EU:n konsolidoidusta tilinpäätöksestä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta 

b) tarkastuslausunnot tilien perustana olevien tulojen ja menojen 
sääntöjenmukaisuudesta. 

32) 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 (International Organisation of Supreme 
Audit Institutions, INTOSAI) kansainvälisten standardien mukaisesti. 

33) Standardeissa täsmennetään, että tarkastajien antaessa lausunnot sekä tilien 
luotettavuudesta että tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta, 
mukautettu lausunto toimien sääntöjenmukaisuudesta ei sinällään johda 
mukautettuun lausuntoon tilien luotettavuudesta. 
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Toinen luku 

Talousarvio- ja varainhallinto 
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Johdanto 
2.1. Tässä vuosikertomuksen luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen arvio 
vuoden 2019 keskeisistä talousarvio- ja varainhallintoon liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi 
siinä yksilöidään EU:n talousarvioon tulevina vuosina mahdollisesti kohdistuvia riskejä 
ja haasteita. Tämä luku perustuu vuoden 2019 talousarviota koskevien lukujen sekä 
komission ja muiden sidosryhmien julkaisemien asiakirjojen tarkastamiseen sekä 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, erityiskertomuksia, katsauksia ja 
lausuntoja varten tekemään työhön. 
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Talousarviohallinto vuonna 2019 

Käytettävissä olleet talousarviomäärärahat toteutuivat lähes 
kokonaisuudessaan 

2.2. Monivuotisesta rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa1 vahvistetaan 
enimmäismäärät kullekin monivuotisen rahoituskehyksen seitsemästä vuodesta 
(monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät). Enimmäismääriä sovelletaan EU:n 
uusiin taloudellisiin velvoitteisiin (maksusitoumusmäärärahat) ja maksuihin, jotka EU:n 
talousarviosta voidaan suorittaa (maksumäärärahat). Vuotta 2019 koskevat 
monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät olivat maksusitoumusmäärärahojen 
kohdalla 164,1 miljardia euroa ja maksumäärärahojen kohdalla 166,7 miljardia euroa2. 

2.3. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi vuodeksi 2019 maksusitoumusmäärärahoja 
166,2 miljardia euroa ja maksumäärärahoja 148,5 miljardia euroa (ks. laatikko 2.1). 
Lopullinen talousarvio oli hyvin lähellä alkuperäistä vahvistettua talousarviota. 
Alkuperäinen talousarvio oli maksusitoumusmäärärahojen osalta 165,8 miljardia euroa 
ja maksumäärärahojen osalta 148,2 miljardia euroa. Varainhoitovuonna 2019 
vahvistettiin vain kolme lisätalousarviota, joilla lisättiin maksusitoumusmäärärahoja 
0,4 miljardia euroa ja maksumäärärahoja 0,3 miljardia euroa. 

                                                      
1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884). 

2 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – BKTL:n muutosten (EKT 
2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2019 (vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artikla), COM(2018) 282 final. 
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2.4. Maksusitoumusmäärärahat käytettiin lähes kokonaan. Määrärahoja sidottiin 
165,2 miljardia euroa (99,4 prosenttia) (ks. laatikko 2.1). Nämä määrärahat ja niiden 
käyttö ylittivät hieman monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän. Tämä johtuu 
erityisrahoitusvälineistä, joiden kohdalla enimmäismäärien ylittäminen on sallittua3. 

2.5. Käytettävissä olleiden maksumäärärahojen käyttöaste (98,5 prosenttia) oli 
hieman alhaisempi kuin maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste. Vuonna 2019 
maksettiin 146,2 miljardia euroa (ks. laatikko 2.1)4, mikä on 19 miljardia euroa 
(11,5 prosenttia) vähemmän kuin sidottu määrä.  

2.6. Tämä lisää maksattamatta olevia sitoumuksia ja tulevia maksutarpeita, kuten 
tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuoden vuosikertomuksessaan5. 

                                                      
3 Ks. monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus, 3 artiklan 2 kohta. 

4 Varainhoitovuoden 2019 maksujen kokonaismäärä oli 159,1 miljardia euroa. Määrä koostuu 
varainhoitovuoden 2019 lopullisesta talousarviosta (146,2 miljardia euroa), 
määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle (1,7 miljardia euroa) ja 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (11,2 miljardia euroa). Tilintarkastustuomioistuin 
ei ota analyysissään huomioon seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjä määrärahoja ja 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, koska ne eivät ole osa vahvistettua talousarviota ja 
niihin sovelletaan eri sääntöjä. Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission asiakirjan 
”Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2019” osassa A4. 

5 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.12–2.21. 
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Laatikko 2.1 

Vuoden 2019 talousarvion toteuttaminen 
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Lähteet: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2019, talousarvion 
toteuttamiskertomus ja liitetiedot – Liitetiedot 4.1–4.3 ja vuotta 2019 koskeva tekninen mukautus. 

Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä jatkaa 
kasvuaan 

2.7. Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä on jatkanut kasvuaan ja oli 
vuoden 2019 lopussa 298,0 miljardia euroa (ks. laatikko 2.2). Vuonna 2019 tällaiset 
maksusitoumukset vastasivat 2,7:ää vuotta maksusitoumusmäärärahoja, jotka kestivät 
yli vuoden, mikä oli enemmän kuin vuonna 2012, joka oli edellisen monivuotisen 
rahoituskehyksen vastaava vuosi (tuolloin maksusitoumusmäärärahat vastasivat 2,3:a 
vuotta). 
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Laatikko 2.2 

Sitoumukset, maksut ja maksattamatta olevat sitoumukset 

 
Lähteet: Euroopan unionin konsolidoidut tilinpäätökset vuosilta 2007–2019. 

2.8. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi nopeassa tilannekatsauksessa ”EU:n 
talousarvion maksattamatta olevat sitoumukset – lähempi tarkastelu”6 tärkeimmät 
syyt maksattamatta olevien sitoumusten määrän jatkuvaan kasvuun. Osa lisäyksestä 
johtuu EU:n talousarvion kokonaismäärän kasvusta ajan mittaan, mikä johtuu 
pääasiassa jäsenvaltioiden määrän kasvusta ja vuotuisista mukautuksista7. 
Maksattamatta olevien sitoumusten historiallisen korkealle tasolle on kuitenkin myös 
kaksi muuta syytä: vuotuisten sitoumusten ja maksujen välinen ero ja yleisesti ottaen 
hidas täytäntöönpano Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) 
kohdalla. Tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota näihin kysymyksiin 
aiemmissa vuosikertomuksissaan8. Täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi 

                                                      
6 Julkaistu huhtikuussa 2019. 

7 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta. Asetuksen 6 artiklassa säädetään kahden prosentin 
vuotuisesta teknisestä mukautuksesta. 

8 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.44 ja 
2.48, vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 2.48, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, kohdat 2.36-2.39 ja 2.48. 
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sitoumukset, jotka oli alun perin suunniteltu maksettaviksi nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä, on maksettava seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. 

2.9. Tilintarkastustuomioistuin analysoi maksattamatta olevien sitoumusten 
kehitystä vuoden 2019 loppuun mennessä. Useat covid-19-kriisiin liittyvät tekijät 
vaikuttavat maksattamatta olevien sitoumusten määrään vuodesta 2020 alkaen. Jotkin 
näistä tekijöistä, kuten täytäntöönpanon viivästyminen covid-19:ään perustuvien 
rajoitusten vuoksi, lisäävät tätä määrää. Toiset tekijät puolestaan vaikuttavat määrään 
laskevasti. Esimerkkinä voidaan mainita tukikelpoisuussääntöjen soveltamisalan 
laajentaminen kattamaan covid-19:ään liittyvät menot9. Niiden kokonaisvaikutusta ei 
voida vielä arvioida. 

  

                                                      
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 

2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle 
investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-
19:n puhkeamisen vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva 
investointialoite), ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/558, annettu 
23 päivänä huhtikuuta 2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013 ja (EU) N:o 1303/2013 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota 
poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-
19:n puhkeamisen vastatoimena. 
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EU:n talousarvioon kohdistuvat riskit ja 
haasteet 

EU:n talousarvioon covid-19-pandemian vuoksi tehdyt 
muutokset 

2.10. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet huomattavia muutoksia 
varainhoitovuoden 2020 EU-talousarvioon sekä lisäksi muita lainsäädäntömuutoksia. 
Muutosten avulla pyritään vastaamaan covid-19-pandemiaan. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat myös asettaneet käyttöön toimenpiteitä10, joiden avulla ESIR-rahaston 
yhteydessä lisätään maksuvalmiutta ja poikkeuksellista joustavuutta covid-19:ään 
liittyvien menojen osalta. Tilintarkastustuomioistuin kommentoi joitakin näistä 
muutoksista erillisessä lausunnossa11. Komissio arvioi, että yksi näistä toimenpiteistä 
vaikuttaa merkittävästi siihen, että jäsenvaltioille suoritetaan vuosina 2020 ja 2021 
etupainotteisesti 14,6 miljardia euroa lisää maksuja. Varoista 8,5 miljardia euroa 
asetetaan käyttöön vuonna 2020. Kun otetaan huomioon niiden vuonna 2020 
käytettävissä olevien ERI-rahastojen varojen määrä, joka voidaan osoittaa covid-19:ään 
liittyviin sitoumuksiin ja maksuihin, on vaarana, että maksumäärärahat eivät riitä 
kattamaan kaikkia tarpeita. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio 
toteaa, että se ”seuraa tarkasti ehdotetun muutoksen vaikutusta maksumäärärahoihin 
vuonna 2020 ottaen huomioon sekä talousarvion toteuttamisen että jäsenvaltioiden 
tarkistetut ennusteet”12. 

2.11. Komissio esitti 27. toukokuuta 2020 merkittäviä muutoksia vuosien 2021–
2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseensa covid-19-pandemian 
vaikutusten huomioon ottamiseksi. Näihin muutoksiin sisältyy uusi Euroopan unionin 
elpymisväline (’Next Generation EU’), josta olisi tarkoitus ottaa käyttöön vielä 
750 miljardia euroa neljän vuoden aikana (2021–2024), sekä mukautettu monivuotinen 
rahoituskehys vuosiksi 2021–2027, jota on supistettu ehdotettuun uuteen 

                                                      
10 Ks. alaviite 9. 

11 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 3/2020 (2020/C 159/01). 

12 Perustelut, jotka on liitetty komission ehdotukseen COM(2020) 138 final (menettely 
2020/0054 (COD)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 
N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- 
ja investointirahastojen käyttöön covid-19-epidemian vastatoimena. 
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1 100 miljardin euron kokonaismäärään. Jos neuvosto ei vuoden 2020 loppuun 
mennessä hyväksy vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä tai jos Euroopan 
parlamentti ei anna sille suostumustaan, tarvitaan siirtymäsäännöksiä, jotta kyetään 
välttämään monien EU:n meno-ohjelmien keskeytyminen. Euroopan parlamentti antoi 
13. toukokuuta 2020 päätöslauselman, jossa se pyysi komissiota esittämään 
ehdotuksen monivuotista rahoituskehystä koskevaksi varautumissuunnitelmaksi, jolla 
taataan rahoituksen jatkuvuus siinä tapauksessa, että vuosien 2021–2027 
monivuotisesta rahoituskehyksestä ei päästä sopimukseen ajoissa. Covid-19-kriisin 
vuoksi parlamentti pyysi komissiota sisällyttämään varautumissuunnitelmaan 
ehdotuksia kohdennetuista sääntöjen vahvistuksista ja tarkistuksista kriisin 
ratkaisemiseksi ja EU:n talouden elpymisen tukemiseksi. 

Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta 

2.12.  Yhdistynyt kuningaskunta vetäytyi virallisesti EU:sta 31. tammikuuta 2020 ja 
siirtyi siirtymäkauteen. Tämän ajanjakson on määrä päättyä 31. joulukuuta 2020. 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tuleva suhde siirtymäkauden päättymisen jälkeen 
riippuu mahdollisista sopimuksista, jotka ne saavuttavat vuonna 2020. 

2.13. Vuonna 2020 Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa maksuosuuksiensa 
maksamista EU:n talousarvioon ja saa siitä hyötyä samojen sääntöjen mukaisesti kuin 
jos se olisi pysynyt jäsenvaltiona. Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2020 jälkeinen 
maksuosuus siihen jäsenvaltiona kohdistuneista velvoitteista vahvistetaan 
erosopimuksen13 säännösten mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan vuosina 2014–
2020 maksamien omien varojen määrän ja kaikkien jäsenvaltioiden (Yhdistynyt 
kuningaskunta mukaan luettuna) samalla kaudella maksamien omien varojen määrän 
välisen suhteen perusteella. 

                                                      
13 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta 

Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7). 
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Varainhallintoon liittyvät kysymykset 

ERI-rahastojen varojen käyttö on nopeutunut, mutta se on 
edelleen hitaampaa kuin edellisessä monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana 

2.14. ERI-rahastojen varoja käytettiin vuonna 2019 lähes samaan tahtiin kuin 
vuonna 2018. Kuten laatikossa 2.3 olevasta kaaviosta käy ilmi, vuoden 2019 loppuun 
mennessä jäsenvaltioille oli maksettu keskimäärin vain 40 prosenttia nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien ERI-rahastojen kokonaismäärärahoista 
(465 miljardia euroa), kun taas edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaavan 
vuoden (2012) loppuun mennessä jäsenvaltioille maksettu osuus oli 46 prosenttia. 
Vuonna 2019 maksettiin 12 prosenttia kaikista määrärahoista, joten osuus on 
suunnilleen sama kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaavana vuonna 
(2012) maksettu osuus (13 prosenttia). Kaaviosta käy myös ilmi, että vain yhdeksässä 
jäsenvaltiossa käyttöaste oli nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä korkeampi 
kuin edellisessä. 
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Laatikko 2.3 

ERI-rahastojen käyttö jäsenvaltioittain ja monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaan jaoteltuna 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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2.15. Laatikko 2.4 osoittaa kunkin ERI-rahaston käyttöasteen suhteellisesti ja 
absoluuttisesti. Käyttöasteet vaihtelevat huomattavasti rahastojen välillä. Esimerkiksi 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
käyttöaste (määrärahat 100 miljardia euroa) on noussut 50 prosenttiin, mikä oli 
korkeampi kuin muissa ERI-rahastoissa, kun taas Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
(EMKR) käyttöaste (määrärahat 5,7 miljardia euroa) on noussut 29 prosenttiin. Varojen 
käyttö tapahtui vuonna 2019 yleisesti ottaen nopeammin kuin minään muuna nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen vuotena. Kaikkien ERI-rahastojen käyttö tapahtui 
kuitenkin vuonna 2019 yleisesti ottaen hitaammin kuin vuonna 2012, joka oli edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen vastaava vuosi. 

2.16. Tilintarkastustuomioistuin on analysoinut syitä varojen hitaaseen käyttöön 
aiemmissa kertomuksissaan14. Pääasiallisia syitä ovat meno-ohjelmien aloittamisen 
viivästyminen ja kustannusten ilmoittamiseen varattu lisäaika (’n+3’ -sääntö)15. ERI-
rahastoihin liittyvien maksattamatta olevien sitoumusten määrä oli vuoden 2019 
lopussa 211 miljardia euroa (joista 208 miljardia euroa liittyy nykyiseen monivuotiseen 
rahoituskehykseen). 

                                                      
14 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.13–2.19 (2018/C 357/01, 4.10.2018) ja 

katsaus 5/2019: EU:n talousarvion maksattamatta olevat sitoumukset – lähempi tarkastelu, 
huhtikuu 2019. 

15 Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 yhteydessä jäsenvaltioilla on kolme vuotta 
aikaa käyttää sidotut varat ja ilmoittaa menot komissiolle korvauksen saamiseksi 
(’n+3’ -sääntö). Kyseisen ajanjakson jälkeen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaan 
maksusitoumusten vapauttamiseen perustuvan järjestelmän pitäisi johtaa mahdollisten 
käyttämättömien varojen selvittämiseen. 
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Laatikko 2.4 

ERI-rahastojen varojen käyttö rahastoittain 

 
Huom. Nuorisotyöllisyysaloite sisältyy ESR:ään. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 

2.17. Tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuonna16, että vuosina 2017 ja 2018 
EU:n talousarvioon oli palautettu huomattava määrä käyttämättä jääneitä vuotuisia 
ennakkomaksuja17. Tämä johtui pääasiassa täytäntöönpanon viivästymisestä. Vuonna 
2019 jäsenvaltiot palauttivat jälleen EU:n talousarvioon 7,7 miljardin euron arvosta 
vuotuisia ennakkomaksuja käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Tästä summasta 
5,0 miljardia euroa käytettiin maksuihin, jotka liittyivät varainhoitovuoden hyväksytyn 
talousarvion ylittäviin jäsenvaltioiden maksupyyntöihin. Tämä järjestely ei ole 
käytettävissä vuonna 2020, koska käyttämättömiä vuotuisia ennakkomaksuja ei peritä 
takaisin, vaan ne voidaan käyttää covid-19:ään liittyviin menoihin18. 

                                                      
16 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.9–2.11 (EUVL C 340/02, 8.10.2019). 

17 Maaseuturahaston yhteydessä ei makseta vuotuisia ennakkomaksuja. 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 
2020, asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 508/2014 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin liikkeelle 
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Myös yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden kohdalla 
ilmenee varojen käyttöön liittyviä ongelmia 

2.18. Yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden avulla annetaan rahoitustukea 
EU:n talousarviosta. Tässä järjestelmässä ERI-rahastojen rahoitusta käyttävien 
ohjelmien yhteyteen voidaan perustaa erillisiä rahastoja tai holdingrahaston 
alarahastoja. Näistä rahastoista myönnetään tukea lopullisille tuensaajille. Tukea 
voidaan antaa lainoina, takauksina tai pääomasijoituksina. Jos yhteistyössä 
hallinnoitavat rahoitusvälineet pannaan täytäntöön asianmukaisesti, niistä voi olla 
erityistä hyötyä avustuksiin verrattuna. Niiden avulla voidaan esimerkiksi hankkia lisää 
julkista ja yksityistä rahoitusta alkuperäisen julkisen rahoituksen täydentämiseksi. 
Myös niiden perustamispääoma kiertää, kun samoja varoja voidaan käyttää uudelleen 
useissa eri sykleissä19. 

2.19. Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ERI-
rahastoista yhteistyössä hallinnoitaville rahoitusvälineille sidotuista 16,9 miljardista 
eurosta 7,0 miljardia euroa oli maksettu rahoitusvälineille vuoden 2019 alkuun 
mennessä. Tästä määrästä 2,8 miljardia euroa oli jo maksettu lopullisille tuensaajille. 
Näin ollen vuoden 2019 alkuun mennessä, kun nykyinen monivuotinen rahoituskehys 
oli ollut voimassa viisi vuotta, lopullisille tuensaajille oli maksettu vain noin 
17 prosenttia kaikesta ERI-rahoituksesta, joka oli sidottu yhteistyössä hallinnoitavien 
rahoitusvälineiden kautta (ks. laatikko 2.5). 

                                                      
investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-
19:n puhkeamisen vastatoimena (Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva 
investointialoite). 

19 Erityiskertomus 19/2016 EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – 
ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen, tiivistelmä ja kohta 7 
(EUVL: JOC 2016 250 R 0002, 9.7.2016). 
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Laatikko 2.5 

Yhteistyössä hallinnoitavia rahoitusvälineitä koskevat 
maksusitoumukset ja maksut 

 
Huom. Vuoden 2015 tiedot koskevat kumulatiivisesti vuosia 2014 ja 2015. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission kertomuksen perusteella (”Financial 
instruments under the European Structural and Investment Funds Summaries of the data on the 
progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming 
period 2014–2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European 
Parliament and of the Council”, 2015 – 2018). 
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2.20. Kuten vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, komission 
on myös vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana laadittava 
vuosittain kertomus yhteistyössä hallinnoitavista rahoitusvälineistä. Asiaa koskevan 
asetuksen20 mukaan vuotta 2018 koskeva vuotuinen kertomus oli määrä antaa 
joulukuuhun 2019 mennessä. Komissio julkaisi kertomuksen21 tammikuussa 2020. 
Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2017 vuosikertomuksessaan22, se 
katsoo, että raportointikauden lopun ja vastaavan kertomuksen välinen ajanjakso on 
edelleen pitkä, mikä vähentää kertomuksen sisältämien tietojen merkityksellisyyttä. 

2.21. Kauden 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvästä yhteisiä 
säännöksiä koskevasta asetusehdotuksesta23 on jätetty pois säännös, jossa vaaditaan 
komissiolta vuosittaista raportointia yksittäistä rahoitusvälineistä. Lisäksi 
hallintoviranomaisten edellytetään toimittavan komissiolle tietoja rahoitusvälineistä 
ainoastaan prioriteettien tasolla. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että syyt, joiden 
vuoksi kauden 2007–2013 monivuotisessa rahoituskehyksessä edellytettiin erillisiä 
kertomuksia, ovat edelleen merkityksellisiä: ”parantaa täytäntöönpanoprosessin 
avoimuutta ja varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanon asianmukaisesta seurannasta”24. Tämä 
tarkoittaa myös, että komission yksittäisistä rahoitusvälineistä antaman vuotuisen 
kertomuksen julkaisemisen ja sen kattaman ajanjakson välistä eroa on lyhennettävä25. 

                                                      
20 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä 

joulukuuta 2013, (EUVL L 347, 20.12.2013), 46 artikla. 

21 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen alaisuudessa toimivat rahoitusvälineet: 
”Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial 
instruments for the programming period 2014–2020 in accordance with Article 46 of 
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council, situation as 
at 31 December 2018”. 

22 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 2.35 (EUVL C357/02, 4.10.2018). 

23 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- 
ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä, COM(2018) 375 final. 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1310/2011 (EUVL L 337, 20.12.2011). 

25 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto 6/2018 (2019/C 17/01). 
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EU:n talousarvioon kohdistuu rahoitusriskejä 

EU:n talousarvio kattaa erityyppisiä rahoitustoimia 

2.22. Vuoden 2019 lopussa EU:n talousarvioon kohdistuvat rahoitusriskit liittyivät 
lähinnä kahdentyyppisiin toimiin: rahoitustoimiin, jotka toteutetaan EU:n 
talousarviosta suoraan katettavina lainoina, ja rahoitustoimiin, jotka katetaan EU:n 
takuurahastosta26. 

2.23. Suoraan EU:n talousarviosta katettavia rahoitustoimia ovat muun muassa 
seuraavat: 

o Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista (ERVM) myönnettävät lainat, 
joilla tuetaan kaikkia euroalueen jäsenvaltioita vakavien taloudellisten tai 
rahoituksellisten häiriöiden sattuessa 

o maksutasetukilainat euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille, joilla on 
maksutasevaikeuksia 

o Euratom-lainat jäsenvaltioille27. 

2.24. Takuurahaston kattamiin rahoitustoimiin kuuluvat seuraavat: 

o ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastosta katettavat 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat EU:n ulkopuolisille maille 

o Euratomin EU:n ulkopuolisille maille myöntämät lainat, jotka katetaan 
kolmansilta osapuolilta saaduilla takauksilla ja joita rahoitetaan lisäksi 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastosta 

                                                      
26 Näiden rahoitustoimien lisäksi EU:n talousarviossa käytetään myös rahoitusvälineitä. 

Varainhoitoasetuksen 210 artiklan mukaan EU:n rahoitusvastuu ja rahoitusvälineeseen 
liittyvät EU:n talousarviosta suoritettavat kokonaismaksut eivät saa ylittää 
”rahoitusvälinettä varten tehtyä määrärahasitoumusta”, mikä sulkee pois EU:n 
talousarvioon liittyvät ehdolliset vastuut. 

27 Lainanantotoimien rahoittamiseksi komissiolla on valtuudet lainata varoja EU:n puolesta. 
ERVM:ään ja maksutasetukilainoihin liittyvä lainanotto- ja lainanantotoiminta toteutetaan 
back-to-back-järjestelyllä, jossa otto- ja antolainaus sovitetaan yhteen. 

74



 

 

o jäsenvaltioissa toteutettavat toimet, jotka kuuluvat (EIP-ryhmän28 
hallinnoiman) Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR ) takuun 
piiriin 

o kolmansissa maissa toteutettavat toimet, jotka kuuluvat (EIP:n hallinnoiman) 
ulkoisen lainanantovaltuuden takuun piiriin 

o Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) toimet, jotka kuuluvat EKKR-
takuun piiriin (aloite, jolla pyritään tukemaan kestäviä investointeja EU:n 
ulkopuolella). 

2.25. Komissio raportoi vuosittain takuista, kuten EU:n talousarviosta katettavasta 
kokonaisriskistä ja vuotuisesta riskistä. Kokonaisriski on katettujen toimien osalta 
jäljellä oleva kokonaismäärä (pääoma ja korot). Määrä oli 72,7 miljardia euroa 
31. joulukuuta 201929. Vuotuinen riski on vuotuisten maksujen (pääoma ja korot) 
enimmäismäärä, joka EU:n olisi maksettava varainhoitovuonna, jos kaikki taatut lainat 
jäisivät maksamatta; 31. joulukuuta 2019 tämä määrä oli 4,5 miljardia euroa30. 

2.26. Komission ilmoittama kokonaisriskin määrä ei sisällä ESIR-rahastoon liittyviä 
toimia. EU:n talousarvioon kohdistui sopimuksin vahvistettujen toimien osalta ESIR-
takuuseen liittyviä mahdollisia tulevia maksuja yhteensä 22 miljardin euron arvosta 
31. joulukuuta 2019. Määrästä oli maksettu 17,7 miljardia euroa. Tämän maksetun 
määrän lisääminen komission kokonaisriskiin nostaisi kokonaisriskiä merkittävästi, 
90,5 miljardiin euroon (31. joulukuuta 2018: 90,3 miljardia euroa)31 (ks. laatikko 2.6). 

                                                      
28 EIP-ryhmään kuuluvat Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto 

(EIR). 

29 Komissio ei ilmoita kokonaisriskiä koskevaa määrää, mutta tilintarkastustuomioistuin arvioi 
sen niiden määrien perusteella, jotka on ilmoitettu asiakirjassa COM (2019) 484 – 
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä talousarviosta 
katettavista takauksista. Tilanne 31. joulukuuta 2018. 

30 Arvio perustuu asiakirjaan COM(2019) 484 – Komission kertomus Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleisestä talousarviosta katettavista takauksista. Tilanne 31. joulukuuta 2018, 
sekä EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2019. 

31 Tähän sisältyy 0,3 miljardin euron määrä (31. joulukuuta 2018: 0,2 miljardia euroa), joka 
liittyy ESIR-rahastoon ja ulkoiseen lainanantovaltuuteen. Määrä ilmoitetaan EU:n 
tilinpäätöksessä varauksina tai rahoitusvelkoina. 
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Laatikko 2.6 

EU:n talousarviosta katettavan kokonaisriskin jakautuminen 
31. joulukuuta 2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n vuoden 2019 konsolidoidun tilinpäätöksen ja 
yleisestä talousarviosta katettavia takauksia koskevan komission vuoden 2018 kertomuksen 
perusteella. 

EU:lla on käytettävissään erilaisia keinoja talousarvioon kohdistuvien 
vaikutusten lieventämiseksi 

2.27. EU:lla on käytössään useita keinoja sen varmistamiseksi, että se pystyy 
täyttämään lainoihin ja takauksiin liittyvät oikeudelliset velvoitteensa. Näitä ovat 
takuurahastot, komission kassassa käytettävissä olevat käteisvarat, mahdollisuus 
asettaa etusijalle oikeudellisten velvoitteiden maksaminen ja mahdollisuus pyytää 
jäsenvaltioilta lisävaroja. 
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Takuurahastot 

2.28. Takuurahastot muodostavat likviditeettipuskurin mahdollisten 
maksulaiminlyöntien vuoksi esitettävien takausvaateiden maksamiselle. Jos 
maksupyyntöjen maksamiseen tarvittavat määrät ylittävät takuurahastoissa 
käytettävissä olevat määrät, ne on katettava EU:n talousarviosta. EU:n 
talousarviotakaukset ovat oikeudellisia sitoumuksia, jotka EU on tehnyt tietyn 
ohjelman tukemiseksi ottamalla talousarvioon maksuvelvoitteen32. 
Talousarviotakauksia on tällä hetkellä kolme: ESIR-takuu, jota tuetaan ESIR-
takuurahastosta; ulkoiseen lainanantovaltuuteen liittyvä takuu, jota tuetaan 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastosta; EKKR-takuu, jota tuetaan EKKR-
takuurahastosta (ks. taulukko 2.1). 

2.29. ESIR-takuurahasto kattaa ESIR-takuun piiriin kuuluvat toimet. Rahoitusaste 
(tietty prosenttiosuus takuurahastoon varattavista varoista, joilla katetaan tulevat 
takausvaateet) on tällä hetkellä 35 prosenttia (sitä on alennettu vuonna 2015 
sovelletusta 50 prosentista)33. Takuurahastosta ei maksettu yhtään maksupyyntöä 
vuonna 2019. 

2.30. Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto kattaa velat, jotka 
aiheutuvat sellaisten lainojen edunsaajien laiminlyönneistä, joita EIP (ulkoisen 
lainanantovaltuuden nojalla myönnetyt lainat) tai komissio (makrotaloudellisen 
rahoitusavun lainat ja Euratom-lainat EU:n ulkopuolisille maille) on myöntänyt EU:n 
ulkopuolisille maille. Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston rahoitusaste 
on yhdeksän prosenttia jäljellä olevien velkojen kokonaismäärästä. Vuonna 2019 
rahasto maksoi 55 miljoonaa euroa ulkoiseen lainanantovaltuuteen liittyvää takuuta 
koskevien vaateiden kattamiseksi. 

2.31. EKKR-takuurahasto kattaa EKKR-talousarviotakuun piiriin kuuluvat toimet, 
joiden tarkoituksena on saada liikkeelle yksityisiä investointeja kumppanimaissa 
Afrikassa ja EU:n naapurustossa34. Tavoitteena oleva rahoitusaste on 50 prosenttia 

                                                      
32 Ks. varainhoitoasetus, 2 artiklan 9 kohta. 

33 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. 34–52). 

34 Asetus (EU) N:o 2017/1601 Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja 
EKKR-takuurahaston perustamisesta. 
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velvoitteiden kokonaismäärästä. Vuoden 2019 joulukuun 31. päivänä oli voimassa yksi 
EKKR-takuusopimus, jonka kokonaiskattavuusraja oli 50 miljoonaa euroa. 

Taulukko 2.1 – Talousarviotakuut – 31. joulukuuta 2019 

 Enimmäismäärä 
(miljardia euroa) 

Tavoitteena 
oleva 

rahoitusaste 

Takuurahaston 
määrä (miljardia 

euroa) 

Sopimuksen 
kohteena 

oleva määrä 
(EU:n osuus) 

Sijoitustavoitteet 

ESIR-rahasto 26 35 % 6,7(*) 22 500 

Ulkoinen 
lainanantovaltuus 32,3 9 % 2,6 31,7 - 

EKKR 1,5 50 % 0,6(*) 0 17,5 

(*) ESIR-takuurahastoa rahoitetaan asteittain 9,1 miljardin euron tavoitesummaan asti vuoteen 2022 mennessä. 
(**) EKKR-takuurahastoa rahoitetaan asteittain 750 miljoonan euron tavoitesummaan asti. 

Huom. Jotta voidaan laskea EU:n talousarvion suurin mahdollinen vastuu talousarviotakuisiin liittyvien tulevien 
maksujen osalta, edellä olevaan lukuun on lisättävä toimet, jotka on hyväksytty mutta joita ei ole vielä vahvistettu 
sopimuksella. Niiden määrä oli 31. joulukuuta 2019 kaikkiaan 10,4 miljardia euroa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen, yleisestä talousarviosta katettavia 
takauksia koskevan komission kertomuksen ja ESIR-takuurahaston hallinnointia koskevan komission kertomuksen 
perusteella. 

Kassavarat 

2.32. Komissio voi myös käyttää käteisvarojaan sellaisten saatavien kattamiseen, 
jotka ovat erääntyneet, jos velalliset eivät ole maksaneet velkojaan ajoissa. Komission 
kassassa käytettävissä olevien käteisvarojen määrä vaihtelee vuosittain. Vuoden 2019 
lopussa käytettävissä olleiden käteisvarojen määrä oli 15,6 miljardia euroa (vuosina 
2010–2019 vuoden lopussa käytettävissä olleiden käteisvarojen määrä vaihteli noin 
kahdesta miljardista eurosta 25 miljardiin euroon). 
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Priorisointi ja lisäresurssien pyytäminen 

2.33. Jos takaisinmaksutarpeiden kattamiseen tarvittavat määrät ylittävät 
komission kassatilillä käytettävissä olevat varat, komissio voi käyttää käytettävissä 
olevia EU:n talousarviovaroja ja asettaa lakisääteisten velvoitteiden maksamisen 
muiden ei-pakollisten menojen (esim. ERI-rahastojen maksut jäsenvaltioille) edelle. Jos 
tämäkin osoittautuu riittämättömäksi, komissio voi oikeudellisten velvoitteidensa 
täyttämiseksi pyytää jäsenvaltioilta monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien 
lisäksi lisävaroja, joiden enimmäismäärä on 1,20 prosenttia EU:n BKTL:stä35. 

EU:n talousarvioon tulevaisuudessa kohdistuvat vastuut on arvioitava 
uudelleen 

2.34. Varainhoitoasetuksen 210 artiklan 3 kohdan mukaan talousarviosta 
katettavista talousarviotakuista tai rahoitusavusta johtuvia ehdollisia vastuita voidaan 
pitää kestävinä, jos niiden ennustettu monivuotinen kehitys on monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta annetussa asetuksessa asetettujen rajojen ja 
vuotuisten maksumäärärahojen enimmäismäärän mukainen. Tämän perusteella 
voidaan katsoa, että 31. joulukuuta 2019 käytettävissä olleet keinot, joilla voitiin 
puuttua EU:n talousarvioon kohdistuviin riskeihin, olivat kestäviä (ks. kohdat 2.22–
2.33). Covid-19-kriisi voi kuitenkin johtaa siihen, että nykyisiä ja äskettäin sovittuja 
välineitä entistä enemmän käytetään odotetun talouden laskusuhdanteen 
lieventämiseksi. Tilanteeseen sisältyy myös riski siitä, että lainojen ja 
talousarviotakuiden nykyisten lopullisten edunsaajien takaisinmaksukyky saattaa 
kärsiä. Tämä vaikuttaa määriin ja mekanismeihin, jotka ovat käytettävissä tulevien 
riskien lieventämiseksi, rahoitusasteet mukaan lukien. 

                                                      
35 Ks. neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten 

omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä 
käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, 14 artikla. 
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EU:n talousarvio ja EIP-ryhmä liittyvät läheisesti toisiinsa 

EIP-ryhmä edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista 

2.35. EIP-ryhmä edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista yhdistämällä EU:n 
talousarviosta rahoitettuja tai tuettuja toimia ja EIP-ryhmän omia varoja. Edellisten 
monivuotisten rahoituskehysten aikana EIP-ryhmän rooli EU:n toimintapolitiikkojen 
tukemisessa on rahoitusvälineiden käytön lisääntymisen myötä kasvanut merkittävästi. 

2.36. EIP-ryhmän tavoitteet ovat pitkälti linjassa EU:n tavoitteiden kanssa. EIP on 
vuodesta 2011 lähtien asettanut tavoitteekseen, että 30 prosenttia sen vuosittain 
sopimuksin vahvistamista hankkeista edistää taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja lähentymistä. Merkittävä osa EIP-ryhmän toimista kohdistuu 
myös ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen. EIP on hiljattain ilmoittanut, että sen 
ilmastohankkeiden tavoiteosuus kaksinkertaistuu nykyisestä 25 prosentista 
50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä36. 

Merkittävää osaa EIP:n toimista tuetaan EU:n talousarviosta 

2.37. EIP-ryhmä edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista useilla erilaisilla välineillä 
(ks. laatikko 2.7). 

                                                      
36 Ks. EIP-ryhmän vuoden 2020 toimintasuunnitelma. 
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Laatikko 2.7 

EU:n talousarvion ja EIP-ryhmän väliset yhteydet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n rahoitusrakennetta koskevan komission 
vuoden 2018 kertomuksen perusteella. 

2.38. Vaikka osa EIP-ryhmän rahoitustoimista toteutetaan käyttäen ainoastaan EIP-
ryhmän omia varoja ja sen omalla riskillä, huomattava osa toteutetaan käyttämällä 
varoja, joita kolmannet osapuolet, kuten komissio, ovat asettaneet käyttöön 
valtuutusten kautta. Valtuutuksilla tarkoitetaan EIP-ryhmän ja kolmannen osapuolen 
välisiä kumppanuuksia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne perustuvat 
kolmannen osapuolen lupaamaan rahoitustukeen. 
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2.39. Tämän valtuutusjärjestelmän käyttö EIP:ssä on lisääntynyt ja monipuolistunut 
nopeasti 15:n viime vuoden aikana. Myös EIR toteuttaa rahoitusta EU:n valtuutuksin. 
Koska EIP:n valtuutuksien määrä on suurempi, tilintarkastustuomioistuimen 
analyysissa keskitytään lähinnä EIP:hen. Vuoden 2019 loppuun mennessä noin 
kolmannes EIP:n lainanannosta ja yli kolme neljäsosaa sen neuvontatoiminnasta 
toteutettiin valtuutusten mukaisesti, ja voimassa oli noin 50 valtuutusta. Useimmat 
näistä valtuutuksista perustuvat komission kanssa tehtyihin sopimuksiin. 

Laatikko 2.8 

Valtuutuksiin perustuvan EIP:n toiminnan kehitys vuosina 2003–2019 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EIP:n kertomuksen ”Evaluation of EIB’s mandate 
activity” (joulukuu 2019) perusteella. 
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2.40. Laatikossa 2.9 kuvataan EIP:n vuotuisen lainanantotoiminnan jakautumista 
valtuutuksiin ja muuhun kuin valtuutuksiin perustuvaan rahoitukseen. 

Laatikko 2.9 

Valtuutuksiin perustuvat EIP:n rahoitustoiminta ja muuhun kuin 
valtuutuksiin perustuva rahoitus vuosittain 

 
Huom. Kaaviossa esitetään todelliset luvut vuosilta 2017, 2018 ja 2019 sekä ennusteet 
vuodelle 2020. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan investointipankin tietojen perusteella. 
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EIP-ryhmällä on jatkossakin keskeinen asema 

2.41.  EIP:n suurimmat valtuutukset ovat ESIR-takauksella (enimmäismäärä 
26 miljardia euroa) ja ulkoisen lainanantovaltuuden takauksella (enimmäismäärä 
32,3 miljardia euroa) tuetut valtuutukset. ESIR-rahastoa koskevassa 
erityiskertomuksessaan37 tilintarkastustuomioistuin totesi, että ESIR-rahasto oli 
auttanut EIP:tä lisäämään tarjoamaansa korkeamman riskin rahoitusta investointeihin 
ja houkutteli lisää julkisia ja yksityisiä investointeja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
kuitenkin myös, että osalla ESIR-tuesta oli korvattu muuta EIP:n ja EU:n rahoitusta. Osa 
ESIR-rahoituksesta oli puolestaan mennyt hankkeille, joita olisi voitu rahoittaa muiden 
julkisten tai yksityisten rahoituslähteiden avulla. Lisäksi ESIR-rahaston tuella aikaan 
saadut lisäinvestoinnit oli joissakin tapauksissa yliarvioitu, ja useimmat investoinnit 
olivat suuntautuneet muutamiin suurempiin EU15-jäsenvaltioihin, joissa on vakiintunut 
kansallinen kehityspankki. Komissio toi ulkoisesta lainanantovaltuudesta vuonna 2019 
tekemässään arvioinnissa38 esiin useita puutteita. Näitä olivat muun muassa puutteet 
EIP:n tietojen jakamisessa sekä vaikeudet arvioida EU:n tukitoimien todellisia tuloksia 
ja vaikutuksia. Saman arviointikertomuksen mukaan komissio on myös aloittanut 
19 artiklan mukaisen menettelyn yleisen uudelleentarkastelun39 parantaakseen 
valvontaa, joka koskee EIP:n toimien mukauttamista EU:n toimintapoliittisiin 
painopisteisiin, myös EU:n ulkopuolella toteutettavien toimien kohdalla. 

                                                      
37 Erityiskertomus 3/2019 Euroopan strategisten investointien rahasto: täysi onnistuminen 

edellyttää lisätoimia. 

38 Evaluation of Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 
April 2014 granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under 
financing operations supporting investment projects outside the Union, SWD(2019) 334 
final, 13.9.2019. 

39 EIP:n perussäännön 19 artiklan mukaan kaikista omista varoista rahoitetuista EIP:n toimista 
on pyydettävä komission lausunto ennen kuin ne esitetään EIP:n hallintoneuvoston 
hyväksyttäviksi. Komissio arvioi lausunnossaan, ovatko esitetyt investoinnit kohdealaa 
koskevien EU:n säädösten ja toimintapolitiikkojen mukaisia. Hankkeiden kannattavuuden ja 
taloudellisen riskin kaltaiset näkökohdat eivät sisälly 19 artiklan mukaisen menettelyn 
soveltamisalaan, vaan ne ovat edelleen yksinomaan EIP:n vastuulla. 
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2.42. Komissio on sitoutunut mobilisoimaan seuraavien kymmenen vuoden aikana 
vähintään 1 biljoonan euron investoinnit kestävän, oikeudenmukaisen ja vihreän 
siirtymän tukemiseksi40. InvestEU-ohjelma41 on tämän suunnitelman tärkein väline. 
EIP-ryhmä edistää tätä investointitavoitetta InvestEU-ohjelmassa, myös 
oikeudenmukaisen siirtymän järjestelyssä, ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin 
kuuluvassa julkisen sektorin lainajärjestelyssä42. EIP-ryhmän osuuden komission 
laatimassa Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmassa odotetaan olevan noin 
250 miljardia euroa investointeina, jotka mobilisoidaan EU:n valtuutusten 
perusteella43. 

2.43. EIP-ryhmä osallistuu myös EU:n covid-19-pandemian johdosta käynnistämiin 
toimiin. Euroryhmän 9. huhtikuuta 2020 antaman suosituksen44 mukaisesti EIP-ryhmä 
perustaa enintään 25 miljardin euron yleiseurooppalaisen takuurahaston, joka 
keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) kaikkialla EU:ssa. EIP-ryhmä on 
aiemmin ilmoittanut toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on mobilisoida jopa 
40 miljardia euroa kriisin vaikutuksista kärsivien pk-yritysten lyhyen aikavälin 
rahoitustarpeisiin. Määrään sisältyy kahdeksan miljardin euron EIR-rahoitus, jolla on 
uudelleen kohdennettuihin ESIR-rahaston varoihin perustuva yhden miljardin euron 
EU-takaus. Tarkoituksena on kannustaa rahoituksen välittäjiä tarjoamaan likviditeettiä 
pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Lisäksi terveydenhuoltoalan investointeihin on 
määrä suunnata viisi miljardia euroa. EU:n rahoitusta muun muassa takausten 
muodossa saava EIP on myös ilmoittanut, että se asettaa tulevien kuukausien aikana 
EU:n ulkopuolisten kumppaneiden käyttöön rahoitusta (enintään 5,2 miljardia euroa). 

                                                      
40 Komission tiedonanto – Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – Euroopan vihreän 

kehityksen investointiohjelma, COM(2020) 21. 

41 Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus InvestEU-ohjelman perustamisesta, 
COM(2018) 439. 

42 Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta, COM(2020) 22. 

43 InvestEU-ohjelmaan ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin liittyvät 
talousarvionäkökohdat edellyttävät edelleen yleistä yhteisymmärrystä seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä. 

44 Ks. yhteenveto euroryhmän kokouksesta, 17. huhtikuuta 2020. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet kattavat vain osan 
EIP:n toimista 

2.44. Tällä hetkellä suuri osa EIP:n toimista ei kuulu tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastusvaltuuksien piiriin (toimet, joita ei rahoiteta tai tueta EU:n talousarviosta). 
Kun otetaan huomioon näiden toimien merkittävä vaikutus EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä EIP:n lisääntyvä käyttö EU:n talousarvion toteuttamiseen, 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että toimien sääntöjenmukaisuuteen ja 
tuloksellisuuteen olisi hyödyllistä kohdistaa riippumaton ulkoinen arviointi. 
Tilintarkastustuomioistuin suorittaa EIP:n toimiin liittyvät tarkastuksensa komission, 
tilintarkastustuomioistuimen ja EIP:n välisen kolmikantasopimuksen perusteella. 
Sopimus koskee Euroopan unionin pankille antaman valtuutuksen mukaisia lainatoimia 
ja pankin hallinnoimia toimia, jotka on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
ja joiden takaajana on Euroopan unionin yleinen talousarvio45. Nykyisen sopimuksen 
voimassaolo päättyy vuonna 2020, ja uudesta sopimuksesta neuvotellaan parhaillaan. 

2.45. Euroopan parlamentti toisti vuonna 2020, että se ”kehottaa antamaan 
tilintarkastustuomioistuimelle valtuudet tarkastaa kaikki EIP:n toiminnot ja arvioida 
sen investointitoimien tehokkuutta sekä sen hankkeiden täydentävyyttä ja kehottaa 
julkistamaan nämä tarkastukset”. Lisäksi se kehotti tilintarkastustuomioistuinta ” 
laatimaan suosituksia, jotka koskevat EIP:n ulkoisen lainanannon tuloksia”46. 

  

                                                      
45 Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan investointipankin 

välinen kolmikantasopimus, 2016. 

46 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan investointipankin 
rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019 (2019/2126(INI)), ja Euroopan parlamentin 
päätösehdotus vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio (2019/2055(DEC)). 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

2.46. Vuonna 2019 lopullisessa talousarviossa käytettävissä olleet maksusitoumus- 
ja maksumäärärahat käytettiin lähes kokonaisuudessaan. Maksut alittivat selvästi 
monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät neljän viime vuoden aikana, mikä 
lisää maksutarpeita tulevaisuudessa (ks. kohdat 2.2–2.6). 

2.47. Vuoden 2019 lopussa maksattamatta olevien sitoumusten määrä oli 
ennätyksellisen suuri. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi sitoumusten määrän kasvulle 
kaksi keskeistä syytä: maksusitoumusmäärärahojen määrä oli systemaattisesti 
maksumäärärahoja suurempi, ja maksuja lykättiin seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen (ks. kohdat 2.7–2.9). 

2.48. Vaikka ERI-rahastojen täytäntöönpano on nopeutunut, yleinen käyttöaste on 
edelleen alhaisempi kuin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaavana vuonna. 
Covid-19-kriisin seurauksena tarkistettujen ERI-rahastojen täytäntöönpanosääntöjen 
odotetaan nopeuttavan täytäntöönpanoa entisestään. Nämä muutokset uhkaavat 
aiheuttaa paineita käytettävissä oleviin maksumäärärahoihin vuodesta 2020 alkaen 
(ks. kohdat 2.14–2.17). 

2.49. Yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden kohdalla sidotuista varoista 
vain 17 prosenttia oli maksettu lopullisille tuensaajille nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen viidenteen vuoteen mennessä. Yhteistyössä hallinnoitavia 
rahoitusvälineitä koskevan komission raportoinnin merkitys vähenee, koska niihin 
liittyvä komission vuosikertomus julkaistaan liian myöhään. Vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana komissio ei enää laadi vuosikertomusta 
yksittäisten yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden tasolla (ks. kohdat 2.18–
2.21). 

2.50. Vuoden 2019 lopussa EU:lla oli käytössään useita välineitä, joilla voidaan 
puuttua EU:n talousarvioon kohdistuviin rahoitusriskeihin, jotka johtuvat lainoista ja 
talousarviotakuista. Covid-19-kriisin vaikutus edellyttää kuitenkin tulevien riskien 
lieventämiseksi käytettävissä olevien määrien ja mekanismien uudelleenarviointia, ja 
samalla rahoitusasteiden tarkistamista. Sen vuoksi on tärkeää saada kattava kuva EU:n 
talousarvioon kohdistuvasta kokonaisriskistä – myös riskistä, joka aiheutuu 
talousarviotakuista, kuten ESIR-rahastosta (ks. kohdat 2.22–2.34). 
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2.51. EIP-ryhmä on tärkeä kumppani EU:n talousarvion toteuttamisessa ja EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja sen asema säilyy merkittävänä myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Suuri osa sen toimista toteutetaan valtuutusten 
perusteella, ja niistä useimmat pohjautuvat komission kanssa tehtyihin sopimuksiin. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet mahdollistavat vain sellaisten EIP:n 
toimien tutkinnan, jotka rahoitetaan tai taataan EU:n talousarviosta. 
Tilintarkastustuomioistuin on erityiskertomuksissaan yksilöinyt tällaisten toimien 
tuloksellisuuteen liittyviä ongelmia ja tehnyt parannusehdotuksia. Näin ollen se katsoo, 
että olisi hyödyllistä kohdistaa riippumaton ulkoinen arviointi niiden EIP:n toimien 
sääntöjenmukaisuuteen ja tuloksellisuuteen, joita ei tueta EU:n talousarviosta (ks. 
kohdat 2.35–2.45). 

Suositukset 

2.52. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavia toimia: 

Suositus 2.1 

Komissio seuraa tiiviisti maksutarpeita ja ryhtyy institutionaalisten valtuuksiensa 
puitteissa toimenpiteisiin varmistaakseen maksumäärärahojen saatavuuden, ottaen 
samalla huomioon maksumäärärahojen riittämättömyyden riskin ja covid-19-
pandemian aiheuttamat poikkeukselliset tarpeet. 

Tavoiteajankohta: vuodesta 2020 alkaen 

Suositus 2.2 

Komissio jatkaa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana vuotuisten 
kertomusten laatimista yhteistyössä hallinnoitavista rahoitusvälineistä (myös näihin 
rahoitusvälineisiin sisältyvistä yksittäisistä rahoitusvälineistä). 

Tavoiteajankohta: vuosittain, vuoden 2021 kertomuksesta alkaen 
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Suositus 2.3 

Komissio esittää yleisestä talousarviosta katettavia takauksia koskevassa vuotuisessa 
kertomuksessa kokonaiskuvan EU:n talousarvioon kohdistuvista riskeistä, mukaan 
lukien ESIR-takuusta ja kaikista tulevista rahoitustoimista aiheutuvat riskit. 

Tavoiteajankohta: vuosittain, vuodesta 2021 alkaen  

Suositus 2.4 

Komissio arvioi uudelleen covid-19-kriisin yhteydessä, ovatko olemassa olevat 
mekanismit, joilla lievennetään EU:n talousarvioon kohdistuvaa riskiä, riittäviä ja 
asianmukaisia, ja tarkistaa tavoitteena olevat rahoitusasteet, jotka koskevat EU:n 
talousarviosta myönnetyt takaukset kattavia takuurahastoja. 

Tavoiteajankohta: vuodesta 2020 alkaen 

2.53.  Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ryhtyvät seuraaviin toimiin: 

Suositus 2.5 

Kehotetaan EIP:tä antamaan tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus tarkastaa 
rahoitustoimintansa sääntöjenmukaisuuden ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyvät 
näkökohdat, jotka eivät kuulu EU:n erityisen valtuutuksen piiriin. 

Tavoiteajankohta: vuodesta 2021 alkaen 
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Liitteet 

Liite 2.1 — Varojen käyttö jäsenvaltioittain vuoden 2019 lopussa ja 
verrattuna vuoteen 2012 

 

Maksujen 
kokonaismäärä 

vuosina 2014–2019 
miljoonaa euroa 

Käyttöaste 
vuoden 2019 

lopussa 

Käyttöaste 
vuoden 2012 

lopussa 

Belgia 1 120 39,7 % 49,1 % 

Bulgaria 3 648 36,6 % 36,2 % 

Tšekki 9 651 40,4 % 37,9 % 

Tanska 622 40,1 % 45,3 % 

Saksa 11 518 41,1 % 54,1 % 

Viro 2 164 48,8 % 61,3 % 

Irlanti 2 050 60,6 % 60,3 % 

Kreikka 9 266 42,8 % 49,2 % 

Espanja 13 291 32,8 % 51,7 % 

Ranska 12 566 44,8 % 43,3 % 

Kroatia 3 231 30,0 %  

Italia 13 885 30,7 % 30,7 % 

Kypros 443 48,1 % 44,3 % 

Latvia 2 509 44,2 % 52,2 % 

Liettua 3 481 40,9 % 62,9 % 

Luxemburg 82 57,0 % 51,8 % 

Unkari 10 737 42,8 % 44,2 % 

Malta 288 34,6 % 37,2 % 

Alankomaat 742 38,0 % 45,6 % 

Itävalta 2 790 56,5 % 52,2 % 

Puola 36 200 41,8 % 52,3 % 

Portugali 12 231 47,0 % 59,2 % 
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Maksujen 
kokonaismäärä 

vuosina 2014–2019 
miljoonaa euroa 

Käyttöaste 
vuoden 2019 

lopussa 

Käyttöaste 
vuoden 2012 

lopussa 

Romania 11 163 35,6 % 22,4 % 

Slovenia 1 569 39,7 % 50,3 % 

Slovakia 5 079 33,4 % 41,0 % 

Suomi 2 506 66,2 % 54,7 % 

Ruotsi 1 694 46,6 % 53,3 % 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 6 886 42,0 % 50,9 % 

Rajat ylittävä yhteistyö 2 767 29,4 % 40,1 % 

EU:n keskiarvo 184 179 39,6 % 46,4 % 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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Liite 2.2 — Rahoitusvälineet, joita EIP-ryhmä hallinnoi EU:n 
valtuutuksen nojalla vuoden 2019 lopussa (miljoonaa euroa)  

Rahoitusväline Hallinnoija 
Käytettävissä 

olevat 
määrärahat 

EU:n talousarviosta 
vuoden 2019 

loppuun mennessä 
suoritetut maksut 

yhteensä 

Verkkojen Eurooppa -väline – 
velkainstrumentit EIP 2 536(*) 697 

Energiatehokkuuden yksityinen 
rahoitus -väline (PF4EE) EIP 105 48 

Luonnonpääoman rahoitusjärjestely (NCFF) EIP 60 13 

InnovFin Debt – laina- ja takauspalvelu – 
Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä 
tutkimuksen ja innovoinnin lainapalvelu 

EIP 1 686 1 275 

Riskinjakorahoitusväline EIP 961 961 

Pilottitakausjärjestelmä tutkimus- ja 
innovaatiopainotteisille pk-yrityksille ja 
pienille mid cap -yrityksille – riskinjakoväline 

EIR 270 270 

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallisten yritysten 
rahoitus (EaSI) EIR 110 84 

Valmiuksien kehittämiseen tähtäävät EaSI-
ohjelman investoinnit EIR 26 23 

Eurooppalaisen Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn mukainen 
takausjärjestelmä (EPMF – G) 

EIR 25 24 

Eurooppalainen Progress-
mikrorahoitusjärjestely – sijoitusrahasto – 
yhteissijoitusrahasto (EPMF – FCP-FIS) 

EIR 80 80 

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
ohjelman alarahasto (EaSI FIS) EIR 67 25 

Opintolainojen takausjärjestelmä 
(Erasmus+ -ohjelma) – SLGF EIR 50 22 

COSME-ohjelmaan sisältyvä 
lainatakausjärjestely (COSME-LGF) EIR 1 161 563 

COSME-ohjelmaan sisältyvä kasvuun 
tähtäävä pääomajärjestely (COSME-EFG) EIR 394 94 

InnovFin SMEG – Horisontti 2020 -ohjelmaan 
sisältyvä tutkimuksen ja innovoinnin 
lainapalvelu pk-yrityksille ja pienille mid 
cap -yrityksille 

EIR 1 389 1 101 
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Rahoitusväline Hallinnoija 
Käytettävissä 

olevat 
määrärahat 

EU:n talousarviosta 
vuoden 2019 

loppuun mennessä 
suoritetut maksut 

yhteensä 

InnovFin -pääomarahoitusväline – Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan sisältyvä tutkimuksen 
ja innovoinnin pääomarahoitusväline 

EIR 785 534 

Pk-yrityksiä koskeva aloite (COSME ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelma) EIR 32 21 

Kulttuurialan ja luovien toimialojen 
takausjärjestely – CCS GF EIR 122 42 

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan 
sisältyvä pk-yritysten takausjärjestelmä 
(SMEG 07) 

EIR 532 451 

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

EIR 561 538 

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

EIR 22 22 

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

EIR 48 19 

Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja 
innovointivälineeseen sisältyvä yritysten 
laajentumisrahasto (ENEF) 

EIR 11 11 

Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja 
innovointivälineeseen sisältyvä yritysten 
innovointirahasto (ENIF) 

EIR 21 21 

Vihreän kasvun rahasto (GGF) EIR 59 20 

Euroopan Kaakkois-Eurooppa-rahasto 
(EFSE) – Länsi-Balkan EIR 88 0 

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden maailmanlaajuinen rahasto 
(GEEREF) 

EIR 81 80 

Tuki FEMIP-välinettä varten EIP 224 224 

Yhteensä  11 506 7 263 

(*) Määrä kuvastaa EU:n talousarviosta Verkkojen Eurooppa ‑välineen rahoitusvälineisiin osoitettavaa 
enimmäismäärää. EU:n tähän rahoitusvälineeseen sitoma rahoitusosuus oli 31. joulukuuta 2019 kaikkiaan 
755 miljoonaa euroa. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2020 tekemän esityksen perusteella (valmisteluasiakirja, X osa). 
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Tulot 
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Johdanto 
3.1. Tässä luvussa esitetään tuloja koskevat tilintarkastustuomioistuimen havainnot. 
Tulot koostuvat omista varoista ja muista tuloista. Laatikossa 3.1 esitetään tulojen 
jakautuminen vuonna 2019. 

Laatikko 3.1 

Tulot – Jakautuminen vuonna 2019(*) 

 
Tulot yhteensä vuonna 2019(**): 163,9 miljardia euroa 
(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 9).  
(**) Määrässä on kyse EU:n talousarvion tosiasiallisista tuloista. Tuloslaskelmassa oleva 160,3 miljardin 
euron määrä lasketaan suoriteperusteisen kirjanpidon pohjalta. 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

Bruttokansantuloon (BKTL) 
perustuvat omat varat
105,5 (64 %)

Perinteiset omat varat
21,4 (13 %)

Arvonlisäveroon (alv) 
perustuvat omat varat
17,8 (11 %)

EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät 
rahoitusosuudet ja palautukset
12,6 (8 %)

Viivästyskorot ja sakot
2,6 (2 %)

Muut tulot
4,0 (2 %)

163,9
miljardia euroa

(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

3.2. Suurin osa tuloista (88 prosenttia) on peräisin kolmesta omien varojen 
luokasta: 

a) EU:n tuloista 64 prosenttia on bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia 
varoja, joita käytetään EU:n talousarvion tasapainottamiseen sen jälkeen, kun 
kaikista muista lähteistä saatavat tulot on laskettu. Kunkin jäsenvaltion 
suhteellinen rahoitusosuus määräytyy jäsenvaltion bruttokansantulon 
mukaisesti1. 

b) EU:n tuloista 13 prosenttia on perinteisiä omia varoja. Näihin kuuluvat 
jäsenvaltioiden kantamat tuontitullit. Kokonaismäärästä maksetaan EU:n 
talousarvioon 80 prosenttia, ja loput 20 prosenttia jäsenvaltiot pidättävät 
kattaakseen 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 
verokantaa2. 

3.3. Tulot käsittävät myös muista lähteistä peräisin olevia varoja. Merkittävimpiä 
näistä lähteistä ovat EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja 
palautukset (8 prosenttia EU:n tuloista). Tällaisia ovat esimerkiksi 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen 
liittyvät tulot sekä tulot, jotka saadaan EU:n ulkopuolisten maiden osallistumisesta 
tutkimusohjelmiin. 

                                                      
1 Alustava laskelma perustuu BKLT-tietoja koskevaan ennakkoarvioon. Ennakkoarvion ja 

lopullisen BKTL:n väliset erot mukautetaan seuraavina vuosina, ja ne otetaan huomioon 
omien varojen jakautumisessa jäsenvaltioiden välillä. Erot eivät vaikuta kannettujen omien 
varojen kokonaismäärään. 

2 Saksaan, Alankomaihin ja Ruotsiin sovelletaan 0,15 prosentin alennettua alv-kantaa, kun 
taas muihin jäsenvaltioihin sovelletaan 0,3 prosentin verokantaa. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

3.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 selostettua 
tarkastustapaa ja -menetelmiä. Varmuus tuloja koskevaa tarkastuslausuntoa varten on 
saatu valitsemalla tarkastettavaksi ja arvioimalla keskeisiä järjestelmiä sekä lisäksi 
tekemällä tapahtumatarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa 
tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). Vuoden 
2019 osalta tilintarkastustuomioistuin tarkasti 

a) otoksen, joka koostui 55:stä komission perintämääräyksestä3; otos oli suunniteltu 
niin, että se oli edustava kaikkien tulolähteiden osalta 

b) komission järjestelmät, joilla 

i) varmistettiin, että jäsenvaltioiden BKTL- ja alv-tiedot muodostivat 
asianmukaisen perustan omien varojen rahoitusosuuksien laskemiselle ja 
kantamiselle4 

ii) hallinnoitiin perinteisiä omia varoja ja varmistettiin, että jäsenvaltioilla on 
vaikuttavat järjestelmät perinteisten omien varojen kantamiseen 
oikeansuuruisina sekä kyseisistä varoista raportoimiseen ja niiden käyttöön 
asettamiseen 

iii) hallinnoitiin sakkoja ja seuraamuksia 

iv) laskettiin oikaisumekanismien tuloksena saatavat määrät 

c) perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmät kolmessa jäsenvaltiossa (Belgia, 
Puola ja Saksa)5 

d) niiden sääntöjenmukaisuutta koskevien tietojen luotettavuuden, jotka sisältyivät 
budjettipääosaston ja Eurostatin vuotuisiin toimintakertomuksiin. 

                                                      
3 Perintämääräys on asiakirja, johon komissio kirjaa saataviensa määrän. 

4 Tilintarkastustuomioistuimen lähtökohtana olivat hyväksytyt BKTL-tiedot ja jäsenvaltioiden 
valmistelema yhdenmukainen alv:n määräytymisperusta. Tarkastuksen yhteydessä ei 
suoraan testattu komission ja jäsenvaltioiden toimittamia tilastotietoja ja muita tietoja. 

5 Mainitut kolme jäsenvaltiota valittiin tarkastukseen sekä niiden perinteisiä omia varoja 
koskevien rahoitusosuuksien suuruuden että tilintarkastustuomioistuimen riskinarvioinnin 
perusteella. 
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3.5. Tullien osalta riskinä on, että tuojat joko jättävät ne ilmoittamatta kansallisille 
tulliviranomaisille tai ilmoittavat ne virheellisesti. Tuloja koskeva 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei kattanut ns. tullivajetta6 eli määriä, 
jotka ovat petosten vuoksi jääneet kirjaamatta jäsenvaltioiden perinteisten omien 
varojen kirjanpitojärjestelmiin. Koska tullivaje voi kuitenkin vaikuttaa jäsenvaltioiden 
vahvistamien tullien määrään, tilintarkastustuomioistuin on arvioinut tänä vuonna, 
kuinka EU on pyrkinyt pienentämään tullivajetta ja vähentämään riskiä siitä, että 
perinteisiä omia varoja ei saada kerättyä täysimääräisinä. Tätä varten 
tilintarkastustuomioistuin on 

a) tutkinut niiden perinteisiä omia varoja koskevien komission tarkastusten tuloksia, 
jotka koskevat aliarvostettuun tuontiin liittyvän riskin torjumiseksi laadittuja 
tullivalvontastrategioita kaikissa jäsenvaltioissa, ja  

b) selvittänyt, ovatko jäsenvaltioiden menettelyt, jotka koskevat riskialtteimpien 
maahantuojien tunnistamista ja valitsemista jälkitarkastuksiin7, edelleen 
puutteellisia. Tätä aihetta on käsitelty tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksissa varainhoitovuosilta 2013 ja 20148. Riskialtteimpia 
maahantuojia ovat ne, joiden osalta sääntöjenvastaisuuksien todennäköisyys ja 
niiden vaikutus ovat suurimpia9. 

  

                                                      
6 Niiden tuontitullien teoreettinen määrä, jotka olisi kannettava koko kansantalouden 

perusteella, vähennettynä tosiasiallisesti kannettujen tuontitullien määrällä. 

7 Jälkitarkastuksessa tutkitaan kattavasti talouden toimijan liiketoimintaa, prosesseja, 
järjestelmiä ja sisäisiä kontrolleja. Lisäksi tarkastukseen kuuluu erityisten testien avulla 
tehtävä yksityiskohtainen arviointi. 

8 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013, kohdat 2.13 ja 
2.14, ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, 
kohdat 4.18–4.20. 

9 Ks. unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, 
annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, sellaisena kuin se on muutettuna, EUVL L 269, 
10.10.2013, s. 1), 5 artiklan 7 kohta. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
3.6. Tässä osassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomautukset toimien 
sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti järjestelmiä, joiden avulla 
komissio laskee ja kantaa tuloja10. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tarkasti 55 
perintämääräyksen otoksen. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset EU:n tilien 
perustana olevien tulotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta perustuvat näihin 
kahteen tarkastustoimenpiteeseen. Otoksen tarkastuksessa ei havaittu yhtäkään 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä. Liitteessä 3.1 esitetään yhteenveto 
tapahtumatarkastusten tuloksista. 

  

                                                      
10 Ks. liitteessä 1.1 oleva kohta 9. 
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Sisäisten valvontajärjestelmien 
eri osatekijöiden tarkastus 
3.7. Tarkastettuja järjestelmiä koskevat huomautukset eivät vaikuta 
tilintarkastustuomioistuimen vakiomuotoiseen kokonaislausuntoon EU:n tulojen 
sääntöjenmukaisuudesta (ks. luku 1). Niissä tuodaan kuitenkin esiin jatkuvia puutteita, 
joita esiintyy yksittäisissä omien varojen luokissa. Nämä koskevat esimerkiksi EU:n 
toimia, joilla on pyritty pienentämään tullivajetta tai vähentämään riskiä siitä, että 
perinteisiä omia varoja ei saada kannetuksi täysimääräisinä. 

Perinteisten omien varojen kantamista koskevissa 
jäsenvaltioiden menettelyissä on jatkuvia puutteita 

3.8. Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin kolmeen jäsenvaltioon (Belgia, 
Puola ja Saksa) selvittääkseen, miten ne laativat katsaukset tulleista, jotka on jo 
kannettu, ja tulleista, joita ei ole vielä kannettu11. Lisäksi tarkastettiin EU:n 
talousarvioon maksettavien perinteisten omien varojen kantamismenettelyjä 
kyseisissä jäsenvaltioissa (ks. kaavio 3.1). 

                                                      
11 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), 6 artiklan 3 ja 4 kohta, sekä komission 
täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/194, annettu 8 päivänä helmikuuta 2018, 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 mukaisten, omien varojen saamisten 
kirjanpidosta laadittavien katsausten malleista ja kyseisen asetuksen mukaisesta 
lomakkeesta selvityksen antamiseksi omien varojen saamisia vastaavista määristä, joita ei 
saada perittyä (EUVL L 36, 9.2.2018, s. 20). 
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Kaavio 3.1 – Tulleja koskevien katsausten laatimisprosessi (kannetut 
tullit ja vielä kantamatta olevat tullit) ja tullien kirjaaminen EU:n tileihin 
ja talousarvioon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:ssa tällä hetkellä on voimassa olevien lakien ja sääntöjen 
pohjalta. 

Tarkastuslausuman osalta 

Jäsenvaltiot
vahvistavat, kirjaavat tileihin ja kantavat 

tullimaksut,
raportoivat komissiolle 

Talouden toimijat
esittävät tuonti-ilmoitukset kansallisille tulliviranomaisille,

maksavat vaaditut tullit,
tuovat tavarat EU:n markkinoille

Kuukausittainen selvitys
kannetuista tulleista

Neljännesvuosittainen selvitys
tulleista, joita ei ole vielä 

kannettu

Jäsenvaltiot
maksavat 80 prosenttia kannetuista tulleista 

(perinteisiä omia varoja) 
EU:n talousarvioon

Jäsenvaltiot
ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin 
varmistaakseen velkojen perimisen,

hallinnoivat tulleja, joita ei ole vielä kannettu

EU:n kirjanpito
kantamatta olevat tullit kirjataan 
tileihin saamatta olevina tuloina 

(saatavina)

EU:n kirjanpito ja talousarvio
EU:lle siirretyt tullit kirjataan tileihin 

saatuina tuloina ja
ne sisältyvät EU:n vuotuiseen 

talousarvioon 
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3.9. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä ongelmia niiden 
kuukausikatsausten laatimisessa, jotka koskivat kolmessa tarkastuskäynnin kohteena 
olleessa jäsenvaltiossa kannettuja tullimaksuja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
aiempien vuosien tapaan12 puutteita sellaisten todettujen tullien hallinnoinnissa, joita 
kansalliset viranomaiset eivät olleet vielä saaneet kannetuksi13. Tarkastuskäynnin 
kohteena olleissa jäsenvaltioissa havaittiin viiveitä erityisesti tullivelkojen tiedoksi 
antamisessa (Puola) ja perinnässä (Belgia, Puola ja Saksa) sekä puutteita asiakirjoissa, 
joilla vahvistettiin tileihin kirjattujen tullien oikeellisuus (Saksa). 

3.10. Myös komissio oli edelleen havainnut puutteita menettelyissä, joiden avulla 
jäsenvaltiot hallinnoivat vielä kantamatta olevia tulleja. Komissio myös raportoi näistä 
puutteista: vuonna 2019 komissio julkaisi 27 perinteisiä omia varoja koskevaa 
tarkastuskertomusta, ja niistä 15:ssä raportoitiin tällaisista puutteista. Näistä 
15 kertomuksesta 10:ssä puutteet luokiteltiin luonteeltaan järjestelmällisiksi. 
Tilintarkastustuomioistuin suositteli viime vuonna14, että komissio parantaisi 
tarkastustensa suunnittelussa hyödynnettävää riskinarviointia. Näin se varmistaisi, että 
riskialtteimmat osa-alueet tulisivat katetuiksi asianmukaisesti. Tämän suosituksen 
täytäntöönpano on edelleen kesken. 

Kontrolleissa, joilla jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään 
tullivajetta, on merkittäviä puutteita – EU:n toimet ovat 
tarpeen 

3.11. Perinteisiä omia varoja koskevissa komission tarkastuksissa ja 
tilintarkastustuomioistuimen aiemmassa tarkastustyössä, joka on liittynyt tullivajeen 
pienentämistä koskeviin EU:n toimiin (ks. kohta 3.5), on tuotu esiin kaksi keskeistä 
puutetta. Yhdessä näistä puutteista on kyse siitä, että tullitarkastuksia, joilla pyritään 
vähentämään aliarvostetun tuonnin riskiä koko tulliliitossa, ei ole yhdenmukaistettu 
EU:n laajuisesti. Toinen liittyy siihen, että jäsenvaltiot eivät kykene jälkitarkastuksiaan 
varten yksilöimään kaikkein riskialtteimpia talouden toimijoita EU:n tasolla. 

                                                      
12 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset vuodesta 2012 alkaen, esim. vuodelta 

2018 (kohta 4.10), vuodelta 2017 (kohta 4.15) ja vuodelta 2016 (kohta 4.15). 

13 Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut, että tällä olisi ollut merkittävää vaikutusta määriin, 
jotka Euroopan unionin konsolidoidussa tilinpäätöksessä ilmoitetaan jäsenvaltioilta olevina 
saatavina. 

14 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, suositus 4.1. 
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3.12. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosikertomuksessaan 
varainhoitovuodelta 201715, että komissio oli käynnistänyt rikkomusmenettelyn16 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska tämä ei ollut toteuttanut riittäviä 
toimenpiteitä vähentääkseen Kiinasta tuotujen tekstiilien ja jalkineiden 
aliarvostamisen riskiä. Komissio arvioi perinteisten omien varojen tappiot 
2,1 miljardiksi euroksi17. Koska Yhdistynyt kuningaskunta kieltäytyi kattamasta 
arvioituja tappioita, komissio saattoi asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 
maaliskuussa 2019. Oikeudenkäynti on kesken (ks. kohta 3.23). 

3.13. Komissio on vuodesta 2018 tehnyt kaikissa jäsenvaltioissa perinteisten omien 
varojen tarkastuksia, joissa se on selvittänyt, miten jäsenvaltioiden 
tullivalvontastrategioissa on pyritty torjumaan aliarvostettuun tuontiin liittyvää riskiä. 
Tulokset ovat osoittaneet, että valvontastrategioissa on ollut puutteita ja eri strategiat 
ovat eronneet toisistaan. Tulosten mukaan jotkin jäsenvaltiot eivät ole varmistaneet, 
että EU:n talousarviota olisi suojattu riittävällä tavalla. 

3.14. Komission arvion mukaan valvontastrategiat, jotka koskivat aliarvostusriskien 
torjumista, olivat epätyydyttäviä tai osittain tyydyttäviä 24:ssä jäsenvaltiossa 28:sta. 
Vuonna 2019 tehtiin seitsemän seurantarkastusta. Niiden perusteella oli todettava, 
että useimmissa tarkastetuissa jäsenvaltioissa tilanne ei ollut parantunut merkittävästi 
(ks. taulukko 3.1). Tätä arviota tullaan tarkistamaan sen jälkeen kun vuonna 2020 
tehtävien seurantatarkastusten tulokset ovat käytettävissä. Komission on lisäksi vielä 
kvantifioitava mahdolliset perinteisten omien varojen tappiot. Niissä kolmessa 
jäsenvaltiossa, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, oli vireillä toimia 
komission havaitsemien ongelmien ratkaisemiseksi.  

                                                      
15 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 4.17. 

16 Tämä on pääasiallinen komission käytettävissä oleva lainvalvontatoimi tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio ei noudata EU:n lainsäädäntöä. 

17 Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vaaditut määrät, jotka koostuvat arvioiduista perinteisten 
omien varojen tappioista ja arvioiduista viivästyskoroista (yhteensä 3,2 miljardia euroa), on 
kirjattu saamisiksi Euroopan unionin vuoden 2019 konsolidoidussa tilinpäätöksessä. 
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Taulukko 3.1 – Komission arvio jäsenvaltioiden valvontastrategioista, 
joilla on pyritty torjumaan aliarvostettuun tuontiin liittyvää riskiä 

 
Lähde: Perinteisiä omia varoja koskevat budjettipääosaston tarkastusraportit. 

3.15. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että toimet, joiden avulla kaikkein 
riskialtteimmat tuojat tunnistettiin ja valittiin jälkitarkastuksiin, olivat puutteellisia 
kaikkialla tulliliitossa. Tämä johtui siitä, että edelleenkään ei ollut olemassa EU:n 
laajuista tietokantaa, johon olisi kirjattu talouden toimijoiden kaikki tuonnit. Vaikka 
edistystä on havaittavissa, tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina raportoimia 
puutteita ei ole vielä poistettu täysimääräisesti (ks. laatikko 3.2). 

Alustava arviointi Seitsemän seurantatarkastuksen 
jälkeen tehty arviointi

Jäsenvaltioiden määrä Jäsenvaltioiden määrä
Yleisesti tyydyttävä 4 5
Osittain tyydyttävä 15 16
Epätyydyttävä 9 7

28 28

Arviointi
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Laatikko 3.2 

Tullivalvontajärjestelmissä on edelleen aukkokohta kaikkialla EU:ssa 

Tulliliitossa talouden toimijat voivat tuoda tavaroita EU:n markkinoille yhden tai 
useamman jäsenvaltion kautta riippumatta siitä, missä niiden päätoimipaikka on 
(ks. liite 3.2). 

Tilintarkastustuomioistuin tuli vuosikertomuksissaan varainhoitovuosilta 2013 ja 
2014 siihen tulokseen, että jälkitarkastuksiin ei ehkä valita riskialtteimpia tuojia. 
Lisäksi todettiin, että joitakin tuojia ei ehkä koskaan valita jälkitarkastuksiin. Tämä 
johtui pääasiassa siitä, ettei ollut olemassa EU:n laajuista tietokantaa, joka sisältäisi 
tiedot talouden toimijoiden tuonneista EU:n tasolla. Komission mukaan tämä 
tullivalvontajärjestelmän aukko poistuu vasta, kun uusi Surveillance 
III -tullitietojärjestelmä otetaan käyttöön (tammikuussa 2023). 

Siihen asti kansallisen tason prosessit, joiden avulla kaikkein riskialtteimmat 
maahantuojat tunnistetaan ja valitaan jälkitarkastuksiin, eivät voi tehokkaasti 
kohdistua toimijoihin, jotka tuovat tavaroita muuhun kuin päätoimipaikkansa 
jäsenvaltioon. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot vahvistivat tämän puutteen 
kaikissa kolmessa tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa. Komissio voisi 
olla keskeinen toimija tällaisten tuojien tunnistamisessa siten, että se keräisi ja 
analysoisi relevantteja tuontitietoja EU-tasolla ja jakaisi analyysinsa tulokset 
jäsenvaltioille. 

Järjestelmän puute voi johtaa siihen, että tulleja jää tullipetosten vuoksi kantamatta. 
Tuoreita tietoja ei ole siitä, mikä määrä tuonteja jää sen perusjoukon ulkopuolelle, 
josta jäsenvaltiot valitsevat tarkastuskohteensa. Tuoreimmat saatavilla olevat tiedot 
ovat peräisin komission tutkimuksesta, joka kattaa vuoden 2015 tietoaineiston. 
Tutkimuksessa arvioitiin, että 20 prosenttia EU:hun suuntautuvasta 
kokonaistuonnista (283,5 miljardia euroa) saattaa jäädä sen perusjoukon 
ulkopuolelle, josta jäsenvaltiot valitsevat jälkitarkastustensa kohteet. 

Ratkaisujen löytäminen alv-varaumiin ja perinteisten omien 
varojen osalta avoinna oleviin kohtiin vie paljon aikaa 

3.16. Kaaviossa 3.2 esitetään menettely, jonka mukaisesti komissio tarkastaa alv-
määräytymisperustetta koskevan laskelman ja perinteiset omat varat. Lisäksi kaaviossa 
esitetään yhteenveto havaittuihin puutteisiin liittyvistä ratkaisemattomista varaumista 
ja avoimista kohdista (ks. liite 3.3). Tilintarkastustuomioistuin tutki alv-varaumat, 
joiden vuoksi arvonlisäveropohjaa koskeva laskelma oli ollut avoimena vähintään 
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10 vuotta18. Lisäksi tarkastettiin perinteisiä omia varoja koskevat kohdat, jotka olivat 
olleet avoinna yli viisi vuotta komission tarkastuksen jälkeen. Kaikista alv-varaumista 
15 prosenttia ja kaikista perinteisiä omia varoja koskevista avoimista 
kohdista 34 prosenttia oli ollut jo pitkään ratkaisematta. 

Kaavio 3.2 – Prosessi, jonka mukaisesti alv-varaus asetetaan ja 
perinteisten omien varojen kohta määritellään avoimeksi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

                                                      
18 Alv-varauma asetetaan vain vuosille, joiden osalta muutosten tekeminen on 

vanhentumassa (eli vuotta N-4 edeltäville vuosille). Neljän viimeisimmän vuoden 
arvonlisäveropohjan laskelmaan voidaan ilman muuta tehdä muutoksia.  

Jäsenvaltiot
vahvistavat ja kantavat tullimaksut (joista 80 prosenttia on perinteisiä omia varoja),

laskevat yhdenmukaistetun alv-perusteen (alv-perusteiset omat varat)

Komissio
hyödyntää jäsenvaltioiden toimittamia tietoja laskeakseen EU:n talousarvioon 

maksettavat rahoitusosuudet,
toimittaa tarkastuksia jäsenvaltioissa validoidakseen toimitettujen tietojen 

paikkansapitävyyden

Komissio
puutteita havaitessaan esittää alv-varauman tai jättää perinteisiä omia varoja 

koskevan kohdan avoimeksi, kunnes ongelmat on ratkaistu: 

2019

Omien varojen luokka

Varaumat /
Perinteisiä omia varoja 

koskevat 
avoimet kohdat

Pitkään ratkaisematta/
avoinna olleet

Perinteiset omat varat 356 122 (34 %)
ALV-perusteiset 95 15 (15 %)
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3.17. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, kuinka komissio hallinnoi sellaisia 
esittämiään alv-varaumia, jotka olivat olleet pitkään ratkaisematta. Tarkastus kattoi 
kahdeksan 15:stä pitkään voimassa olleesta varaumasta. Tarkastajat totesivat, että 
varaumista viisi liittyi jäsenvaltioita vastaan käynnistettyihin rikkomusmenettelyihin, 
jotka perustuivat alv-direktiivin19 mahdolliseen noudattamatta jättämiseen. 
Tarkastajat panivat merkille, että menettelyt kestivät kauan, koska komission ja 
jäsenvaltioiden välinen vuoropuhelu vei paljon aikaa. Varaumien taloudellisen 
vaikutuksen osalta on todettava, että tutkittujen kahdeksan varauman joukossa oli 
kolme yli seitsemän vuotta aikaisemmin asetettua varaumaa, joiden taloudellinen 
vaikutus ei ollut vielä tiedossa, sekä kaksi yli kuusi vuotta aikaisemmin asetettua 
varaumaa, joiden taloudellinen vaikutus oli vain osittain tiedossa ja toistaiseksi vailla 
komission vahvistusta. 

3.18. Pitkään avoimina olleista perinteisten omien varojen 122 kohdasta 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti 54. Tarkastuksessa kävi ilmi, että näihin tapauksiin 
liittyvät komission jatkotoimet ja tapausten sulkeminen veivät kohtuuttoman pitkän 
ajan (ks. laatikko 3.3). Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä ongelmista 
vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 201820. Vaikka ongelmat eivät ole 
lakanneet olemasta, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että perinteisiin omiin varoihin 
liittyvien avointen kohtien lukumäärä oli pienentynyt. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi myös, että komissio ei ollut ottanut käyttöön seurantajärjestelmää, jossa 
perinteisten omien varojen avoinna olevat kohdat asetettaisiin tärkeysjärjestykseen 
(olipa kyse kohtien taloudellisista vaikutuksista tai niiden systeemisestä merkityksestä 
silloin kun puutteet olivat luonteeltaan muita kuin taloudellisia). Sisäisissä 
menettelyissä ei myöskään asetettu määräaikoja näihin kohtiin liittyville jatkotoimille. 

                                                      
19 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1). 

20 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 4.16. 
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Laatikko 3.3 

Jatkotoimissa, jotka koskevat jäsenvaltioissa havaittuja, perinteisiin 
omiin varoihin liittyviä puutteita, on heikkouksia  

Komissio sulki vuoden 2019 aikana 15 niistä 54:stä pitkään avoimena olleesta, 
perinteisiä omia varoja koskevasta kohdasta, jotka tilintarkastustuomioistuin oli 
valinnut tarkastettavakseen. Seitsemässä näistä 15 tapauksesta komissio oli 
arvioinut ja sulkenut kohdan ajassa, jonka pituus vaihteli kymmenestä kuukaudesta 
yli kahteen vuoteen siitä kun jäsenvaltio oli korjannut puutteen täysimääräisesti. 
Tämä vääristää yleiskuvaa siitä, kuinka moni perinteisten omien varojen avoimista 
kohdista vaatii vielä toimenpiteitä. 

Suurimmassa osassa otokseen sisältyneistä, edelleen avoimista tapauksista 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli toteuttanut jatkotoimensa 1–
4 vuoden aikana, kirjannut erääntyneet määrät myöhässä EU:n 
kirjanpitojärjestelmään ja siirtänyt myöhemmäksi viivästyskoron ilmoittamista 
jäsenvaltioille. 

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että neljä jäsenvaltiota ei ollut hyväksynyt 
komission kantaa viidessä niistä perinteisiä omia varoja koskevista avoimista 
kohdista, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkasti. Komissio ei kuitenkaan vieläkään 
ollut päättänyt, käynnistääkö se rikkomusmenettelyn. Näihin kuuluu eräs Kreikkaa 
koskeva tapaus, joka havaittiin vuonna 2011 tehtäessä vuonna 2002 laaditun, 
perinteisiä omia varoja koskevan tarkastuskertomuksen seurantaa. Muut tapaukset 
liittyvät Alankomaissa, Kreikassa ja Tšekissä vuonna 2014 havaittuihin puutteisiin. 

BKTL-varojen monivuotiset tarkastukset on saatu päätökseen, 
mutta globalisaation vaikutusta ei ole vielä täysin arvioitu 

3.19. BKTL-varojen monivuotisessa tarkastussyklissä komissio tutkii, ovatko 
kokoamismenetelmät, joita jäsenvaltiot soveltavat kansantalouden tilinpitoonsa, 
yhdenmukaisia EKT 2010:n kanssa21 ja ovatko BKTL-tiedot vertailukelpoisia, luotettavia 
ja kattavia22. Jotta BKTL-tietoja voitaisiin mukauttaa ja tarkastaa lakisääteisen neljän 

                                                      
21 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). 

22 Ks. neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, 
markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (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 
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vuoden määräajan jälkeen23, komissio on esittänyt varauman, joka koskee kaikkien 
jäsenvaltioiden kaikkia tietoja vuodesta 201024 alkaen. Tilintarkastustuomioistuin 
totesi, että tämä tarkastusprosessi oli saatu päätökseen vuoden 2019 loppuun 
mennessä. 

3.20. Tarkastussyklin päättämisen yhteydessä katsottiin tarpeelliseksi esittää uusia, 
yksityiskohtaisempia varaumia. Komissio asetti huhtikuussa 2020 BKTL-varaumia25 
sellaisista jäsenvaltioiden valikoiduista kokoamismenettelyistä, joissa parannukset 
olivat tarpeen. Yksi näistä varaumista mahdollistaa kaikkien jäsenvaltioiden BKTL-
tietojen tarkistamisen siinä tarkoituksessa, että niihin sisällytetään tarkemmat arviot 
monikansallisten yritysten tutkimus- ja kehittämisvaroista. Tätä arviota vaikeuttaa 
globalisaatio ja se, että tällaisia varoja siirretään helposti rajojen yli. Komissio jatkaa – 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – syyskuuhun 2022 saakka sen arvioimista, onko 
monikansallisten yritysten tutkimus- ja kehittämisvarat arvostettu asianmukaisesti 
jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpidossa. Näistä syistä tilintarkastustuomioistuimen 
aiempia tähän asiaan liittyviä suosituksia ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön 
(ks. liite 3.4). 

3.21. Komissio ei ole vielä poistanut Ranskaa koskevaa yleistä varaumaa, jossa on 
kyse siitä, että Ranskan BKTL-luettelossa oleva kuvaus BKTL-tietojen 
kokoamismenettelystä on ollut laadultaan epätyydyttävä vuodesta 2010 alkaen. 
Tilintarkastustuomioistuin raportoi asiasta viime vuonna26. Tilintarkastustuomioistuin 
on pannut merkille, että Ranska on maaliskuussa 2020 toimittanut tarkistetun BKTL-
luettelonsa. Tämän ansiosta komissio voi aloittaa Ranskan BKTL:n tarkastuksen. Vielä ei 
tiedetä, mikä vaikutus tällä tarkastuksella on Ranskan ja muiden jäsenvaltioiden 
tulevien maksuosuuksien laskelmaan.  

                                                      
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (BKTL-asetus) kumoamisesta 19 päivänä 
maaliskuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/516 
ja varsinkin sen 5 artiklan 2 kohdalla (EUVL L 91, 29.3.2019, s. 19). 

23 Omien varojen laskemista koskevan EU:n lainsäädännön mukaan tiettyä varainhoitovuotta 
koskevia BKTL-tietoja voidaan muuttaa vuoteen n+4 asti. Tätä neljän vuoden määräaikaa 
voidaan pidentää tapauksissa, joissa tietojen laatua on parannettava. 

24 Kroatian osalta tietoja voidaan kuitenkin muuttaa vain vuodesta 2013 alkaen. 

25 Tapahtumakohtaiset ja laaja-alaiset varaumat ovat korvanneet prosessikohtaiset varaumat. 
Yleisestä varaumasta, ks. kohta 3.21.  

26 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 4.18. 
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Vuotuiset toimintakertomukset 
3.22. Budjettipääosaston ja Eurostatin julkaisemissa vuoden 2019 
toimintakertomuksissa esitetyt tiedot vahvistavat yleisesti ottaen 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset. 

3.23. Budjettipääosasto on neljättä vuotta perättäin pitänyt voimassa varauman, 
jonka mukaan EU:n talousarvioon siirretyt perinteisten omien varojen määrät ovat 
epätarkkoja Kiinasta tuotujen tekstiilien ja jalkineiden aliarvostuksen vuoksi. Varauma 
esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin perinteisten omien varojen tappiot, 
jotka johtuivat Yhdistyneestä kuningaskunnasta, kvantifioitiin (ks. kohta 3.12). 
Varauma ulotettiin vuonna 2018 muihin jäsenvaltioihin, mutta tappioita ei tällöin 
kvantifioitu. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

3.24. Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että tulojen 
virhetaso ei ole olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat tuloihin liittyvät 
järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Perinteisiä omia varoja koskevat 
keskeiset sisäiset kontrollit, jotka tilintarkastustuomioistuin tarkasti komissiossa (ks. 
kohdat 3.10 ja 3.18) ja tietyissä jäsenvaltioissa (ks. kohdat 3.8 ja 3.9), olivat osittain 
vaikuttavia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että kontrolleissa, joilla 
jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään tullivajetta, oli sellaisia merkittäviä puutteita, jotka 
edellyttävät EU:n toimia (ks. kohdat 3.11–3.15). 

Suositukset 

3.25. Liitteessä 3.4 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2016 annetussa 
vuosikertomuksessa esitettyjen kahden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on 
toteuttanut molemmat suositukset suurimmaksi osaksi. 

3.26. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2019 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

Suositus 3.1 – Maksamatta jääneet tullit (perinteiset omat 
varat), joita valvontajärjestelmä ei ole havainnut 

Komission olisi tarjottava jäsenvaltioille säännöllistä tukea riskialtteimpien 
maahantuojien valinnassa jälkitarkastuksiin (ks. kohta 3.15  

a) keräämällä ja analysoimalla relevantteja tuontitietoja EU-tasolla ja jakamalla 
analyysinsa tulokset jäsenvaltioille  

b) antamalla opastusta tietojen analysoimiseen Surveillance III -järjestelmässä sen 
jälkeen kun tämä uusi järjestelmä on otettu käyttöön. 

Tavoiteajankohta: a) vuoden 2021 loppuun mennessä, b) kesäkuussa 2023  
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Suositus 3.2 – Perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 

Komission olisi tarkistettava menettelyjään siten, että se 

a) ottaa käyttöön järjestelmän, jonka avulla komissio voi seurata perinteisiin omiin 
varoihin liittyviä avoimia kohtia ja joka pohjautuu määrällisiin ja laadullisiin 
kriteereihin siten, että jäsenvaltioissa havaitut puutteet asetetaan kyseisten 
kriteerien perusteella tärkeysjärjestykseen  

b) asettaa jäsenvaltioille määräajat edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi; 
määräajat olisi asetettava myös jatkotoimien toteuttamiselle, mukaan lukien 
viivästyskorkojen laskeminen ja EU:n talousarvion käyttöön asetettavien määrien 
perintä (ks. kohta 3.18). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 3.1 – Tapahtumatarkastusten tulokset 
  

2019 2018   
  
  

  

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 3.2 – Tärkeimmät tulliriskit ja tullitarkastusten tyypit 

 
* Perinteisiin omiin varoihin liittyvät jäsenvaltioiden vuosikertomukset, varainhoitovuosi 2018 (asetus 
(EU, Euratom) N:o 608/2014, 6 artiklan 1 kohta). 

EU:n tullivalvontajärjestelmä

Komission tasollaJäsenvaltioiden tasolla

Talouden toimijat
esittävät tuonti-ilmoitukset jollekin 28 jäsenvaltion kansallisista 

tulliviranomaisista

Tärkeimmät tulliriskit

Tavaroiden virheellinen 
kuvaus tai luokittelu

Virheellinen arvo

Virheellinen alkuperä

Luovutuksen jälkeiset 
tarkastukset:

– Yhteinen 
riskienhallintajärjestelmä 
(Common risk management 
framework, CRMF)
– Tullialan yritystarkastusopas 
(ei-sitova)
– OLAFin kertomukset, 
keskinäistä avunantoa koskevat 
pyynnöt

Luovutuksen yhteydessä 
suoritettavat tullitarkastukset:

– Yhteinen 
riskienhallintajärjestelmä 
(Common risk management 
framework, CRMF) 
– Tullialan 
riskienhallintajärjestelmä 
(Customs Risk Management 
System, CRMS)

Luovutuksen yhteydessä 
suoritettavat 

tullitarkastukset:
– fyysiset 
– asiakirjoihin perustuvat 

Luovutuksen jälkeiset 
tarkastukset:

– jälkitarkastukset
– uudelleen arviointiin tai 
seurantaan liittyvä 
tarkastus
– tuonti-ilmoituksen 
tarkistaminen
– muut luovutuksen 
jälkeiset tarkastukset

Havaitut petokset ja sääntöjenvastaisuudet (2018)*

Havaitsemismenetelmät Petokset 
(% kaikista tapauksista)

Sääntöjenvastaisuudet 
(% kaikista tapauksista)

Luovutuksen yhteydessä suoritettavat 
tullitarkastukset 25 % 14 %

Luovutuksen jälkeiset tarkastukset 19 % 50 %

Petostentorjuntayksiköt 46 % 4 %

Muut 10 % 32 %
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Liite 3.3 – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja 
perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat, lukumäärä 
jäsenvaltioittain 31.12.2019 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella27. 

                                                      
27 BKTL-varaumiin liittyvät luvut koskevat ainoastaan tapahtumakohtaisia varaumia (jotka 

kattavat kansantalouden tilinpidon tiettyjen osien kokoamisen 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 seitsemän laaja-alaista 
varaumaa, jotka koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa, sekä yksi yleinen varauma, joka 
koskee Ranskaa. 
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4
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Yhdistynyt  kuningaskunta

Alankomaat

Belg ia

Kreikka

Ranska

Espanja

Tanska

Romania

Saksa

Ir lant i

I ta l ia

Portugal i

I tävalta

Puola

S lovakia

Unkar i

Kroat ia

Luxemburg

Suomi

Tšekki

Ruots i

Kypros

Bulgar ia

Malta

Latv ia

S lovenia

Viro

L iettua

Perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat Alv-varaumat BKTL-varaumat

Perinteisiä omia 
varoja koskevat 
avoimet kohdat 

Alv-varaumat BKTL-varaumat        

YHTEENSÄ 31.12.2019 356 95 29
YHTEENSÄ 31.12.2018 402 96 9
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Liite 3.4 – Aiempien suositusten seuranta – tulot 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Näyttö 

riittämätön Suurimmaks
i osaksi 

Joiltakin 
osin 

2016 

Komission olisi 
Suositus 1:  
analysoitava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kaikki 
mahdolliset vaikutukset, joita monikansallisella toiminnalla 
on BKTL:n arviointiin, ja annettava jäsenvaltioille opastusta 
siitä, miten monikansallinen toiminta otetaan huomioon 
kansantalouden tilinpidon kokoamisen yhteydessä 

 X     

Suositus 2:  
varmistettava meneillään olevan BKTL-tarkastussyklin 
aikana, että tutkimus- ja kehittämisvarat on viety oikein 
jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpitoon kiinnittäen 
erityistä huomiota kyseisten varojen arvostukseen ja 
kotipaikkaa koskeviin edellytyksiin monikansallisten 
toimintojen siirtojen kohdalla. 

 X     

 
Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä: 

Suositus 1: Komissio on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin analysoidakseen kaikkia monikansallisten yritysten toiminnan mahdollisia vaikutuksia BKTL:n arviointiin. Työtä on 
tehty useiden valmistelu- ja työryhmien sekä yhden pilottihankkeen avulla. Komission on kuitenkin vielä annettava jäsenvaltioille ohjeistusta siitä, millaisia toimia olisi 
toteutettava globalisaatiota koskevan laaja-alaisen varauman osalta. 

Suositus 2: Komissio asetti globalisaatiota koskevan laaja-alaisen varauman, jonka täytäntöönpanon määräajaksi vahvistettiin syyskuu 2022. Varauman avulla pyritään 
varmistamaan, että jäsenvaltiot kirjaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan varat oikein kansantalouden tilinpitoon. Laaja-alaisen varauman ansiosta jäsenvaltioiden BKTL-
tietoja voidaan tarkistaa, kunnes komissio on kyennyt antamaan vahvistuksen siitä, että jäsenvaltiot ovat tehneet tarvittavat mukautukset kansantalouden tilinpitoon 
monikansallisten yritysten toiminnan vaikutusten huomioon ottamiseksi. 
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Neljäs luku 

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky – MRK:n otsake 1a 
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Liitteet 
Liite 4.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset – Kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

Liite 4.2 Aiempien suositusten seuranta – Kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky 
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Johdanto 
4.1. Tässä vuosikertomuksen luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeeseen 1a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” liittyvät havainnot. 
Laatikossa 4.1 esitetään yhteenveto alaotsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja 
menoista vuonna 2019. 

Laatikko 4.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kilpailukyky – Menojen jakautuminen vuonna 2019 

 

Muut toimet ja ohjelmat 
2,8 (12,7 %)

Avaruus 
1,7 (7,6 %)

Liikenne ja energia 
2,5 (11,3 %)

Yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus, 
nuoriso ja urheilu  
2,8 (13,2 %)

Tutkimus 
11,9 (55,2 %)

Kilpailukyky 
21,7 
13,7 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä
(miljardia euroa)

159,1
miljardia 

euroa
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

4.2. Otsakkeesta ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” rahoitetut ohjelmat 
ovat moninaisia, ja niillä pyritään edistämään osallistavaa yhteiskuntaa, vauhdittamaan 
kasvua, edistämään tutkimusta, kehitystä ja innovointia sekä luomaan työpaikkoja 
EU:ssa. 

4.3. Tärkeimmät ohjelmat ovat tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelma1 (ja sitä edeltänyt seitsemäs puiteohjelma2) sekä koulutus-, 
nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus +. Tämän alaotsakkeen toimet käsittävät myös 
suuria infrastruktuurihankkeita, kuten avaruusohjelmat Galileo (EU:n 
maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä) ja EGNOS (Euroopan 
geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä). Lisäksi tästä alaotsakkeesta maksetaan 
EU:n rahoitusosuus kansainväliseen lämpöydinkoereaktorista (ITER) ja Verkkojen 
Eurooppa -välineestä. Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1a sisältää myös 
mahdolliset Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) takuurahastoa 
koskevat rahoituspyynnöt. 

                                                      
1 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014–2020 (Horisontti 2020). 

2 Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma (2007–2013). 

väli-/loppumaksut:  6,7väli-/loppumaksut:  6,7

ennakkomaksut ⁽*⁾: 15,0

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen ⁽*⁾: 10,0

yhteensä: 16,7

yhteensä: 21,7

0 5 10 15 20 25

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

(miljardia euroa)
Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
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4.4. Komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa näiden ohjelmien menoista muun 
muassa toimeenpanovirastojen kautta. Menot muodostuvat hankkeisiin osallistuville 
julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä avustuksista. Komissio maksaa 
edunsaajille ennakkomaksun, kun avustussopimus tai rahoituspäätös on tehty, ja 
korvaa EU:n rahoitettavaksi kuuluvat kulut ennakkomaksuilla vähennettynä, kun 
edunsaajat ovat ilmoittaneet kulut. Erasmus+-ohjelmassa puolestaan kansalliset 
toimistot hallinnoivat suurinta osaa menoista komission puolesta (noin 80:tä 
prosenttia avustuksista). 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

4.5. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2019: 

a) Tapahtumista poimitun 130 tapahtuman otoksen liitteen 1.1 kohdan 9 
mukaisesti. Tarkoituksena oli poimia edustava otos monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen kaikista menoista3. Otokseen kuului 80 
tutkimuksen ja innovoinnin alan tapahtumaa (70 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja kymmenen seitsemännestä puiteohjelmasta) 
sekä 50 tapahtumaa muista ohjelmista ja toimista, erityisesti Erasmus+-
ohjelmasta, Verkkojen Eurooppa -välineestä sekä avaruusohjelmista. Tarkastetut 
edunsaajat sijaitsivat 19 jäsenvaltiossa ja neljässä EU:n ulkopuolisessa maassa. 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli antaa erityisarvio tästä monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeesta ja tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman 
laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). 

                                                      
3 Tämä otos jaettiin kahteen ositteeseen käyttäen perusteena tilintarkastustuomioistuimen 

arviota laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvasta riskistä. Ensimmäiseen 
ositteeseen kuuluivat sellaiset suuren riskin alat, joissa tarkastuskattavuutta oli lisätty 
(erityisesti seitsemäs puiteohjelma ja Horisontti 2020 -puiteohjelma). 
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b) Tarkastukseen valittuja järjestelmiä, jotka koskivat komission tekemän 
jälkitarkastustyön luotettavuutta Horisontti 2020 -puiteohjelman alaisuuteen 
kuuluvien tapahtumien sääntöjenmukaisuuden osalta. Tilintarkastustuomistuin 
otti tässä tarkastustyössään huomioon strategiansa, joka tähtää varmentavan 
tarkastustavan soveltamiseen tulevaisuudessa. Tätä varten 
tilintarkastustuomioistuin valitsi kuusi komission yhteisen tarkastuksen 
suorittamaa tarkastusta ja 14 tarkastusta, jotka komissio oli teettänyt kahdella 
yksityisellä ulkopuolisella tarkastajalla. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei 
sisällyttänyt tämän työn tuloksia vuoden 2019 menoja koskevaan 
tapahtumatarkastukseen, se käytti tätä menettelyä selvittääkseen, voisiko se 
luottaa näiden tarkastusten tuloksiin. 

c) Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston, koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja 
kulttuurin pääosaston sekä sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 
pk-yritystoiminnan pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissaan 
sääntöjenmukaisuudesta antamia tietoja ja niiden sisällyttämistä komission 
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
4.6. Liitteessä 4.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 130 tapahtumasta 51:een (39 prosenttiin) liittyi virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 28 virheen perusteella, että 
virhetaso on 4,0 prosenttia4. Laatikossa 4.2 eritellään vuoden 2019 arvioitua 
virhetasoa. Siinä tarkastellaan erikseen tutkimusta ja muita toimia. 

Laatikko 4.2 

Eri virhetyyppien vaikutus arvioituun virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

4.7. Seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman menot ovat 
edelleen riskialttiimpia ja ne ovat pääasiallinen tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsema virheiden lähde. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä, jotka liittyivät tukeen oikeuttamattomiin kustannuksiin 
24:ssä otokseen kuuluneista 80 tutkimus- ja innovointitapahtumasta (kolme 
kymmenestä seitsemännen puiteohjelman alaisesta ja 21 kaikkiaan 70:stä Horisontti 

                                                      
4 Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen 

perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,5 prosentin (alempi virheraja) ja 
6,4 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 

3 %

15 %

60 %

2 %

2 %

1 %

16 %

1 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Valinta-/myöntämisperusteiden muuttaminen /
virheellinen soveltaminen

Tukeen oikeuttamattomat välilliset kustannukset ja
alihankintakulut

Tukeen oikeuttamattomat muut välittömät
kustannukset (alv, matkakulut, laitteet)

Laittomat/syrjivät valinta-/myöntämisperusteet

Tukeen oikeuttamattomat välittömät henkilöstökulut

Tutkimus Muut

78 %

22 %
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2020 -puiteohjelman alaisesta tapahtumasta). Tämä on 78 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen tämän alaotsakkeen osalta vuonna 2019 arvioimasta 
virhetasosta. 

4.8. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut ohjelmasuunnittelun ja 
komission valvontastrategian parannuksista Horisontti 2020 -ohjelman osalta5. 
Yksinkertaistaminen on helpottanut edunsaajien tilannetta ja osaltaan vähentänyt 
virheriskiä esimerkiksi vahvistamalla yleisen kiinteän osuuden välillisiä kustannuksia 
varten. Tilintarkastustuomioistuimen tulokset osoittavat kuitenkin, että 
tutkimusmenojen virhetaso on edelleen olennainen. Komissio itse arvioi, että 
Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetaso ylittää kahden prosentin olennaisuusrajan 
(ks. kohta 4.32). 

4.9. Muiden ohjelmien ja toimien osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä neljässä otokseen poimituista 
50 tapahtumasta. Nämä virheet koskivat Erasmus+-ohjelman ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen hankkeita, ja niissä oli kyse seuraavista: 

a) edunsaajat käyttivät väärää yksikkökustannusta ja ilmoittivat tukeen 
oikeuttamattomia kustannuksia (Erasmus +) 

b) hankintamenettelyissä ilmeni kaksi sääntöjenvastaisuustapausta (Verkkojen 
Eurooppa -väline) 

c) toteutettu alihankinta oli tukeen oikeuttamatonta (Verkkojen Eurooppa -väline). 

4.10. Komission valvontamenettelyjen tuloksellisuus on vaihtelevaa. Komission 
korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suoraan kahdeksaan tapahtumaan, jotka 
tilintarkastustuomioistuin oli poiminut otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat oleellisia 
tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kannalta, sillä ne alensivat arvioitua 
virhetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta 0,65 prosenttiyksikköä. Kaikkiaan 
kahdeksassa tapauksessa, joissa edunsaajat olivat tehneet kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä, komission valvontamenettelyjen6 avulla ei kyetty 

                                                      
5 Esimerkiksi vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.13, ja erityiskertomus 

28/2018: ”Suurin osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tehdyistä yksinkertaistamistoimista 
on helpottanut edunsaajien elämää, mutta parantamisen varaa on yhä”. 

6 Kustannusselvityksiä koskevat lausunnot tai jälkitarkastukset. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi edelleen puutteita kummassakin valvontamenettelyssä. Näistä kahdeksasta 
tapauksesta viisi koski Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvissä henkilöstömenoissa 
havaitsematta jääneitä virheitä. 
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estämään tai havaitsemaan ja korjaamaan virheitä ennen menojen hyväksymistä. Jos 
komissio olisi hyödyntänyt kaiken käytettävissään olevan tiedon virheiden 
korjaamiseen, arvioitu virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen luvun osalta ollut 
1,1 prosenttiyksikköä alhaisempi7. 

Henkilöstömenot ovat edelleen pääasiallinen virhelähde 
erityisesti tutkimusmenoissa 

4.11. Horisontti 2020 -puiteohjelman henkilöstökustannusten ilmoittamista 
koskevat säännöt ovat yksinkertaistamispyrkimyksistä huolimatta monimutkaiset, ja 
niiden laskeminen on edelleen merkittävä virhelähde menoilmoituksissa. Kuten 
tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2018 vuosikertomuksessaan8 ja 
erityiskertomuksessaan 28/2018, henkilöstökustannusten laskentamenetelmä on 
joiltakin osin monimutkaisempi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, mikä on lisännyt 
virheriskiä. Niistä tilintarkastustuomioistuimen tutkimusalan otokseensa poimimista 
24 tapahtumasta, joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, 23:ssa oli 
sovellettu virheellisesti henkilöstökustannusten laskentamenetelmää. Lähes kaikissa 
näistä 23 tapauksesta tuntitaksa (tai kuukausikorvaus) oli laskettu virheellisesti. 

4.12. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2018 vuosikertomuksessaan9, 
että sääntö, jonka mukaan ilmoitettaessa seuraavan (päättämättä olevan) 
raportointivuoden henkilöstökuluja on käytettävä vuotuista tuntitaksaa, joka on 
laskettu viimeisimmän päättyneen tilikauden tietojen perusteella, saattaa johtaa 
virheisiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tämä oli jälleen ilmeistä vuonna 
2019. 

4.13. Laatikossa 4.3 on esimerkki näistä kahdesta virhetyypistä, jotka esiintyvät 
samassa tarkastetussa hankkeessa. 

                                                      
7 Näistä tapauksista neljässä komissio ei ollut tietoinen virheistä, sillä riippumattomat 

tarkastajat eivät havainneet niitä. 

8 Kohta 5.16. 

9 Kohta 5.17. 
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Laatikko 4.3 

Esimerkki virheestä tuntitaksan laskennassa ja esimerkki viimeisimmän 
päättyneen tilivuoden tietojen käyttämättä jättämisestä 

Virhe tuntitaksan laskemisessa 

Eräässä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeessa Saksassa edunsaaja käytti 
tuntitaksan laskemiseksi vuotuista bruttopalkkaa kerrottuna keskimääräisiä 
sosiaaliturvamaksuja vastaavalla tilastollisella prosenttiosuudella. Kansallinen 
tilastotoimisto ilmoittaa tämän keskimääräisen prosenttiosuuden. Tuntitaksa ei siis 
perustu vaatimusten mukaisesti tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Viimeisimmän päättyneen varainhoitovuoden tietojen käyttämättä jättäminen 

Samassa hankkeessa edunsaaja käytti erään henkilöstön jäsenen kohdalla 
henkilöstökustannusten laskemiseen tuntitaksaa, joka ei perustunut viimeisimpään 
päättyneeseen varainhoitovuoteen (2018), vaan vuoteen 2019. 

Yhdessä muiden henkilöstökuluihin liittyvien virheiden kanssa tässä tapauksessa 
bruttovirheeksi tuli 13 400 euroa. 

4.14. Toinen (joskin harvemmin esiintyvä) virhe oli niin kutsuttua kaksoisraja-arvoa 
koskevan säännön noudattamatta jättäminen. Tässä säännössä määrätään, että EU:n 
ja Euratomin avustusten osalta vuoden aikana työntekijää kohden ilmoitettu 
työtuntien kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin tuntitaksan laskemisessa käytetty 
vuotuinen tehokas työaika. Henkilöstökustannusten kokonaismäärä, joka on ilmoitettu 
(todellisina kustannuksina korvattaviksi) henkilön osalta kyseiseltä vuodelta, ei 
myöskään saa ylittää edunsaajan kirjanpitoon merkittyjen henkilöstökustannusten 
kokonaismäärää kyseisen henkilön osalta samalta vuodelta. Laatikossa 4.4 kuvataan 
yhtä tällaista tapausta. 

Laatikko 4.4 

Esimerkki kaksoisraja-arvoa koskevan säännön noudattamatta 
jättämisestä 

Eräässä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeessa Alankomaissa edunsaaja ilmoitti 
henkilöstökustannuksiksi 1 742 tuntia, jotka henkilöstön jäsen oli työskennellyt 
hankkeessa. Tämä on enemmän kuin tuntitaksan laskennassa käytetty vuotuinen 
tehokas työaika (1 650 tuntia), joten se ei ole kaksoisraja-arvoa koskevan säännön 
mukainen. Vuodelta ilmoitetut 92 ylityötuntia eivät näin ollen ole tukikelpoisia. 
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4.15. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen puutteita ajankäytön 
seurannassa. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut virhettä tällaisissa 
tapauksissa, järjestelmien huono laatu lisää riskiä siitä, että rahoitetuissa hankkeissa 
tehtyjä työtunteja koskevat tiedot ovat epäluotettavia. 

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset, ovat alttiimpia 
virheille 

4.16. Yksi strategioista, joilla pyritään edistämään eurooppalaista 
tutkimustoimintaa, on lisätä yksityisen sektorin osallistumista ja saada mukaan 
erityisesti aloittelevia yrityksiä ja pk-yrityksiä. Havaituista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä yli puolet (17 virhettä 28:sta) liittyi yksityisten edunsaajien 
rahoitukseen, vaikka tällaiseen rahoitukseen liittyviä tapahtumia oli otokseen 
sisältyneistä 130 tapahtumasta vain 42 (32 prosenttia). Pk-yritysten osuus otoksesta oli 
12 prosenttia, mutta niiden osuus kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä oli 
21 prosenttia. Nämä tulokset osoittavat, että pk-yritykset ovat virhealttiimpia kuin 
muut edunsaajat. Ilmiö on havaittu myös komission omissa tarkastuksissa ja 
tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa vuosikertomuksissa. 

Kaikki edunsaajan tarkastetulta kaudelta ilmoittamat menot 
olivat tukikelvottomia  

4.17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tänä vuonna virheitä neljässä Horisontti 
2020 -puiteohjelman hankkeessa, joiden osalta se kyseenalaistaa kaikkien edunsaajan 
tarkastetulta kaudelta ilmoittamien menojen tukikelpoisuuden. 

4.18. Kahdessa tapauksessa edunsaaja oli toisen yrityksen omistuksessa 100-
prosenttisesti oleva tytäryhtiö, joka vastasi palkoista ja kaikista muista kustannuksista 
ja niiden maksusta. Koko hankkeeseen osallistuva henkilöstö oli joko emoyhtiön tai 
toisen tytäryhtiön palveluksessa. Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjen mukaan 
edunsaajan on maksettava kustannukset ja kirjattava ne kirjanpitojärjestelmäänsä. 
Hankkeen yhteydessä ei toimittu näin, ja tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kaikki 
edunsaajan tarkastetulta kaudelta ilmoittamat menot ovat tukikelvottomia. 
Kummassakaan tapauksessa edunsaajat eivät olleet perehtyneet riittävän hyvin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöihin.  
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4.19. Toisessa tapauksessa avustus myönnettiin tutkimuslaitokselle, jolla ei ollut 
oikeutta myöntää tohtorintutkintoja. Tämä oli tukikelpoisuuden perusedellytys, joka 
oli nimenomaisesti asetettu kyseisen ehdotuspyynnön mahdollisille edunsaajille. 
Neljännessä tapauksessa tukea maksettiin tutkijalle, joka työskenteli osa-aikaisesti. 
Osa-aikatyö on sallittua vain henkilökohtaisista tai perhesyistä ja vain tietyn ajanjakson 
ajan, ja siihen tarvitaan asiasta vastaavan EU:n viraston hyväksyntä. Mikään näistä 
ehdoista ei täyttynyt tässä tapauksessa. 

Muissa välittömissä kuluissa usein virheitä 

4.20. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempien vuosien tapaan virheitä myös 
muissa tutkimusmenoihin liittyvissä välittömissä kuluissa. Tällaisiin virheisiin lukeutui 
erityisesti sellaisten matkakulujen korvaaminen, jotka eivät liity tarkastettuun 
EU-hankkeeseen tai jotka eivät ole tosiasiallisesti aiheutuneet. 

Valuuttakursseissa esiintyvien virheiden suuri esiintymistiheys 

4.21. Tarkastetuista tutkimushankkeista 22 oli toteutettu käyttäen muuta 
valuuttaa kuin euroa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kymmenessä näistä 
hankkeista sovellettu vaihtokurssi ei ollut sääntöjen mukainen. Tällaisten virheiden 
taloudellinen vaikutus ei sinänsä ole olennainen, mutta niiden esiintymistiheys 
osoittaa, että sääntöjä ei tunneta. 
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Tarkastuskohteiden toimittamien 
sääntöjenmukaisuustietojen arviointi 
4.22. Komissio käyttää jälkitarkastustensa tuloksia perustana laskelmille, jotka 
koskevat riskinalaista määrää maksamishetkellä. Tutkimuksen ja innovoinnin 
pääosaston yhteinen tarkastus suorittaa noin 20 prosenttia kaikkiin Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan osallistuviin yksiköihin kohdistuvista jälkitarkastuksista, ja 
80 prosentista jälkitarkastuksia vastaavat sen puolesta tarjousmenettelyllä valitut 
yksityiset tilintarkastusyritykset10. Yhteinen tarkastus poimii noin 18 kuukauden välein 
jälkitarkastuksia varten edustavan otoksen hyväksytyistä kuluilmoituksista. 

4.23. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuoden 2018 vuosikertomusta varten 
satunnaisotoksen, joka koski 20:ta jälkitarkastusta, jotka komissio oli tehnyt Horisontti 
2020 -puiteohjelman maksuista poimimansa edustavan otoksen osalta. 
Tilintarkastustuomioistuin suoritti tämän työn osana vuosien 2018–2020 strategiaansa. 
Tavoitteena oli arvioida varmentavan tarkastustavan toteutettavuutta monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeessa 1a. Tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksen 
perusteella, että se ei voinut luottaa tarkastusten johtopäätöksiin kymmenessä 20 
tarkastustapauksesta11. 

4.24. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti myös vuoden 2019 osalta 
satunnaisotannalla poimitun 20 jälkitarkastuksen otoksen, johon sisältyvät 
tarkastustapaukset oli päätetty 1. toukokuuta 2018 ja 1. syyskuuta 2019 välisenä 
aikana. Ne kattoivat komission tammikuun 2014 ja helmikuun 2018 välisenä aikana 
suorittamat maksut. Näihin viimeisimpiin saatavilla olleisiin jälkitarkastuksiin ei näin 
ollen sisältynyt vuoden 2019 maksuja. 

4.25. Arviointinsa yhteydessä tilintarkastustuomioistuin kävi läpi tarkastuksen 
työpapereita ja todentavaa aineistoa sekä yhteisen tarkastuksen tiloissa että 
yksityisissä tilintarkastusyrityksissä. Tämän tarkastuksen perusteella 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että kymmenen tarkastuksen osalta sen oli tehtävä 
lisää tarkastustoimenpiteitä. Tämä johtui pääasiassa siitä, että tarvittiin lisää 
todentavaa aineistoa ja/tai työpaperit olivat ristiriitaisia eikä tilintarkastustuomioistuin 
tästä syystä kyennyt vahvistamaan tarkastusten johtopäätöksiä. 
Tilintarkastustuomioistuin toteutti lisätarkastustoimenpiteet joko 

                                                      
10 Ne käyttävät samaa yhteisen tarkastuksen tarkastusmenetelmää. 

11 Kohta 5.33. 
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asiakirjatarkastuksena (edunsaajilta pyydettiin lisäasiakirjoja viidessä tapauksessa) tai 
tekemällä tarkastuskäyntejä edunsaajien luokse (viidessä tapauksessa). 

4.26. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita suoritetun tarkastustyön 
dokumentoinnissa, otannan johdonmukaisuudessa ja raportoinnissa sekä joidenkin 
tarkastustapausten kohdalla tarkastustoimenpiteiden laadussa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkiksi tukeen oikeuttamattomia määriä, joita 
tarkastajat eivät olleet havainneet, koska tarkastuksessa ei ollut testattu riittävästi 
lähinnä henkilöstökustannuksia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että 
kaksoisraja-arvoa koskevaa sääntöä oli tulkittu virheellisesti ja että 
henkilöstökustannusten laskennassa oli virheitä, joita ei ollut havaittu. 

4.27. Vaikka taloudellinen vaikutus ei joissakin tapauksissa ollut olennainen, 
tilintarkastustuomioistuin ei voinut luottaa tarkastuspäätelmiin seitsemässä otoksen 
20 tarkastustapauksesta. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin ei voi myös viime 
vuonna tekemänsä työ (ks. edellä kohta 4.23) huomioon ottaen luottaa 40 
tarkastetusta tarkastuksesta 17:n johtopäätöksiin. 

4.28. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2018 vuosikertomuksessaan 
ongelmasta, joka liittyi komission soveltamaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
virhetason laskentamenetelmään, jonka seurauksena virhetaso oli järjestelmällisesti 
liian pieni12. Jälkitarkastusten tavoitteena on kattaa niin suuri osa hyväksytyistä 
kuluista kuin mahdollista, mutta kaikkien kulujen tarkastaminen on harvinaista. 
Virhetaso laskettiin suhteessa kaikkiin hyväksyttyihin kuluihin sen sijaan että se olisi 
laskettu tosiasiallisesti tarkastettujen määrien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että 
virhelaskelman nimittäjästä tuli suurempi ja virhetasoarviosta näin ollen liian alhainen.  

4.29. Komissio on toteuttanut toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi. Komissio 
analysoi 40 tilintarkastustuomioistuimen suorittamassa arvioinnissa tarkastettua 
jälkitarkastusta, ja laski sen perusteella virhetasot uudelleen. Tämän seurauksena 
Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta raportoitua edustavaa virhetasoa korjattiin 
suuremmaksi 0,34 prosenttiyksikön verran. 

                                                      
12 Kohta 5.34. 
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4.30. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti näihin pikaisiin korjaaviin 
toimiin ja komission aikomukseen käsitellä asiaa edelleen. Tässä korjaavassa toimessa 
ei kuitenkaan otettu huomioon edellä kohdissa 4.23 ja 4.26—4.27 kuvattuja ongelmia, 
ja ilmoitettu virhetaso on edelleen liian alhainen. Ei ole myöskään mahdollista 
määrittää sen vaikutuksen merkittävyyttä, sillä osa virheistä ei ole täysin 
kvantifioitavissa. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
4.31. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa vuotuisissa 
toimintakertomuksissa13 annettiin oikea arvio kyseisten pääosastojen varainhoidosta 
tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden osalta. 

4.32. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuotuisiin toimintakertomuksiin 
sisältyy varauma, joka koskee seitsemännen puiteohjelman alaisiin kuluilmoituksiin 
perustuvia korvauksia14, sillä niiden osalta kumulatiivinen jäännösvirhetaso on yli 
kaksi prosenttia15. Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan 
pääosasto ei esittänyt tällaista varaumaa16, koska sen suorittamien seitsemännen 
puiteohjelman maksujen volyymi ei enää ole merkittävä. Horisontti 
2020 -puiteohjelman osalta komissio raportoi omien tarkastustensa perusteella, että 
oletettu edustava virhetaso on 3,3 prosenttia17 ja jäännösvirhetaso 2,15 prosenttia. 
Tarkastukset kattoivat ainoastaan kaudella 2014–2018 suoritetut maksut. 

4.33. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2018 vuosikertomuksessaan, että 
seitsemännen puiteohjelman systeemisiin virheisiin liittyvien oikaisujen toteutusaste 
oli vain 57,6 prosenttia18. Tämä osuus oli noussut 72 prosenttiin vuoden 2019 loppuun 
mennessä, mikä ylitti pääosastojen oman 70 prosentin tavoitteen. Tämä on hyvä 
saavutus. Vuotuisessa toimintakertomuksessa todetaan myös, että jäljellä olevien 
1 904 tapauksen käsittelyyn tarvittavia resursseja ei pitäisi aliarvioida. 

4.34. Vuoden 2019 lopussa tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolla oli avoinna 13 
komission sisäisen tarkastuksen antamaa suositusta. Niistä kolmen osalta 
täytäntöönpano oli viivästynyt. Tämä merkitsee parannusta edelliseen vuoteen 
verrattuna, jolloin avoinna oli 26 suositusta, joista yhdeksän oli myöhässä. Kolme 
toteuttamatta olevista suosituksista ja yksi myöhässä olleista suosituksista oli 

                                                      
13 Ks. kohta 4.5 (c). 

14 Pääjohtajan tarkastuslausuma sisältää varauman, koska seitsemännen puiteohjelman 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ei yllä odotetulle tasolle. 

15 Se oli 3,52 prosenttia. 

16 Varaumiin sovellettavan de minimis -kynnysarvon perusteella. 

17 Kun alustavien tarkastuskertomusten tulokset otetaan huomioon. 

18 Kohta 5.29. 
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luokiteltu erittäin tärkeiksi. Myöhässä ollut erittäin tärkeäksi luokiteltu suositus, jonka 
täytäntöönpanon uudeksi tavoiteajankohdaksi oli asetettu 30. kesäkuuta 2020, koski 
menettelyitä, joilla seurataan, noudattavatko edunsaajat hankkeiden tulosten 
levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä sopimusvelvoitteita ja 
raportointivaatimuksia. 

4.35. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti lisäksi komission vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa 2019 olleet tiedot, jotka koskivat arviota riskinalaisesta 
määrästä maksamishetkellä monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1a 
toimintalohkoilla. Komissio laskee alaotsakkeen osalta yhden virhetason sijasta kaksi 
virhetasoa – tutkimukseen, teollisuuteen, avaruuteen, energiaan ja liikenteeseen 
liittyvän tason (2,0 prosenttia) ja muihin sisäisiin politiikkoihin liittyvän tason 
(1,0 prosenttia). Komission lukujen pohjalta tilintarkastustuomioistuin laski, että 
monivuotisen rahoituskehyksen koko alaotsakkeen 1a virhetaso olisi 1,7 prosenttia. 
Tämä prosenttiosuus on olennaisuusrajan alapuolella ja arvioituun virhetasoon 
sovellettavan vaihteluvälin alhaisemmassa päässä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 
kuitenkin, että komission jo soveltamista toimenpiteistä huolimatta tämä taso on 
edelleen aliarvioitu edellä kohdissa 4.23 ja 4.26—4.27 esitettyjen seikkojen vuoksi. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

4.36. Tässä luvussa esitetty tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena 
tarkasteltuna, että menojen virhetaso alaotsakkeessa ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
kilpailukyky” oli olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset 
osoittavat tässä monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeessa, että arvioitu 
kokonaisvirhetaso on 4,0 prosenttia (ks. liite 4.1). Tämä on lähellä vuosina 2015, 2016 
ja 2017 havaittua tasoa. Tilintarkastustuomioistuimen tulokset osoittavat, että 
virhetaso oli jatkuvasti korkea tutkimus- ja innovointimenoissa, jotka olivat 
pääasiallinen virhelähde, ja paljon alhaisempi muualla alaotsakkeessa. 

4.37. Vaikka Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjä on yksinkertaistettu, 
henkilöstökustannusten ilmoittamista koskevat säännöt johtavat siihen, että virhetaso 
on edelleen olennaisuusrajan yläpuolella. 

4.38. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty arvioitu 
riskinalainen määrä maksamishetkellä (tilintarkastustuomioistuimen uudelleen 
laskemana 1,7 prosenttia) on arvioituun virhetasoon sovellettavan vaihteluvälin 
alhaisemmassa päässä ja jää olennaisuusrajan alapuolelle. 

Suositukset 

4.39. Liitteessä 4.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitettyjen 
kolmen suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio on pannut kokonaisuudessaan 
täytäntöön kaksi suositusta ja yksi on pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi. 

4.40. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2019 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 
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Suositus 4.1 

Komissio tarkastaa kohdennetummin pk-yritysten menoilmoituksia ja tehostaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitussääntöjä koskevaa tiedotuskampanjaansa 
kiinnittäen erityistä huomiota näihin merkittäviin edunsaajiin. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 puoliväli 

Suositus 4.2 

Komissio toteuttaa kampanjan, jossa muistutetaan kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelman edunsaajia henkilöstökustannusten laskentaa ja ilmoittamista 
koskevista säännöistä kiinnittäen erityistä huomiota tämän luvun kohdissa 4.11—4.15 
kuvattuihin virhetyyppeihin. 

Tavoiteajankohta: vuosi 2021 

Suositus 4.3 

Komissio yksinkertaistaa edelleen henkilöstökustannuksia koskevia sääntöjä 
seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa (Horisontti Eurooppa -puiteohjelma). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2020 loppu 

Suositus 4.4 

Horisontti 2020 -puiteohjelma: 

— komissio ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa 
jälkitarkastusten tarkastuksessa esiin tulleet havainnot, jotka koskevat 
dokumentointia, otannan johdonmukaisuutta ja tarkastustoimenpiteiden laatua 

— komissio toteuttaa alihankintana tehtävien tarkastusten kolmannella kierroksella 
asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarkastajat ovat täysin 
tietoisia Horisontti 2020 -puiteohjelman säännöistä, ja tarkistaa heidän työnsä 
laadun. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 puoliväli 
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Liitteet 

Liite 4.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset – Kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky 
  2019 2018 
  

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä: 130 130 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   
Arvioitu virhetaso 4,0 % 2,0 % 

 
 

 

 Ylempi virheraja 6,4 %  

 Alempi virheraja 1,5 %  
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Liite 4.2 Aiempien suositusten seuranta – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano kesken 
Ei ole pantu 
täytäntöön 

Ei 
relevantti 

Näyttö 
riittämätön suurimmaksi osaksi joiltakin 

osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle seuraavat suositukset: 
Suositus 1: 
komissio selkiyttää edelleen Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjä 
ja menettelyjä oikeudellisen epävarmuuden vähentämiseksi ottamalla 
paremmin huomioon tarkistettuun varainhoitoasetukseen sisältyvät 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot (esim. yksikkökustannukset, 
kertakorvaukset, kiinteämääräinen rahoitus ja palkinnot). 

X      

Suositus 2: 
komissio varmistaa, että komission yksiköt määrittelevät virhetasot ja 
riskinalaiset kokonaismäärät johdonmukaisesti. 

X      

Suositus 3:  
komissio puuttuu viipymättä jälkitarkastuksissaan ilmeneviin 
heikkouksiin, jotka sisäinen tarkastus on tuonut esiin, lyhentämällä 
jälkitarkastusten päätökseen saamiseen käytettyä aikaa ja 
parantamalla sisäisiä tarkastusten suunnittelu-, seuranta- ja 
raportointiprosesseja. 

  X     

 

139



  

 

 

 

 

 

 

Viides luku 

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus – 
MRK:n otsake 1b 
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Johdanto 
5.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1b 
”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” liittyvät 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Laatikossa 5.1 esitetään yhteenveto 
alaotsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuonna 2019. Lisätietoja 
vuodelta 2019 tarkastetusta perusjoukosta on kohdassa 1.9. 

Laatikko 5.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1b – Taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen koheesio – Menojen jakautuminen vuonna 
2019 

 

Muut 
1,5 (2,8 %)

Euroopan sosiaalirahasto 
13,9 (25,9 %)

Koheesiorahasto 
8,8 (16,4 %)

Euroopan 
aluekehitysrahasto ja 
muut alueelliset 
toimenpiteet 
29,6 (54,9 %)

Koheesio
53,8
33,8 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja jaottelu 

(miljardia euroa)

159,1
miljardia 

euroa
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(*) Luku 52,0 miljardia euroa koostuu ohjelmakauden 2014–2020 vuotuisista ennakko- ja 
välimaksuista, joita ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission vuonna 2019 hyväksymien 
varmuuden saamiseksi toimitettavien asiakirjojen (jäljempänä ´varmennuspaketin´) perustana. 
Nämä maksut katsotaan perustana olevien toimien yhdenmukaistetun määritelmän (lisätietoa on 
liitteen 1.1 kohdassa 11) mukaisesti ennakkorahoitukseksi, eivätkä ne siksi kuulu vuoden 2019 
vuosikertomuksen tarkastettuun perusjoukkoon. Ne sisällytetään tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamaan perusjoukkoon sinä vuonna, kun komissio hyväksyy vastaavat tilit (esim. 
varainhoitovuoden 2020 tarkastuslausuma annetaan tilivuodelta 2018/2019). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet 

5.2. Tämän alaotsakkeen varainkäyttö keskittyy EU:n eri jäsenvaltioiden ja alueiden 
välisten kehityserojen supistamiseen ja kaikkien alueiden kilpailukyvyn 
vahvistamiseen1. Tavoitteita toteutetaan 

a) seuraavien rahastojen/välineiden avulla, joita hallinnoidaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa: 

— Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on vähentää keskeisiä 
kehityseroja eri alueiden välillä. EAKR:stä myönnetään tukea lähinnä yrityksille 
infrastruktuureiden luomiseen ja työpaikkoja luoviin tuottaviin investointeihin 

                                                      
1 Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 47), 

174–178 artikla. 

l k t   1 8
loppumaksut:  1,8

kauden 2014–2020 maksut, jotka liittyvät menoihin, joita komissio ei 
ole vielä hyväksynyt ⁽*⁾: 52,0

kirjanpidollisesti selvitetyt ennakkomaksut ja vuonna 2019 päätettyjen kauden 2007–2013 
toimenpideohjelmien maksut vuosilta 2017 ja 2018: 1,7

vuonna 2019 hyväksytyt kauden 
2014–2020 menot: 24,9

yhteensä: 28,4

yhteensä: 53,8

0 10 20 30 40 50 60

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
(miljardia euroa)
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— koheesiorahasto, jonka 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), jonka tavoitteena on edistää korkeaa 
työllisyystasoa sekä uusien ja parempien työpaikkojen luomista, mukaan 
luettuna nuorisotyöllisyysaloitteen avulla toteutetut toimenpiteet, jotka 
keskittyvät korkean nuorisotyöttömyyden alueisiin2 

— muut pienemmät tukijärjestelmät, kuten vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 

b) osallistumalla Verkkojen Eurooppa -välineeseen, jonka hallinnoinnista vastaa 
komissio suoraan ja josta rahoitetaan Euroopan laajuisiin verkkoihin kuuluvia 
hankkeita3. 

Täytäntöönpano ja valvonta- ja varmennuskehys 

5.3. Tämän monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen yhteydessä jäsenvaltiot 
esittävät yleensä kunkin ohjelmakauden alussa monivuotiset toimenpideohjelmat koko 
monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi. Kun komissio on antanut hyväksyntänsä, vastuu 
toimenpideohjelman täytäntöönpanosta jaetaan komission (alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto (PO REGIO) sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (PO 
EMPL)) ja jäsenvaltioiden kesken. Tuensaajat saavat korvauksen jäsenvaltion 
viranomaisten kautta, ja EU:n talousarviosta yhteisrahoitetaan toimenpideohjelman 
ehtojen mukaisesti hyväksytyistä toimista aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia. 
Hallintoviranomaiset suorittavat tarkistuksia, joiden tarkoituksena on estää tukeen 
oikeuttamattomien menojen todentaminen komissiolle. 

                                                      
2 EAKR, koheesiorahasto ja ESR ovat kolme viidestä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastosta, joihin kaikkiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 1303/2013 (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus). Kahta muuta ERI-
rahastoa käsitellään tämän kertomuksen kuudennessa luvussa. 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) 
N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2008 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129). 
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5.4. Ohjelmakaudella 2014–2020 käytössä olevan valvonta- ja varmennuskehyksen4 
tavoitteena on varmistaa, että jäännösvirhetaso5 jää toimenpideohjelmien vuotuisissa 
tilinpäätöksissä alle asetuksessa määritetyn kahden prosentin olennaisuusrajan6. 
Valvonta- ja varmennuskehys sisältää seuraavat kolme elementtiä, joiden avulla 
pyritään varmistamaan, ettei sääntöjenvastaisuuksien taso ole olennainen tileillä, jotka 
todennetaan komissiolle hallintoviranomaisten tarkistusten jälkeen: 

— Työ, jonka tarkastusviranomaiset ovat tehneet tilinpäätökseen sisältyvien 
menojen osalta. Työn tuloksena on vuotuinen tarkastuskertomus, jonka 
jäsenvaltiot esittävät komissiolle ’varmennuspakettiensa’ osana7. 
Tarkastuskertomuksessa tuodaan esiin toimenpideohjelman (tai 
toimenpideohjelmaryhmän) jäännösvirhetaso, ja siihen sisältyy tarkastuslausuma 
ilmoitettujen 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 kymmenen prosentin määrän8. 

                                                      
4 Tilintarkastustuomioistuin kuvasi ERI-rahastoihin sovellettavaa valvonta- ja 

varmennuskehystä ja siihen sovellettavaa aikataulua yksityiskohtaisesti varainhoitovuoden 
2017 (kohdat 6.5-6.15) ja varainhoitovuoden 2018 (kaavio 6.1) vuosikertomuksissaan. 

5 Komissio viittaa vuotuisissa toimintakertomuksissaan ’jäännösriskitasoon’, 
ohjelmakauden 2007–2013 päättymisen osalta ja ’kokonaisjäännösvirhetasoon’ 
ohjelmakauden 2014–2020 osalta. Tässä luvussa kumpaankin viitataan ilmauksella 
’jäännösvirhetaso’. 

6 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, 
yleisistä säännöksistä annetun asetuksen täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5), 
28 artiklan 11 kohta. 

7 Varmennuspaketit koostuvat johdon vahvistuslausumasta, vuotuisesta yhteenvedosta, 
varmennetuista tilinpäätöstiedoista, vuotuisesta tarkastuskertomuksesta ja 
tarkastuslausumasta. 

8 Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 130 artiklassa välimaksujen korvaaminen 
rajoitetaan 90 prosenttiin. Loput kymmenen prosenttia vapautetaan sen jälkeen, kun tilit 
on hyväksytty. 
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— Asiakirjatarkastukset, jotka komissio suorittaa kunkin varmennuspaketin osalta, ja 
komission jäsenvaltioissa suorittamat säännönmukaisuuden tarkastukset. 
Komissio tekee näiden tarkastusten perusteella johtopäätöksiä 
tarkastusviranomaisten ilmoittamista jäännösvirhetasoista ja hyväksyy tasot. 
Komissio julkaisee ne seuraavan vuoden vuotuisissa toimintakertomuksissaan 
yhdessä keskeisenä tulosindikaattorina käytettävän painotetun keskiarvon kanssa. 

5.5. Ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelmien päättämiseen johtava 
prosessi on pitkälti verrattavissa kohdassa 1.4 kuvattuun prosessiin. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

5.6. 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, missä määrin se voi tältä osin 
luottaa tarkastusviranomaisten ja komission työhön. Tarkoituksena oli, että niiden 
työtä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää jatkossa aiempaa enemmän ja että tätä varten 
yksilöidään, mitkä parannukset ovat vielä tarpeen. 

5.7. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen osalta 

a) 236 tapahtuman otoksen, joka on suunniteltu tilastollisesti edustavaksi otokseksi 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1b eri menoista. Otokseen sisältyi 
223 tapahtumaa, joiden osalta menot oli todennettu varmennus- ja 
päättämispaketeissa (mukaan lukien 220 tapahtumaa, jotka 
tarkastusviranomainen oli tarkastanut aiemmin9); otos kattoi myös kahdeksan 
rahoitusvälinettä ja viisi Verkkojen Eurooppa -välineen hanketta, joita komissio 
hallinnoi suoraan 

b) tarkastusviranomaisten tekemää tietojen validointityötä, joka koski 24:ää 
varmuus/päättämispakettia, jotka liittyivät viranomaisten aiemmin tarkastamaan 
220 tapahtuman otokseen 

                                                      
9 Ks. kohta 5.41. 
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c) komission tarkastus- ja validointityötä, joka koski kauden 2014–2020 
varmennuspaketeissa raportoituja jäännösvirhetasoja, sekä kyseisiä paketteja 
koskevaa komission tarkastustyötä, jossa arvioidaan sääntöjenmukaisuuteen 
liittyviä näkökohtia 

d) alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta 
antamia tietoja ja niiden sisällyttämistä komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen. 

5.8. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko (28,4 miljardia euroa) 
koostui kauden 2014–2020 menoista, jotka sisältyivät tilikaudella 2017/2018 
hyväksyttyihin varmennuspaketteihin, sekä komission vuonna 2019 päättämiä 
toimenpideohjelmia koskeviin päättämispaketteihin sisältyneistä kauden 2007–2013 
menoista, ja koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineeseen osoitetuista 
määrärahoista. 

5.9. Komission vuonna 2019 hyväksymien tilien sisältämät menot koskivat 351:tä 
toimenpideohjelmaa 420 hyväksytystä toimenpideohjelmasta (24,3:ää miljardia 
euroa). Tilit olivat peräisin varmennuspaketeista, jotka kaikki 28 jäsenvaltiota 
toimittivat ohjelmakaudelta 2014–2020. Jäsenvaltioiden raportoimien tietojen mukaan 
kyseisistä toimenpideohjelmista 60:n alaisuudessa suoritettiin tilivuonna 2017/2018 
maksatukset lopullisille tuensaajille rahoitusvälineiden kautta (0,6 miljardia euroa). 
Lisäksi komissio päätti kokonaan tai osittain10 54 toimenpideohjelmaa (selvitetyt 
maksut 2,2 miljardia euroa) ohjelmakaudelta 2007–2013. Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoitusosuus oli noin yksi miljardia euroa. 

                                                      
10 Jos vaikutukseltaan olennaisia kysymyksiä jää avoimiksi, komissio maksaa vain kiistattoman 

määrän. Jäljelle jäänyt määrä maksetaan ja toimenpideohjelma päätetään, kun kaikki 
kysymykset on ratkaistu. 
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5.10. Tilintarkastustuomioistuin poimi 223 tapahtuman otoksen varmennus- ja 
päättämispaketeissa todennetuista menoista kahdessa vaiheessa. Ensin poimittiin 24 
pakettia (20 ohjelmakaudelta 2014–2020 ja neljä ohjelmakaudelta 2007–2013), jotka 
kattoivat 40 toimenpideohjelmaa niistä 394 toimenpideohjelmasta, joiden osalta 
komissio oli suorittanut EU:n talousarviosta tehtävien maksujen selvityksen 
vuonna 2019. Seuraavaksi näistä 24 paketista valittiin tapahtumia, jotka 
tarkastusviranomaiset olivat tarkastaneet aiemmin. 

5.11. Osa otoksesta koostui kahdeksasta rahoitusvälineestä kaudelta 2014–2020. 
Tilintarkastustuomioistuin valitsi otokseen välineitä, joista oli suoritettu maksuja 
lopullisille tuensaajille tilivuonna 2017/2018. Tapauksissa, joissa 
tarkastusviranomainen ei tarkastanut lopullisille tuensaajille maksettuja määriä, 
tilintarkastustuomioistuin valitsi nämä maksut suoraan. 

5.12. Liitteessä 5.2 on eritelty tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaotos ja 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsema kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien 
virheiden määrä jäsenvaltioittain. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
5.13. Vuosikertomuksen luvun tämä osa koostuu kolmesta alaosiosta. 
Ensimmäinen alaosio koskee tämän vuoden otokseen kuuluvien 236 tapahtuman 
tarkastusta, jonka tarkoituksena on saada tietoa virheiden pääasiallisista lähteistä. 
Toisessa alaosiossa tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastusviranomaisten työtä, ja 
kolmas alaosio liittyy komission työhön. Tilintarkastustuomioistuin tekee kaikissa eri 
alaosioissa tehtyjen havaintojen perusteella johtopäätökset kahden asianomaisen 
pääosaston vuotuisten toimintakertomusten ja komission vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen sisältämistä sääntöjenmukaisuutta koskevista tiedoista. 

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestausten tulokset ja 
tehdyn tarkastustyön tarkistus / uudelleen suorittaminen 

5.14. Liitteessä 5.1 esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen 
tapahtumatarkastusten tuloksista. Tarkastetuissa 236 toimessa 
tilintarkastustuomioistuin yksilöi ja määritti kvantitatiivisesti 29 virhettä, joita 
tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet. Kun otetaan huomioon 64 virhettä, 
jotka tarkastusviranomaiset olivat havainneet aikaisemmin, ja ohjelmaviranomaisten 
tekemät (kummaltakin ohjelmakaudelta yhteensä 334 miljoonan euron suuruiset) 
oikaisut, tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 4,4 prosenttia11. 

5.15. Tarkastusviranomaiset olivat raportoineet otokseen kuuluneiden 
236 tapahtuman osalta 64:stä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevasta virheestä 
varmennus/päättämispaketeissa. Nämä virheet koskivat tukeen oikeuttamattomia 
kustannuksia (39), julkisia hankintoja (24) ja puuttuvaa todentavaa aineistoa (yksi 
virhe)12. Alentaakseen jäännösvirhetasot kahden prosentin olennaisuusrajalle tai sen 
alapuolelle jäsenvaltiot olivat soveltaneet rahoitusoikaisuja ja tehneet tarpeen mukaan 
ekstrapolointeja. 

                                                      
11 Tilintarkastustuomioistuin suorittaa virhetasoa koskevan laskelmansa edustavan otoksen 

perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 2,1 prosentin (alempi virheraja) ja 
6,7 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 

12 Yhteen tapahtumaan voi vaikuttaa useampi kuin yksi virhetyyppi. 
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5.16. Laatikossa 5.2 jaotellaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet 
luokittain (ennen rahoitusoikaisujen huomioon ottamista). 
Tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon vaikuttivat eniten tukeen 
oikeuttamattomat hankkeet ja sisämarkkinasääntöjen rikkominen (erityisesti julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen). Kohdissa 1.18—1.35 
annetaan lisätietoja näistä virheistä. 

Laatikko 5.2 

Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden jaottelu 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.17. Havaittujen virheiden määrä ja vaikutus osoittavat, että tällä alalla on suuri 
virheriski ja että hallintoviranomaisten tarkastuksilla on edelleen usein vain vähän 
vaikutusta pyrittäessä estämään tai havaitsemaan sääntöjenvastaisuuksia edunsaajien 
ilmoittamissa menoissa. 

Tukeen oikeuttamattomat hankkeet 

5.18. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi ohjelmakaudelta 2014–2020 viisi EAKR-
hanketta, joiden yhteydessä tukea myönnettiin edunsaajille tai toimille, jotka eivät 
täyttäneet sovellettavassa asetuksessa ja toimenpideohjelmissa vahvistettuja 
tukikelpoisuusedellytyksiä. Nämä tapaukset muodostavat 17 prosenttia kaikista 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä, ja niiden osuus arvioidusta virhetasosta on noin 2,2 prosenttiyksikköä. 
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5.19. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 6 kohdan mukaan 
hallintoviranomaiset eivät voi myöntää EU:n rahoitusta toimille, jotka on saatettu 
fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan rahoituksen hakemispäivään 
mennessä13. Tämä sääntö on olemassa, koska ohjelmakaudella 2007–2013 
suuntauksena oli esittää hankkeita takautuvasti, mikä ei ole paras tapa käyttää EU:n 
varoja. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kolme viidestä tukikelvottomasta 
hankkeesta ei ollut tämän säännön mukaisia. 

5.20. Tarkastetut toimet rahoitettiin alun perin kansallisista varoista, ja ne oli saatu 
fyysisesti päätökseen ennen kuin niille oli myönnetty EU:n rahoitusta. 
Ohjelmaviranomaiset tulkitsivat sääntöä siten, että ennen kuin toimi on saatettu 
taloudellisesti tai hallinnollisesti päätökseen, sitä ei ole saatettu fyysisesti päätökseen. 
Fyysisellä päätökseen saattamisella tarkoitetaan kuitenkin hankkeen tuotoksen 
kannalta välttämättömien töiden tai toimintojen loppuunsaattamista, joka tapahtuu 
yleensä ennen loppumaksua ja hallinnollista päättämistä. Laatikossa 5.3 esitetään 
esimerkki tukeen oikeuttamattomasta hankkeesta. 

Laatikko 5.3 

Esimerkki tukeen oikeuttamattomasta hankkeesta 

Portugalissa eräs paikallisviranomainen haki EU:n osarahoitusta 
kaupunkiliikenteen jalankulkuväylän rakennuskustannuksiin. Viranomainen oli 
tehnyt sopimuksen vuonna 2015 ja asettanut sen toteuttamisajaksi neljä 
kuukautta. Viranomainen kuitenkin haki avustusta vuonna 2017 todeten, että 
suurin osa töistä oli saatu päätökseen. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin totesi 
toimitettujen tietojen perusteella, että muiden sääntöjenvastaisuuksien lisäksi 
hanke oli hakemuksen esittämisajankohtana jo saatettu fyysisesti päätökseen. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Italiassa kaksi muuta tapausta, joissa ei ollut 
noudatettu yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 6 kohdan 
säännöksiä. 

                                                      
13 Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ei selitetä, mitä tarkoitetaan ’fyysisesti 

päätökseen saatetulla tai kokonaan täytäntöönpannulla’.Komissio selvensi tilannetta 
jäsenvaltioille selittämällä, että fyysinen päätökseen saattaminen liittyy hankkeisiin, joilla 
on fyysinen tavoite. ’Kokonaan täytäntöönpantua’ käytetään vaihtoehtona fyysiselle 
päätökseen saattamiselle. Se liittyy toimiin, joilla ei ole (yksinomaan) fyysistä tavoitetta, 
vaan joihin sisältyy myös muita elementtejä tai osia, jotka nekin edellyttävät toteuttamista, 
jotta toimi voidaan katsoa täytäntöönpannuksi. 
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Sisämarkkinasääntöjen rikkomiset 

5.21. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 23 sisämarkkinasääntöjen 
rikkomistapausta, joista kolme se kvantifioi. Useimmat rikkomiset liittyivät julkisiin 
hankintoihin. 

Monista oikaisuista huolimatta julkisiin hankintoihin liittyy yhä huomattava määrä 
virheitä 

5.22. Julkisia hankintoja koskevat menettelyt ovat keskeinen väline julkisten 
varojen taloudellisen ja tehokkaan käytön ja sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta. 
Tilintarkastustuomioistuin tutki 165 urakoita, palveluja ja tavaratoimituksia koskevaa 
menettelyä. Valtaosa menettelyistä liittyi EAKR:n/koheesiorahaston 
toimenpideohjelmista yhteisrahoitettuihin hankkeisiin. 

5.23. Tarkastusviranomaiset olivat havainneet 24 tapausta, joissa julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä ei ollut noudatettu tarkastetuissa tapahtumissa. Ne olivat 
siksi määränneet kiinteämääräisiä oikaisuja, joiden suuruus oli 5–100 prosenttia, kuten 
asiaa koskevissa komission päätöksissä säädetään14. 

5.24. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 19 hankintamenettelyssä EU:n ja/tai 
kansallisten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisiä, joita 
tarkastusviranomaiset eivät olleet havainneet (ks. laatikko 5.4). Valtaosa 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista virheistä liittyi sopimuksiin, joiden arvo 
ylitti EU:n hankintadirektiiveissä asetetut15 raja-arvot. Tällöin on yleensä kyse 
kattavampien menettelyjen soveltamisesta. Kaksi oli vakavia rikkomisia, jotka johtivat 
tarjoajan kannalta erilaiseen lopputulokseen, ja tilintarkastustuomioistuin raportoi ne 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevina virheinä. Ne muodostivat seitsemän prosenttia 
kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä, ja niiden osuus arvioidusta virhetasosta on noin 
0,6 prosenttiyksikköä. Muita tarjousmenettelyyn liittyviä virheitä olivat julkaisu- ja 

                                                      
14 Komission päätös, annettu 19.12.2013, suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä 

niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoituihin, unionin rahoittamiin menoihin, C(2013) 9527 final; ”Commission decision of 
14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to 
expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public 
procurement”, C(2019) 3452 final, 14.5.2019. 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 
26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista (EUVL L 94, 28.3.2014). 
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avoimuusvaatimusten noudattamatta jättämiset ja syrjivät tekniset eritelmät. 
Tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut näitä virheitä. 

Laatikko 5.4 

Valintakriteereitä sovellettiin virheellisesti 

Romaniassa eräs tuensaaja järjesti kaatopaikan kunnostushanketta koskeneen 
avoimen kansainvälisen hankintamenettelyn. Yhtenä valintakriteerinä oli 
ammatillinen kokemus: tarjoajan oli osoitettava toteuttaneensa tietyn 
vähimmäismäärän hankkeita, jotka vastasivat hankintamenettelyn kohteena 
olevaa hanketta. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi osoitti, että 
tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kokemus vastaavanlaisista hankkeista ei ollut 
riittävä. Hankintaviranomaisen olisi pitänyt hylätä voittanut tarjous. 
Hankintasopimuksen osalta ilmoitetut menot ovat näin ollen tukikelvottomia. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Romaniassa myös toisen julkiseen 
hankintamenettelyyn liittyneen virheen. 

Yksi hanke ei ollut tukikelpoinen valtiontukisääntöjen rikkomisen vuoksi 

5.25. Valtiontuki on periaatteessa yhteensopimaton sisämarkkinoiden kanssa – 
paitsi jos se on vähämerkityksistä tukea – koska se voi vääristää jäsenvaltioiden välistä 
kauppaa. Tähän sääntöön sallitaan kuitenkin poikkeuksia, erityisesti, jos hankkeeseen 
sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta16. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muista 
valtiontukea koskevista tapauksista, jotta komissio voi muodostaa kannan niiden 
yhteensopivuudesta. 

5.26. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tänä vuonna kolme EAKR:n hanketta ja 
yhden ESR:n hankkeen, joissa rikottiin EU:n valtiontukisääntöjä. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhden EAKR-hankkeen ei olisi pitänyt saada 
julkista rahoitusta EU:lta ja/tai jäsenvaltiolta. Tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut 
kvantitatiivisesti kolmea muuta virhettä, sillä vaikka jäsenvaltio ei ollut arvioinut 
(oikein) valtiontuen olemassaoloa, näillä tapauksilla ei ollut vaikutusta julkisen tuen 
määrään. 

                                                      
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. 1–78). 
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5.27. Yhden Portugalissa suoritetun tapahtuman osalta tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi saman systeemisen valtiontukeen liittyvän puutteen (kannustava vaikutus 
puuttui), jonka se havaitsi ja josta se raportoi myös viime vuonna. Komissio pyysi 
vuonna 2019 Portugalin viranomaisia yksilöimään tilivuosilta 2017/2018 ja 2018/2019 
kaikki toimet, joihin tilanne vaikuttaa, ja tekemään tarvittavat oikaisut 
sääntöjenvastaisten menojen poistamiseksi kirjanpidosta. Portugalin viranomaiset 
tekivät oikaisun 48 miljoonan euron osalta tilivuodelta 2018/2019 ja 65 miljoonan 
euron osalta tilivuodelta 2017/2018 (vuosi, jolle tarkastettu toimi kuuluu). 

Tukeen oikeuttamattomat menot 

5.28. Kun jäsenvaltion viranomaiset ilmoittavat komissiolle menoja, ne vahvistavat, 
että menot ovat aiheutuneet sovellettavien EU:n ja kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastetuista tapahtumista 15:n kohdalla 
ilmeni tukeen oikeuttamattomia menoja. Näiden tapausten osuus oli 52 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä eli noin 0,6 prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta. 

5.29. Suurimpana syynä tukeen oikeuttamattomiin menoihin oli se, että hankkeen 
osallistujat tai menoerät eivät täyttäneet tukikelpoisuussääntöjä. Laatikossa 5.5 
annetaan tästä esimerkki. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös muutamia 
tapauksia, joissa ilmeni yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin liittyviä virheitä. 
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Laatikko 5.5 

Esimerkki tapauksesta, jossa osallistujat eivät noudattaneet 
tukikelpoisuussääntöjä 

Erään Espanjassa toteutetun nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimen yhteydessä 
tuettiin yliopistossa toteutettavaan tutkimustyöhön liittyviä työsopimuksia. 
Yliopisto julkaisi tutkijantoimia koskevan hakumenettelyn. Voidakseen osallistua 
hakumenettelyyn hakijoiden oli täytettävä nuorisotyöllisyysaloitteen vaatimukset 
(hakija ei ole hakuajankohtana työllistetty tai osallistu yleissivistävään tai 
ammatilliseen koulutukseen). Hakijoiden oli myös täytynyt rekisteröityä 
kansalliseen nuorisotakuujärjestelmään. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
useita osallistujia (kahdeksan hakijaa 30 tarkistetusta hakijasta), jotka 
työskentelivät hakuajankohtana jossakin toisessa yliopistossa tai suorittivat 
perustutkinnon jälkeisiä opintoja hakumenettelystä vastaavassa yliopistossa. 
Kyseiset hakijat eivät täten olleet oikeutettuja nuorisotyöllisyysaloitteen tukeen. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös yhden Kreikassa ja yhden Puolassa 
toteutetun tukitoimen kohdalla virheitä, jotka liittyivät siihen, etteivät hakijat 
olleet oikeutettuja tukeen. 

Olennaisia todentavia asiakirjoja puuttui 

5.30. Edunsaajien ja jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisten on ylläpidettävä 
järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan riittävä kirjausketju. Tähän sisältyy tarve 
pitää kirjaa asiakirjoista. Yleisin ja tarkastusviranomaisten eniten raportoima virhe 
ESR:n menoissa on keskeisten todentavien asiakirjojen puuttuminen. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että todentavat tiedot tai asiakirjat puuttuivat 
tarkastetuista toimista viidessä (kolme EAKR:n ja kaksi ESR:n toimea). 
Tilintarkastustuomioistuin joutui kvantifioimaan nämä virheet neljässä tapauksessa, 
joissa jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaiset tai edunsaajat eivät pystyneet 
toimittamaan asiakirjoja, jotka osoittavat tukikelpoisuusehtojen täyttymisen. Tulos 
koski noin 14:ää prosenttia tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimista tapahtumista 
ja 0,2:a prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta. 
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Rahoitusvälineiden käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättäminen 

5.31. Tilivuoden 2017/2018 loppuun mennessä jäsenvaltiot raportoivat 
4,1 miljardin euron verran rahoitusvälineisiin kohdistuvia EU:n maksuosuuksia, joista 
jäsenvaltiot ilmoittivat noin miljardi euroa 1. heinäkuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2018 
välisenä aikana. Lopullisille tuensaajille tai niiden lukuun oli maksettu ohjelmakauden 
2014–2020 osalta 30. kesäkuuta 2018 mennessä yhteensä 1,2 miljardia euroa, joista 
0,6 miljardia euroa tilivuonna 2017/2018. 

5.32. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi kahdeksan rahoitusvälinettä 
ohjelmakaudelta 2014–2020. Tilintarkastustuomioistuin tutki 69 lainaa, 
kahdeksan pääomasijoitusta ja kaksi kustannuserää, jotka liittyivät rahoituksen 
välittäjien perimiin hallinnointipalkkioihin. 

5.33. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi kahteen pk-yritysaloiteohjelmaan 
Espanjassa ja Romaniassa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lopullisille 
tuensaajille suoritetut maksut eivät olleet tukikelpoisia neljässä kymmenestä Espanjan 
ohjelman osalta tarkastetusta investoinnista. Rahoituksen välittäjät olivat esimerkiksi 
hyväksyneet lainoja kolmea investointia varten vahvistamatta, että tuensaajat ovat 
pk-yrityksiä. Erästä toista investointia varten myönnetyn lainan perusteena käytetty 
toiminta oli toteutettu kokonaisuudessaan ja maksettu ennen lainan allekirjoittamista. 

5.34. Tilintarkastustuomioistuin tutki Espanjan pk-yrityksiä koskevan aloitteen 
myös vuoden 2017 vuosikertomustaan varten ja raportoi myös tuolloin 
tukikelvottomien menojen suuresta määrästä todeten, että sääntöjenvastaisuuksien 
riski oli vakava17. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin tutki tänä vuonna myös 
13 Espanjan ohjelman puitteissa myönnettyä lainaa, joiden pääoma-arvo oli vähintään 
kaksi miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yhdeksää näistä 
lainoista ei olisi pitänyt taata välineen kautta, koska yrityksen pk-statuksesta ei ollut 
riittäviä todisteita. Tilanne oli erilainen Romanian pk-yrityksiä koskevassa 
aloiteohjelmassa, jossa lainojen pääoma-arvo oli yleensä pieni eikä 
tilintarkastustuomioistuin havainnut tukeen oikeuttamattomia investointeja. 

                                                      
17 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 6.36–6.39. 
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5.35. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2017 kertomuksessaan, että EIP-
ryhmän hallinnoimien rahoitusvälineiden tarkastusjärjestelyjä on parannettava 
merkittävästi. Euroopan investointirahasto (EIR) on toteuttanut toimenpiteitä tämän 
ongelman ratkaisemiseksi parantamalla seuranta- ja valvontajärjestelmiään. EIR jätti 
Espanjan ohjelman ulkopuolelle yli 4 000 tukeen oikeuttamatonta investointia (noin 
seitsemän prosenttia salkun kokonaismäärästä). Tilivuodesta 2018/2019 alkaen EIR on 
myös vapaaehtoisesti laajentanut kohtuullista varmuutta koskevien kertomusten 
käyttöä18. On kuitenkin vielä liian aikaista arvioida näiden toimenpiteiden vaikutusta ja 
täyttä vaikuttavuutta, koska niitä ei sovellettu tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen kohteena olleeseen tilikauteen 2017/2018. 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio tarkastusviranomaisten 
työstä 

5.36. Tarkastusviranomaisten työ on erittäin tärkeä osa koheesiomenojen 
varmennus- ja valvontakehystä. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
tarkastusviranomaisten työn osana prosessia, joka mahdollisesti johtaa siihen, että se 
hyödyntää komission varmennusmallia tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Tänä 
vuonna tilintarkastustuomioistuin arvioi 18 tarkastusviranomaisen työtä kaikkiaan 
116 tarkastusviranomaisesta. 

5.37. Tarkastusviranomaiset olivat ilmoittaneet jäännösvirhetasoksi korkeintaan 
kaksi prosenttia kaikkien tilintarkastustuomioistuimen tutkimien varmennus- ja 
päättämispakettien kohdalla. Kyseisten virhetasojen lisäksi on kuitenkin otettava 
huomioon myös virheet, joita tarkastusviranomaiset eivät ole havainneet. 

                                                      
18 Kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin 

”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen 
informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” (ISAE 3000) 
mukaisesti. 
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5.38. Lisävirheet, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastusviranomaisten 
aiemmin tarkastamista tapahtumista poimimassaan tapahtumaotoksessa, samoin kuin 
komission suorittaman tarkastustyön tulokset osoittavat, että tarkastusviranomaisten 
raportoimat jäännösvirhetasot eivät ole aina luotettavia. Tilintarkastustuomioistuin sai 
tarkastustyönsä perusteella riittävästi näyttöä siitä, että jäännösvirhetaso oli yli 
kaksi prosenttia yhdeksässä tarkastetuista 20 varmennuspaketista (45 prosenttia), 
jotka se tarkasti kaudelta 2014–2020. Nämä yhdeksän pakettia muodostivat 
55 prosenttia kyseisistä menoista. Komissio mukautti vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan oman tarkastustyönsä ja tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastusten alustavien tulosten perusteella jäännösvirhetason yli kahteen prosenttiin 
kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneen varmennuspaketin 
kohdalla (otoksen kaikkiaan yhdeksästä varmennuspaketista). 

5.39. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kauden 2014–2020 menoja kolmen 
vuoden ajan. Tänä aikana niiden varmennuspakettien määrä, joiden osalta 
tarkastusviranomaiset ovat ilmoittaneet epäluotettavia alle kahden prosentin 
jäännösvirhetasoja, on ollut jatkuvasti noin 50 prosenttia sekä pakettien että 
tarkastukseen valittujen menojen osalta (ks. laatikko 5.6). 
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Laatikko 5.6 

Varmennuspakettien osalta on kolmen vuoden ajan vallinnut suuntaus, 
jossa jäännösvirhetaso on noussut tilintarkastustuomioistuimen sekä 
komission tarkastustulosten perusteella yli kahteen prosenttiin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.40. Viime vuodesta lähtien tarkastusviranomaiset ovat raportoineet virheistä 
komission kanssa sovitun yhteisen luokittelutavan käytössä19. Laatikossa 5.7 verrataan 
tarkastusviranomaisten yleisimmin ilmoittamia virheluokkia komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen yleisimmin havaitsemiin lisävirheisiin. Tulokset 
osoittavat, että yleisimmät virheluokat koskevat edelleen tukeen oikeuttamattomia 
menoja ja julkisia hankintoja. Yleisin virhe ESR:n menoissa on keskeisten todentavien 
asiakirjojen puuttuminen. Huolimatta monista sääntöjenvastaisuuksista, joista 

                                                      
19 Ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston toimintakertomus vuodelta 2019, sivu 27, ja 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimintakertomus vuodelta 2019, 
sivu 41. 
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tarkastusviranomaiset ovat jo raportoineet tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 
hankkeiden osalta, monet virheet jäävät edelleen havaitsematta tai korjaamatta 
aikaisemmassa vaiheessa kaikissa sisäisen valvonnan elimissä. 

Laatikko 5.7 

Tarkastajien yleisimmin havaitsemat virhetyypit 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Puutteet joidenkin tarkastusviranomaisten otantamenetelmissä heikensivät otosten 
edustavuutta 

5.41. Kustakin toimenpideohjelmasta yhteisrahoitetaan suuri määrä toimenpiteitä, 
ja tarkastusviranomaisten on siksi käytettävä otantaa menojen tukikelpoisuutta 
koskevan lausunnon laatimista varten. Luotettavien tulosten saamiseksi otosten pitää 
olla tarkastettavan perusjoukon kannalta edustavia, ja niiden pitää ylipäätään perustua 
tilastollisesti pätevään menetelmään20. 

5.42. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita, kuten tiettyjen toimien 
aliedustuksen, otantaparametrien virheellisen käytön ja otantaan liittyvän 
kirjausketjun puuttumisen, viidessä tarkastamistaan 24 paketista (joista neljä vuosilta 
2014–2020). Kaksi näistä puutteista vaikutti jossakin määrin otosten edustavuuteen. 
Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin joutui poimimaan kolmen tapahtuman 
lisäotoksen varmistaakseen, että tarkastettava perusjoukko katetaan asianmukaisesti. 

Tarkastusviranomaisten työn toteutus- ja dokumentointitavassa on yhä puutteita 

5.43. Kansainväliset tarkastusstandardit edellyttävät, että tarkastajat 
dokumentoivat tarkastuksensa ja muun muassa esittävät selkeät viitteet kaikkiin 
tarkastettavien menojen kannalta tärkeimpiin asiakirjoihin21. Näin tarkastajien työhön 
sovellettava tilivelvollisuus toteutuu, 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. 

5.44. Tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastusviranomaisten työn tarkastamisen 
perusteella tekemään johtopäätökset 120:sta otokseen kuuluneesta tapahtumasta 
(55 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastusviranomaisten työn 
laajuudessa, laadussa ja/tai dokumentoinnissa 100 tapahtuman (45 prosenttia) 
yhteydessä puutteita, joiden vuoksi sen oli toimitettava kyseiset tarkastustoimenpiteet 
uudestaan. Puutteet liittyivät 17:ään tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
24:stä varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavasta 
asiakirjakokonaisuuksista. Tapahtumista 25:n kohdalla (15 prosenttia 
kokonaismäärästä) puutteet edellyttivät tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäyntiä 
edunsaajien luo. Tilintarkastustuomioistuin toteutti tarkastustoimenpiteet uudelleen 
100 tapahtuman osalta (tapahtumat liittyivät 11:een varmennuspakettiin). Se havaitsi 

                                                      
20 Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, 127 artikla. 

21 ISA 230 (tarkastuksen dokumentointi). 
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23 tapahtumassa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joita 
tarkastusviranomainen ei ollut aiemmin havainnut. Nämä puutteet osoittavat, että on 
tärkeää dokumentoida tarkastusasiakirjat asianmukaisesti ja suorittaa 
laadunarviointeja. 

5.45. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti uudelleen hieman enemmän tapahtumia 
kuin edellisenä vuonna, jolloin tarkastettiin alle kolmannes kaikista 
tarkastustoimenpiteistä. Tänä vuonna se pystyi kuitenkin selvittämään enemmän 
kysymyksiä käymättä edunsaajan tiloissa. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin 
suhtautuu myönteisesti komission ja tarkastusviranomaisten yhteiseen aloitteeseen 
parantaa tarkastusviranomaisten työn dokumentointia (ks. laatikko 5.8). 

Laatikko 5.8 

Koordinoidut toimet tarkastusdokumentaation parantamiseksi 

Tarkastusviranomaiset ja komissio ottivat huomioon tilintarkastustuomioistuimen 
vuosien 2017 ja 2018 tarkastustulokset, jotka osoittivat puutteita 
tarkastusviranomaisten tarkistuslistoissa ja tarkastusasiakirjojen 
dokumentoinnissa. Ne muodostivat tämän perusteella työryhmän laatimaan 
tarkastajille muistion hyvistä käytännöistä. Muistion tavoitteena oli saada aikaan 
yhteisymmärrys siitä, miten tarkastajien olisi dokumentoitava tarkastustyönsä ja 
mitä todentavia asiakirjoja heidän olisi säilytettävä tarkastusaineistossa, vaikka 
havaintoja ei olisi tehty. Työryhmä laati joulukuussa 2019 pohdinta-asiakirjan 
tarkastusdokumentaatiosta. Käsikirja ei ole tyhjentävä, eikä sen käyttö ole 
pakollista, mutta se on ensimmäinen askel tarkastusviranomaisten työn 
suorittamisen ja dokumentoinnin parantamisessa. 

Yhden tarkastusviranomaisen virheellisellä oikaisujen käsittelyllä oli kahdessa 
tapauksessa vaikutusta raportoituihin jäännösvirhetasoihin 

5.46. Jäännösvirhetasojen oikeellinen laskenta ja luotettavuus riippuvat muun 
muassa tavasta, jolla havaittuja virheitä ja niiden perusteella tehtäviä rahoitusoikaisuja 
käsitellään. 

5.47. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 20 varmennuspaketista kahdessa 
tarkastusviranomainen oli laskenut jäännösvirhetason virheellisesti. Se oli vähentänyt 
hallintoviranomaisen tekemät yksittäiset oikaisut, jotka eivät liittyneet 
tarkastusviranomaisen tarkastustyöhön. Tämän seurauksena riskinalainen määrä 
väheni liikaa, minkä vuoksi tarkastusviranomainen ilmoitti virheellisesti 
jäännösvirhetasojen jäävän alle kahden prosentin. Komissio havaitsi toisen näistä 
kahdesta tapauksesta varmennuspaketteja koskevassa tarkastuksessaan. 
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Komission varmennustyö ja jäännösvirhetasoa koskeva 
raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa 

5.48. Komission pääosastot raportoivat pääasiassa vuotuisten 
toimintakertomusten avulla, onko niillä kohtuullinen varmuus siitä, että 
jäsenvaltioiden valvontamenettelyillä kyetään varmistamaan menojen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus. 

Riskiperusteiset säännönmukaisuuden tarkastukset ovat tuoneet esiin 
sääntöjenvastaisuuksia, joita tarkastusviranomaiset eivät ole havainneet 

5.49. Vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitettujen laillisuutta koskevien 
tietojen luotettavuus riippuu suurelta osin tarkastusviranomaisten työn laadusta. 
Komissio toteuttaa säännönmukaisuuden tarkastuksia, joissa se tarkastaa ja arvioi 
tarkastusviranomaisten työtä. 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. 

5.50. Komissio valitsee toimenpideohjelmat säännönmukaisuuden tarkastuksiin 
lähinnä vuotuisen riskinarviointinsa perusteella. Suuririskisiksi luokitellut ohjelmat, 
joissa on siis huomattava mahdollisuus olennaiseen virhetasoon, katsotaan 
ensisijaisiksi. 

5.51. Vuonna 2019 komissio teki 26 säännönmukaisuuden tarkastusta (14 alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosastossa ja 12 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosastossa) 11 jäsenvaltiossa. Kaikkia näitä säännönmukaisuuden tarkastuksia 
koskevissa kertomusluonnoksissaan komissio totesi, että tarkastusviranomaisten 
vuotuisissa tarkastuskertomuksissa tilivuodelta 2017/2018 raportoimat 
jäännösvirhetasot oli aliarvioitu; komissio suurensi näitä arvioita. Tämä nosti 
jäännösvirhetason 15:ssä tapauksessa yli kahden prosentin olennaisuusrajan. 

5.52. Toukokuuhun 2020 mennessä oli kuitenkin saatu päätökseen vain 13 
säännönmukaisuuden tarkastusta (viisi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastossa ja 
kahdeksan työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastossa). Jäännösvirhetasot 
eivät siten olleet vielä lopullisia noin puolessa näistä tarkastuksista. 

5.53. Tilintarkastustuomioistuin analysoi parhaillaan käynnissä olevassa 
tarkastuksessaan komission omien tarkastustensa perusteella laskeman 
koheesiomenojen vuotuisen virhetason merkityksellisyyttä, luotettavuutta ja 
johdonmukaisuutta. 
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Komissio käyttää vahvistettuja jäännösvirhetasoja raportoidessaan 
sääntöjenmukaisuudesta 

5.54. Komissio laskee painotetun keskimääräisen virhetason raportoitujen 
yksittäisten jäännösvirhetasojen, komission oman sääntöjenmukaisuutta koskevan 
työn tulosten ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella. Se raportoi 
jäännösvirhetasosta sääntöjenmukaisuutta koskevana keskeisenä tulosindikaattorina. 
Vuoden 2019 toimintakertomuksissa keskeinen tulosindikaattori perustui tilivuodelta 
2017/2018 ilmoitettuihin yksittäisiin tasoihin. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ei 
ota huomioon rahoitusvälineisiin maksettujen ennakoiden vaikutusta. 

5.55. Varainhoitoasetuksessa edellytetyn mukaisesti molemmat pääjohtajat 
antoivat tarkastuslausuman vuonna 2019 aiheutuneista asiaankuuluvista menoista, 
jotka eivät olleet vielä käyneet läpi koko valvontasykliä. Pääosastot ovat viimeisten 
kahden vuoden aikana arvioineet näiden menojen osalta riskinalaisen määrän käyttäen 
edellisen tilivuoden vahvistettua jäännösvirhetasoa tai tarkastusviranomaisten 
käynnissä olevalta tilivuodelta raportoimaa viimeisintä jäännösvirhetasoa sen mukaan, 
kumpi on suurempi. Vuoden 2019 toimintakertomuksissa molemmat pääosastot 
muuttivat menetelmiään ja sovelsivat tilivuoden 2017/2018 keskeistä 
tulosindikaattoria vuonna 2019 aiheutuneisiin asiaankuuluviin menoihin. 

5.56. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto raportoi keskeisestä 
tulosindikaattorista, joka ylitti kahden prosentin olennaisuusrajan, ja työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto puolestaan indikaattorista, joka jäi kahden 
prosentin olennaisuusrajan alapuolelle. Koska useiden toimenpideohjelmien 
tarkastustuloksia käsiteltiin edelleen (ks. kohta 1.52), kumpikin pääosasto raportoi 
keskeisen tulosindikaattorin osalta myös enimmäistason22. Enimmäistasossa pyritään 
myös ottamaan huomioon mahdolliset muut virheet sellaisten toimien menoissa, jotka 
eivät sisältyneet komission tarkastuksiin, sekä mahdolliset muut tiedot, jotka saattavat 
tulla saataville vuotuisten toimintakertomusten hyväksymisen jälkeen. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tämä luku on sopivampi, koska siinä otetaan 
huomioon meneillään olevan tarkastustyön mahdolliset vaikutukset. 

5.57. Laatikossa 5.9 esitetään yleiskatsaus keskeisistä tulosindikaattoreista, joista 
komissio on raportoinut vuoden 2019 toimintakertomuksissa. 

                                                      
22 Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomuksessa käytettiin tästä 

jäännösvirhetasosta ilmaisua ”pessimistisin mahdollinen skenaario”. 
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Laatikko 5.9 

Yhteenveto vuotuisissa toimintakertomuksissa annettavista keskeisiä 
tulosindikaattoreita koskevista tiedoista 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston sekä työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 toimintakertomusten perusteella. 

5.58. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuoden 2018 vuosikertomuksessaan, että 
keskeiseksi tulosindikaattoriksi ilmoitettua jäännösvirhetasoa olisi useista eri syistä23 
pidettävä vähimmäismääränä. Lisäksi pääosastot toteavat vuoden 2019 
toimintakertomuksissaan, että myöhempinä vuosina saatetaan tehdä lisätyötä, jossa 
pyritään arvioimaan jäännösvirhetasojen luotettavuus. 

5.59. Komissio hyödynsi molempien pääosastojen arvioimia riskinalaisia määriä ja 
keskeisiä tulosindikaattoreita antaakseen tietoja tämän monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen osalta vuoden 2019 hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa. Se raportoi riskinalaisen kokonaismäärän olevan 2,2 ja 
3,1 prosentin välillä24. Sekä vuotuisissa toimintakertomuksissa että vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa raportoidut määrät jäävät 
tilintarkastustuomioistuimen määrittämän arvioidun virhetason alapuolelle. 

                                                      
23 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 6.62 ja 6.63. 

24 Vuoden 2019 hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, sivu 58. 
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Varaumat eivät välttämättä kata kaikkia olennaisia riskejä 

5.60. Pääosastojen on esitettävä vuotuisissa toimintakertomuksissaan varaumia25 
sellaisten toimenpideohjelmien osalta, joiden kohdalla hallinto- ja 
valvontajärjestelmän puutteet merkitsevät olennaista riskiä EU:n talousarviolle. Tätä 
silmällä pitäen pääosastojen olisi otettava huomioon kaikki ohjelmien 
arviointiajankohtana saatavilla olevat tiedot. Keskeiset kriteerit varauman 
asettamiselle ovat26:  

— olennaiset ongelmat tilien täydellisyydessä, oikeellisuudessa ja 
totuudenmukaisuudessa 

— hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeisissä osatekijöissä havaittavat puutteet, 
jotka edellyttävät kymmenen prosentin kiinteämääräistä oikaisua 

— tarkastusviranomaisen raportoima yli kymmenen prosentin kokonaisvirhetaso 
ja/tai yli kahden prosentin jäännösvirhetaso niiden vuotuisten tilinpäätösten 
osalta, jotka on annettu vuotuisen toimintakertomuksen viitevuonna (vuonna 
2019 kyseessä olivat tilivuoden 2018/2019 perustana olevat tilit). Komissio voi 
mukauttaa näitä tasoja alustavan johdonmukaisuutta koskevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä. 

Komission ottaa (varaumia asettaessaan) huomioon myös laadulliset puutteet, joilla on 
merkittävä vaikutus sen maineeseen. 

                                                      
25 Pääjohtajat rajaavat varaumiensa avulla varmuutta, jonka he antavat vastuulleen kuuluvien 

talousarviovarojen käytöstä (ks. varainhoitoasetus, 74 artiklan 9 kohta). 

26 Ks. alue- ja kaupunkipolitiikan ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastojen 
vuotuiset toimintakertomukset, liite IV. 

166



 

5.61. Käytännössä useimmat vuoden 2019 toimintakertomuksissa esitetyt 
varaumat perustuivat lähinnä vielä vahvistamatta olleiden tilivuoden 2018/2019 
tilinpäätösten virhetasoihin. Molemmat pääosastot raportoivat, että tilivuoden 
2018/2019 virhetasot vahvistettaisiin aikaisintaan vuoden 2020 
toimintakertomuksissa. 

5.62. On toimenpideohjelmia, joiden osalta tilivuodelta 2017/2018 vahvistetut 
jäännösvirhetasot paljastavat olennaisen riskin tai vakavia systeemisiä hallinnoinnin ja 
valvonnan puutteita. Molemmat pääosastot totesivat vuoden 2019 
toimintakertomuksissaan, että varaumia ei esitetä, jos vahvistettu jäännösvirhetaso on 
edeltävänä tilivuonna ollut yli kaksi prosenttia, koska tulevaisuudessa tehdään lisää 
rahoitusoikaisuja27. Komission esittämät varaumat perustuvat näin ollen lähinnä 
väliaikaisiin lukuihin, eivätkä ne välttämättä kata kaikkia olennaisia riskejä. Käynnissä 
olevassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa käsitellään muun muassa tätä 
kysymystä (ks. kohta 1.53). 

                                                      
27 Alue- ja kaupunkipolitiikan toimintakertomus vuodelta 2019, liitteet, sivu 21, alaviite 8; 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimintakertomus vuodelta 2019, 
liitteet, sivu 32, alaviite 16. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

5.63. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esitetty 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että menojen virhetaso oli 
olennainen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat tässä monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeessa, että arvioitu kokonaisvirhetaso on 4,4 prosenttia 
(ks. liite 5.1). 

5.64. Monien tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimittujen 
tarkastusviranomaisten osalta havaittujen puutteiden vuoksi (ks. kohdat 1.36–1.47) 
niiden työhön voidaan nykyisin luottaa vain rajallisessa määrin. Uudelleenlaskettu 
jäännösvirhetaso ylitti kauden 2014–2020 osalta kahden prosentin olennaisuusrajan 
yhdeksässä 20:stä varmennuspaketista. Komissio mukautti kahdeksan 
varmennuspaketin jäännösvirhetasoja yli kahden prosentin tasolle. Tässä yhteydessä 
se otti huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön. Tämä vahvistaa 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina raportoimat seikat, kuten 
laatikosta 5.6 käy ilmi. 

5.65. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin katsoo, että vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen kootut luvut on esitetty todellista alhaisempina, eikä 
tilintarkastustuomioistuin voi tällä hetkellä luottaa niihin. Tilanteeseen vaikuttavat 
myös ongelmat, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäännösvirhetasoissa, jotka 
komissio raportoi tilivuotta 2017/2018 koskevissa vuotuisissa toimintakertomuksissa 
(ks. kohdat 1.58 ja 1.59). 

5.66. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa tilivuodelta 2017/2018 
sääntöjenmukaisuuden osalta esitetyt luvut vahvistavat, että koheesiopolitiikan alan 
virhetaso on olennainen. Luvut sijoittuvat kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen 
virhetasoon soveltaman vaihteluvälin alhaisempaan päähän. Lisäksi komission 
määrittämä enimmäisvirhetaso jää tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason 
alapuolelle (ks. kohta 1.59). 
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5.67. Uusi valvonta- ja varmennuskehys suunniteltiin varmistamaan, että vuotuiset 
jäännösvirhetasot pysyvät kahden prosentin alapuolella. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastus kuitenkin osoitti, että lisäparannukset ovat tarpeen kehyksen 
soveltamistavassa niin hallintoviranomaisten, tarkastusviranomaisten kuin 
komissionkin tasolla. 

Suositukset 

5.68. Liitteessä 5.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitettyjen 
kolmen suosituksen täytäntöönpanoa sekä vuosien 2017 ja 2018 vuosikertomuksissa 
esitettyjä seitsemää suositusta, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai jotka oli 
määrä panna täytäntöön vuonna 2019. Komissio oli pannut yhden suosituksen 
täytäntöön kokonaisuudessaan, seitsemän suositusta suurimmaksi osaksi ja yhden 
suosituksen joiltakin osin. Yhden suosituksen osalta komissio ei ollut ryhtynyt lainkaan 
toimiin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että sen vuoden 2017 vuosikertomuksessa 
esitetyt suositukset 4 ii) ja 6 ovat edelleen voimassa. 

5.69. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2019 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

Suositus 5.1 – Hankkeiden tukikelpoisuusehdot 

Komission olisi tarkennettava, mitä tarkoitetaan ’fyysisesti päätökseen saatetuilla’ 
ja/tai ’kokonaan täytäntöönpannuilla’ toimilla. Tämä auttaisi jäsenvaltioita 
todentamaan, että toimet ovat yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 
6 kohdan mukaisia, ja välttämään tukeen oikeuttamattomien toimien havaitsematta 
jäämistä. Olisi tehtävä selväksi, että tämä ehto koskee ainoastaan sellaisia töitä tai 
toimintoja, joita toimen yhteydessä tarvitaan tuotoksen saavuttamiseksi. Ehto ei siten 
koske taloudellisia ja hallinnollisia näkökohtia. 

Tavoiteajankohta: välittömästi 
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Suositus 5.2 – Tarkastusviranomaisten raportoimien 
jäännösvirhetasojen luotettavuuden parantamiseen tähtäävät 
toimet 

Komission olisi analysoitava havaitsematta jääneiden virheiden pääasialliset lähteet ja 
kehitettävä yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet 
ilmoitettavien jäännösvirhetasojen luotettavuuden parantamiseksi. 

Tavoiteajankohta: kesäkuu 2021 
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Liitteet 

Liite 5.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset 
  2019 2018 
  

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä: 236 220 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   
Arvioitu virhetaso 4,4 % 5,0 % 

 
 

 

 Ylempi virheraja 6,7 %  

 Alempi virheraja 2,1 %  
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Liite 5.2 — Jäsenvaltioissa toteutetut EU:n toimet 

 
Lähde: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti.   

Jäsenvaltio EU:n rahoitusosuus 
(miljoonaa euroa)

Tarkastetut 
tapahtumat
2014–2020

Kvantitatiivisesti 
ilmaistavat 

virheet 

Puola 8 696 46 7
Italia 3 426 19 2
Saksa 3 202 17 3
Ranska 3 117 16 0
Portugali 2 710 18 7
Unkari 2 551 7 0
Tšekki 2 046 9 0
Romania 1 978 13 2
Espanja 1 934 24 4
Kreikka 1 388 10 1
Yhdistynyt kuningaskunta 888 10 1
Viro 648 7 0
Liettua 529 1 0
Kroatia 494 1 0
Ruotsi 398 8 1
Latvia 262 10 0
Kypros 137 8 1
Malta 88 7 0
Slovakia 1 236
Bulgaria 680
Belgia 452
Suomi 423
Alankomaat 316
Slovenia 256
Itävalta 214
Tanska 71
Irlanti 68
Luxemburg 12

Jäsenvaltiot 
tarkastetut tapahtumat
kvantitatiivisesti ilmaistavat 
virheet
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Liite 5.3 — Aiempien suositusten seuranta – Taloudellinen sosiaalinen ja alueellinen koheesio 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Suositus 1: 
Komission olisi kiinnitettävä kauden 2007–2013 ohjelmien 
päättämisen yhteydessä erityistä huomiota aloihin, joilla on 
suurempi riski, että saatetaan ilmoittaa tukeen 
oikeuttamattomia menoja tai virheellisiä tietoja, jotka 
saattavat johtaa liian suuriin korvauksiin. Komission olisi 
keskityttävä erityisesti 

a) varmistamaan, että rahoitusvälineiden osalta päättämisen
yhteydessä ilmoitettavat tukikelpoiset määrät eivät ole
keinotekoisesti liian suuria siksi, että lopullisten tuensaajien
käyttämät määrät on raportoitu liian suurina. Riski on suurin
takuurahastojen kohdalla, sillä niiden tapauksessa
keinotekoisesti alhaisena ilmoitettu kerroin merkitsisi, että
tukikelpoiset kulut nousisivat aiheettomasti.

X 

b) tarkistamaan, että valtiontukiennakot kohdistuvat
tosiasiallisiin hankemenoihin, jotka ovat ainoita tukikelpoisia
menoja. Komission olisi varmistettava, että
hallintoviranomaiset ovat suorittaneet riittävät tarkistukset,
jotta kyetään varmistamaan, että ennakkomaksujen
kirjanpidollista selvittämistä ja aiheettomien summien
vähentämistä varten on olemassa asianmukainen
kirjausketju.

X 

c) varmistamaan, että kaikkien suurhankkeiden menot on
hyväksytty komission antamalla hankkeen
hyväksymispäätöksellä, jota ilman ilmoitetut menot eivät ole
oikeutettuja tukeen. Erityisen riskin muodostaa tilanne, jossa
suurhankkeet jaetaan pienempiin osiin, jotka jäävät
suurhankkeita koskevan raja-arvon alapuolelle.

X 

Suositus 2: 
Komission olisi kiinnitettävä ohjelmakaudella 2014–2020 
huomiota ongelmiin, jotka saattavat heikentää jäännösriski- 
ja jäännösvirhetasoa koskevan laskelman luotettavuutta, 
ottamalla käyttöön tehokkaat tarkastukset ja ohjaus 
seuraavilta osin: 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

a) rahoitusvälineiden ja valtiontukiennakoiden osalta
tarkastettava perusjoukko. Rahoitusvälineitä koskevan
perusjoukon olisi muodostuttava lopullisten tuensaajien
käyttämistä määristä. Valtiontukien tapauksessa
perusjoukon olisi koostuttava tilinpäätöksissä raportoiduista
tosiasiallisista hankemenoista.

X28 

b) tarkastuksen kattavuus EIP:n hallinnoimien
rahoitusvälineiden osalta. Komission olisi varmistettava, että
tarkastusjärjestelyt ovat riittävät sekä rahoituksen välittäjien
että lopullisten tuensaajien kohdalla. Tältä osin olisi tärkeää
hyväksyä lopullisesti muutokset, joita komissio on
ehdottanut voimassa olevaan oikeusperustaan
koontiasetusta varten, sekä asettaa velvoite tarkastusten
toimittamisesta jäsenvaltioiden tasolla.

X29 

c) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 137 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen meneillään olevien arviointien kohteena
olevien määrien jättäminen jäsenvaltioiden raportoimaa
jäännösriski- ja jäännösvirhetasoa koskevan laskelman
ulkopuolelle, sillä niiden sisällyttäminen laskelmaan
aiheuttaa sen, että jäännösriski- ja jäännösvirhetaso näyttää

X 

28 Kuten alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ilmoitti vuoden 2019 toimintakertomuksessaan, se ei poistanut valtiontukiennakoita jäännösvirhetason 
laskennasta, koska sen mukaan tällaisten ennakoiden käsittely virhetason laskennassa on jo lähtökohtaisesti oikeudellisesti monimutkaista ja edellisinä 
vuosina arvioidut vaikutukset ovat vähäisiä. Myös työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 toimintakertomuksessa viitataan 
ainoastaan rahoitusvälineiden ennakoiden poistamiseen jäännösvirhetason laskennasta. 

29 Koontiasetuksessa asetettiin uusi vaatimus, jonka mukaan tarkastusviranomaisten on toteutettava rahoitusvälineiden järjestelmätarkastuksia ja toimien 
tarkastuksia rahoituksen välittäjien tasolla, myös Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoimissa rahoitusvälineissä. Vaatimuksen ulkopuolelle jätettiin 
kuitenkin ennen 2. elokuuta 2018 perustetut pk-yrityksiä koskevat aloiteohjelmat. Sen vuoksi kyseisiä ohjelmia varten ei ole vielä otettu käyttöön 
asianmukaisia tarkastusjärjestelyjä. 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

liian alhaiselta ja tämän keskeisen indikaattorin avoimuus ja 
luotettavuus heikkenevät. 
Suositus 3: 
Kun vuoden 2020 jälkeen sovellettavien ERI-rahastojen 
rakennetta ja täytäntöönpanomekanismeja määritetään 
uudelleen, ohjelman painotusta olisi suunnattava entistä 
vahvemmin tuloksellisuuteen. Lisäksi olisi yksinkertaistettava 
maksumekanismia edistämällä tarpeen mukaan sellaisten 
lisätoimenpiteiden käyttöönottoa, joiden avulla maksut 
kytketään tuloksellisuuteen sen sijaan, että pelkästään 
korvataan kuluja. 

X30 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Suositus 1: 
Komission olisi varmistettava, että EIR:n hallinnoimien 
rahoitusvälineiden osalta tarkastusjärjestelyt ovat 
rahoituksen välittäjien kohdalla riittävät. Kun EIP/EIR käyttää 
ulkoisten tarkastajien kanssa sovittuja menettelyjä, 
komission pitäisi varmennuksen tarve huomioon ottaen 
määritellä sopimuksille vähimmäisedellytykset ja edellyttää 
etenkin, että tarkastustyö jäsenvaltion tasolla on riittävää. 

X31 

30 Vaikka komissio on panostanut huomattavasti yksinkertaistamiseen ja tulossuuntautuneisuuteen, yhteisiä säännöksiä koskevaan asetusehdotukseen 
vuosiksi 2021–2027 ei sisälly toimenpiteitä, joilla maksut kytketään tuloksellisuuteen. Tilintarkastustuomioistuin myös korosti lausunnossaan 6/2018, 
joka koski komission 29 päivänä toukokuuta 2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta tekemää ehdotusta (COM(2018)375 final), että 
ehdotuksessa luovuttiin useista osista, jotka oli suunniteltu tukemaan varojen parempaa kohdentamista tulosten perusteella esimerkiksi ohjelmien 
ennakkoarviointien, suoritusvarausten sekä laajoja hankkeita koskevien yhteisten arviointistandardien avulla. 

31 Koontiasetuksessa vahvistettiin uusi vaatimus, jonka mukaan tarkastusviranomaisten on toteutettava rahoitusvälineiden järjestelmätarkastuksia ja 
toimien tarkastuksia rahoituksen välittäjien tasolla, myös Euroopan investointipankkiryhmän hallinnoimissa rahoitusvälineissä siten, että vaatimuksen 
ulkopuolelle jätettiin ennen 2. elokuuta 2018 perustetut pk-yrityksiä koskevat aloiteohjelmat. Sen vuoksi kyseisiä ohjelmia varten ei ole vielä otettu 
käyttöön asianmukaisia tarkastusjärjestelyjä. 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Suositus 2: 
Komission olisi ehdotettava vuoden 2020 jälkeiseen 
rahoituskehykseen lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla 
suljettaisiin pois arvonlisäveron korvaaminen julkisille 
elimille EU:n rahastoista. 

X32 

Suositus 3: 
Komission olisi korjattava puutteet, jotka 
tilintarkastustuomioistuin yksilöi tarkastuksissa, joita 
komissio kohdisti tarkastusviranomaisten työhön 
sääntöjenmukaisuuden tarkastuksiensa yhteydessä. 

X33 

32 Komissio teki vaihtoehtoisen ehdotuksen, jossa arvonlisävero tehtiin tukikelpoiseksi niiden hankkeiden osalta, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 
viisi miljoonaa euroa. Tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, kuten tilintarkastustuomioistuin totesi alv:tä koskevassa nopeassa tilannekatsauksessa, joka 
julkaistiin 29.11.2018. 

33 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 6.58–6.64. Komissio ei ole esittänyt tältä osin uusia tietoja. 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Suositus 4: 
Komission olisi puututtava kauden 2014–2020 valvonta- ja 
varmennuskehyksestä alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa annettujen 
tietojen monimutkaisuuteen 
i) keskittymällä menoihin, jotka ovat käyneet läpi
valvontakierroksen, eli varmennuspaketteihin, jotka kattavat
menot ennen 30. kesäkuuta ’n-1’. Sitä varten komission olisi
mukautettava raportointiaan varmistaakseen, että se ei esitä
alustavia arvioita.
ii) ilmoittamalla selkeästi, mitä menoja ei ole vielä
tarkastettu perusteellisesti (säännönmukaisuustarkastukset
mukaan luettuna). Komission olisi mainittava, millä
ennaltaehkäisevillä toimilla EU:n talousarviota suojataan ja
riittävätkö nämä toimet varmuuden saamiseen. Sen olisi
kuitenkin pidättäydyttävä tekemästä
jäännösvirhetasolaskelmia, jos asianomaisia menoja ei ole
vielä tarkastettu.
iii) esittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1b
kokonaisjäännösvirhetaso jokaiselta tilikaudelta.

X34 

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. 

X35 

34 Ks. kohta 1.55. 

35 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 6.64. Komissio ei ole esittänyt tältä osin uusia tietoja. 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee komissiolle seuraavaa: 
Suositus 1: 
Tarkastusjärjestelyt pk-yrityksiä koskevien aloiteohjelmien 
osalta 
Komission olisi varmistettava, että 
a) säännölliset tarkastukset, jotka tehdään lopullisille
tuensaajille tarkoitetuista maksuista poimitun edustavan 
otoksen perusteella, toteutetaan rahoituksen välittäjien 
tasolla; tarkastuksen suorittaa joko tarkastusviranomainen 
tai EIP-ryhmän valitsema tarkastaja 
b) jos tarkastukset ovat riittämättömät, kehitetään ja
otetaan käyttöön asianmukaisia valvontamenettelyjä, jotta
vältytään mahdollisilta olennaisilta sääntöjenvastaisilta
menoilta päättämisvaiheessa.

X36 

36 Vaikka tilintarkastustuomioistuin vahvisti tarkastuksen aikana, että EIR toteutti tai toteuttaa parhaillaan parannuksia seuranta- ja valvontajärjestelmiinsä 
ja on vapaaehtoisesti laajentanut kohtuullista varmuutta koskevien kertomusten käytön myös pk-yrityksiä koskeviin aloiteohjelmiin, näiden 
toimenpiteiden täyttä vaikuttavuutta on vielä liian aikaista arvioida. Ks. myös kohta 1.35. 
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Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Suositus 2: 
Sääntöjenvastainen maksujen pidättäminen 
Komission olisi huolehdittava, 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 edunsaaja on esittänyt 
maksatushakemuksen. Komission olisi tarvittaessa annettava 
suosituksia ohjelmaviranomaisille ja kannustettava niitä 
noudattamaan oikeaa käytäntöä jatkossa. 

X37 

37 Vaikka tilintarkastustuomioistuin on tietoinen komission tältä osin toteuttamista toimenpiteistä, se ei voi katsoa, että suositus olisi pantu 
kokonaisuudessaan täytäntöön, koska tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 tarkastuksissa havaittiin viivästyksiä varojen siirtämisessä edunsaajille. 
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Kuudes luku 

Luonnonvarat – MRK:n otsake 2 
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Johdanto 
6.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 2 
”Luonnonvarat” liittyvät havainnot. Laatikossa 6.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen 
liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2019. 

Laatikko 6.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2 ”Luonnonvarat” – Menojen 
jakautuminen vuonna 2019 

 

Muut 
0,7 (1,2 %)

Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto (EMKR) 
0,8 (1,4 %)

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto 
(maaseuturahasto) 
14,2 (23,9 %)

Euroopan maatalouden 
tukirahasto 
(maataloustukirahasto) –
markkinoihin liittyvät menot 
2,4 (4,0 %)

Euroopan maatalouden 
tukirahasto 
(maataloustukirahasto) –
suorat tuet 
41,4 (69,5 %)

Luonnonvarat
59,5
37,4 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja jaottelu aloittain
(miljardia euroa)

159,1
miljardia 

euroa
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. 
liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

Lyhyt kuvaus 

6.2. Yhteisen maatalouspolitiikan varoista 98 prosenttia on kohdistettu 
luonnonvaroja koskeviin menoihin. EU:n lainsäädännössä asetetaan yhteiselle 
maatalouspolitiikalle kolme yleistä tavoitetta1: 

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. 

                                                      
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, 110 artiklan 2 kohta: 

väli-/loppumaksut:  59,0 väli-/loppumaksut:  59,0

ennakkomaksut⁽*⁾: 0,5

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen⁽*⁾: 0,4

yhteensä: 59,4

yhteensä: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
(miljardia euroa)
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6.3. Komissio, tarkemmin sanoen maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto (AGRI) vastaa viime kädessä yhteisestä maatalouspolitiikasta. 
Jäsenvaltioiden maksajavirastot maksavat ja tarkastavat tuensaajille kohdistetut tuet. 
EU:n lainsäädännössä on määrätty vuodesta 2015 lähtien, että jäsenvaltioiden 
riippumattomien todentamisviranomaisten täydennettävä tilien oikeellisuutta 
koskevaa työtään vuosittain lausunnolla maksajavirastojen menojen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. 

6.4. Yhteisen maatalouspolitiikan menot jakautuvat kolmeen pääluokkaan: 

o viljelijöille maksettavat suorat tuet, jotka rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n 
talousarviosta 

o maatalouden markkinatoimenpiteet, jotka niin ikään rahoitetaan 
kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta lukuun ottamatta tiettyjä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisrahoitettuja toimenpiteitä, kuten menekinedistämistoimenpiteitä ja 
kouluhedelmä-, kouluvihannes- ja koulumaitojärjestelmää 

o jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat, joiden 
rahoituksesta osa tulee EU:n talousarviosta ja osa jäsenvaltioilta. 

6.5. Monivuotisen rahoituskehyksen otsake kattaa myös yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevat EU:n menot sekä osan ympäristö- ja ilmastotoimia koskevista EU:n menoista. 

6.6. Liitteessä 6.2 esitetään yhteenveto kullekin jäsenvaltiolle suoritetuista 
vuoden 2019 maksuista, jotka liittyvät yhteistyössä hallinnoitaviin luonnonvarojen alan 
menoihin. 

185



 

Tarkastuksen sisältö ja tarkastustapa 

6.7. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tarkasti 

a) 251 tapahtuman otoksen2 liitteen 1.1 kohdan 9 mukaisesti. Tarkoituksena oli 
poimia edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen eri menoista. 
Otokseen sisältyi tapahtumia 20 jäsenvaltiosta3. Se käsitti 30 maaseudun 
kehittämisen liittyvää tapahtumaa, joista tilintarkastustuomioistuin suoritti 
uudelleen kuuden todentamisviranomaisen4 jo suorittamat tarkastukset. 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1.) 

b) maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston sekä meri- ja 
kalastusasioiden pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitetut tiedot 
menojen sääntöjenmukaisuudesta ja niiden sisällyttämisen komission 
vuosittaiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen  

c) valitut järjestelmät, jotka koskivat seuraavia: 

i) maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston menettelyt arvioitujen 
virhetasojen laskemiseksi yhteisen maatalouspolitiikan menojen osalta 

ii) komission yhteisen maatalouspolitiikan menoihin liittyvät 
petostentorjuntapolitiikat ja -menettelyt.  

                                                      
2 Otos sisälsi 136 maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa myönnettyä tukimaksua, 

95 suoraa tukimaksua, 14 markkinatoimenpidettä sekä kuusi kalastukselle, ympäristölle ja 
ilmastotoimille myönnettyä tukimaksua. 

3 Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, 
Liettua, Unkari, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Ruotsi ja Yhdistynyt 
kuningaskunta. Otos sisälsi myös neljä suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvaa tapahtumaa. 

4 Bulgaria, Saksa (Sachsen-Anhalt), Itävalta, Puola, Romania ja Slovakia. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
6.8. Liitteessä 6.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 251 tapahtumasta 207 tapahtumaa (82 prosenttia) oli virheettömiä, 
mutta 44 tapahtumaa (18 prosenttia) sisälsi virheitä. Tilintarkastustuomioistuin totesi 
luonnonvarojen alan virhetason olevan lähellä olennaisuusrajaa. Arviointi perustui 
niihin 36 virheeseen5, jotka tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt kvantitatiivisesti, 
sekä muuhun valvontajärjestelmän tuottamaan evidenssiin (ks. osio ”Vuotuiset 
toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt”). Tilintarkastustuomioistuin esittää 
jäljempänä vähäriskisen suorien tukien alan (ks. kohdat 6.11–6.17) ja maaseudun 
kehittämisestä, markkinatoimenpiteistä, kalataloudesta, ympäristöstä ja 
ilmastotoimista koostuvan korkean riskin alan tarkastuksen tulokset (ks. kohdat 6.18–
6.27). 

6.9. Laatikossa 6.2 eritellään vuonna 2019 todetut virhetyypit. 

Laatikko 6.2 

Luonnonvarat: virhetyypit 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
5 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös kahdeksan tapausta, jotka eivät olleet 

sääntöjenmukaisia, mutta niillä ei ollut taloudellista vaikutusta. 

2 %

5 %

10 %

13 %

70 %

0 % 20 % 40 % 60 %

Hallinnolliset virheet

Maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumusten noudattamatta jättäminen

Virheet hankintamenettelyissä ja avustusten myöntämismenettelyissä

Virheellisen tiedon antaminen pinta-alasta tai eläimistä

Tukeen oikeuttamaton edunsaaja/toiminta/hanke/meno

Vaikutus arvioituun virhetasoon ”luonnonvarojen” alalla
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6.10. Komission (suorien menojen osalta) ja jäsenvaltioiden viranomaisten 
soveltamat korjaavat toimenpiteet olivat vaikuttaneet suoraan 51 tapahtumaan, jotka 
tilintarkastustuomioistuin poimi otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat oleellisia 
tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kannalta, sillä ne alensivat arvioitua 
virhetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta 0,2 prosenttiyksikköä. 

Suorat tuet: vaikuttava valvontajärjestelmä rajoittaa virheriskiä 

6.11. Tilintarkastustuomioistuimen työ tukee johtopäätöstä, jonka mukaan suorien 
tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkasteltuna ollut olennainen. Suorien tukien 
osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen ”Luonnonvarat” menoista on 
70 prosenttia. Viljelijöille maksettavat suorat tuet ovat tukioikeuksiin perustuvia 
menoja: tuensaajat saavat tukimaksuja täytettyään tietyt ehdot. Näiden maksujen 
virheriski on alhaisempi, jos niihin liittyvät ehdot eivät ole liian monimutkaiset (ks. 
kohta 1.19). 

6.12. Neljä keskeistä maataloustukirahaston tukijärjestelmää käsittää 90 prosenttia 
kaikista suorista tuista: 

a) kaksi maatalousmaan pinta-alaan perustuvaa tukijärjestelmää, joista ilmoitetaan 
ja maksetaan tuotannosta riippumatonta tulotukea riippumatta siitä, käytetäänkö 
maata tuotantoon; nämä järjestelmät ovat perustukijärjestelmä (17,1 miljardia 
euroa vuonna 2019) ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä (4,3 miljardia euroa 
vuonna 2019)  

b) ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin tarkoitettu tuki, 
joka tunnetaan yleisesti viherryttämistukena ([11,8] miljardia euroa vuonna 2019)  

c) tuotantosidonnainen tuki, joka on sidottu tietynlaiseen maataloustuotantoon 
(esim. naudan- ja vasikanlihan, maidon tai valkuaiskasvien tuotantoon) 
(4 miljardia euroa vuonna 2019).  
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Suorissa tuissa kokonaisuutena katsottuna virhetaso ei ollut olennainen 

6.13. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti yhteensä 95 suoran tuen maksua kaikista 
pääasiallisista tukijärjestelmistä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että näistä 
81 tapahtumaan ei liittynyt virhettä. Havaitut määrälliset virheet olivat yleensä 
vähäisiä sääntöjen rikkomisia, jotka aiheutuivat siitä, että viljelijät ilmoittivat 
tukihakemuksissaan maatalousmaan tukikelpoisen pinta-alan liian suureksi. Kahdeksan 
tilintarkastustuomioistuimen kvantitatiivisesti määrittämistä yhdeksästä virheestä 
muodosti alle viisi prosenttia tarkastetusta määrästä. Viidessä tapauksessa 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista 
vaikutusta. 

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa suorien tukien 
virhetasoa 

6.14. Suorien tukien pääasiallinen hallinnointiväline on yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä (IACS)6 (ks. laatikko 6.3), johon sisältyy myös viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmä (LPIS). Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä tuo yhteen 
tiloja, tukihakemuksia, maatalousmaita ja eläimiä koskevat tietokannat, joiden avulla 
maksajavirastot tekevät hallinnollisia ristiintarkastuksia kaikille tukihakemuksille. 
Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä on paikkatietojärjestelmä, joka sisältää useista 
eri lähteistä koottuja paikkatietoaineistoja, jotka yhdessä muodostavat rekisterin 
jäsenvaltioissa sijaitsevista maatalousmaista. 

                                                      
6 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 
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Laatikko 6.3 

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vastaanotettu tukihakemus

Viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmä (LPIS):
– Säännölliset päivitykset
– Tiedot 
valvontajärjestelmästä ja 
GSAA:sta

Paikkatietoanalyysiin 
perustuva tukihakemus 

(GSAA)
– Maatalousmaan graafinen 
rajaaminen viljelijöittäin
– Esitäytetyt tiedot edellisiltä 
vuosilta ja muista 
tietokannoista

Eläinrekisteritietokannat
Digitaalinen rekisteri kaikista 

eläimistä

IACS-tietokannat

– Tukihakemukset
– Tukioikeudet
– Maatilarekisteri
– Maaoikeudet (jotkin 
jäsenvaltiot)

Muut tietokannat

GSAA:n/eläinrekisterin 
perusteella

Alustavat ja hallinnolliset 
ristiintarkastukset

– Tukikelpoisuusehdot
– Kahteen kertaan tehdyt 
ilmoitukset
– Tietokannat

Paikalla tehtävät tarkastukset
– Otosten perusteella
– Etätunnistus tai käyminen 
tilalla

Yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä

Tukien laskeminen
– Muokkaukset (esim. 
tukioikeudet)
– Enimmäistukirajat 
– Seuraamukset, muut 
vähennykset

Maksut tuensaajille

– Viljelijälle lähetetyt 
tarkastustulokset ja maksetut 
maksut
– Viljelijä voi hakea muutosta

Prosessin kulku

Tiedonkulku
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6.15. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö vahvistaa aiemmat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot7 siitä, että yhdennetty hallinto- ja 
valvontajärjestelmä ja erityisesti viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä toimivat 
tehokkaana hallinto- ja valvontajärjestelmänä, jonka avulla varmistetaan, että suorien 
tukien virhetaso ei kokonaisuutena tarkasteltuna ole olennainen. 

6.16. Vuodesta 2018 lähtien jäsenvaltioiden maksajavirastot ovat voineet tehdä 
”monitorointitarkastuksia”8. Tässä toimintatavassa käytetään EU:n Copernicus-
ohjelman Sentinel-satelliitin tietoihin perustuvia automaattisia prosesseja yhteisen 
maatalouspolitiikan sääntöjen noudattamisen tarkastamiseksi. Se antaa 
maksajavirastoille mahdollisuuden valvoa yksittäisten järjestelmien osalta tuensaajien 
koko joukkoa. Maksajavirastot voivat verrata viljelykasvityyppejä ja 
maataloustoimintaa koskevia satelliittitietoja viljelijöiden tukihakemuksissaan antamiin 
tietoihin. Uuden toimintatavan ansiosta maksajavirastot voivat lähettää viljelijöille 
varoituksia tietyistä vaatimuksista (esimerkiksi pellon leikkaamisesta tiettyyn 
päivämäärään mennessä) ja kannustaa noudattamaan järjestelmän sääntöjä9. 

6.17. Toukokuussa 2018 Italian ensimmäinen maksajavirasto otti 
monitorointitarkastukset käyttöön yhdessä maakunnassa vuonna 2019 maksettavien 
tukihakemusten osalta. Vuonna 2019 yhteensä 15 maksajavirastoa (Belgian, Tanskan, 
Espanjan, Italian ja Maltan maksajavirastot) kohdistivat monitorointitarkastuksia 
joihinkin suoran tuen järjestelmiinsä. Tarkastukset kattavat noin 4,7 prosenttia 
vuoden 2020 suoriin tukiin liittyvistä menoista. Monitorointitarkastuksilla on 
mahdollista vähentää hallinnollista rasitetta ja parantaa kustannustehokkuutta10.  

                                                      
7 Ks. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 7.16–

7.18; vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohta 7.16; vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, kohta 7.13. 

8 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/746, annettu 18 päivänä toukokuuta 2018, 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamisesta yhtenäishakemusten ja 
maksupyyntöjen muuttamisen sekä tarkastusten osalta. 

9 Ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 4/2020 Uusien kuvantamistekniikoiden 
käyttö yhteisen maatalouspolitiikan seurannassa: kehitys yleisesti ottaen vakaata, mutta 
ilmaston ja ympäristön seurannan osalta hitaampaa, kohdat 11–12 ja 16. 

10 Ks. tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 4/2020, kohdat 17 ja 18. 

191



 

Muut menoalat: monimutkaiset tukikelpoisuusehdot lisäävät 
virheriskiä 

6.18. Tilintarkastustuomioistuin testasi 136 maaseudun kehittämisohjelmiin 
liittyvää tapahtumaa, 14 markkinatoimenpiteisiin liittyvää tapahtumaa, 4 Life-
ohjelmaan liittyvää tapahtumaa ja 2 Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon (EMKR) 
liittyvää tapahtumaa. Suurimpaan osaan näiden alojen menoista (mukaan lukien 
kulujen korvaaminen) sovelletaan monimutkaisia tukikelpoisuusehtoja, mikä lisää 
virheriskiä (ks. kohta 1.19). 

Maaseudun kehittäminen 

6.19. Komissio on hyväksynyt 118 kansallista ja alueellista maaseudun 
kehittämisohjelmaa jäsenvaltioissa vuosille 2014–202011. Näihin ohjelmiin sisältyy 
20 toimenpidettä ja 67 alatoimenpidettä, jotka jakautuvat kahteen laajaan 
menoryhmään: 

a) tuki investointihankkeille, joilla on tarkoitus edistää maaseudun sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä 

b) maatalousmaahan tai tilalla olevien eläinten määrään sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyviin perusteisiin perustuvat tuet viljelijöille. 

6.20. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset kattoivat 27 ohjelmassa 
ja 19 jäsenvaltiossa yhteensä 15 toimenpidettä, joihin sovellettiin erilaisia 
täytäntöönpanosääntöjä ja tukikelpoisuusehtoja. 

6.21. Tarkastetuista 136:sta maaseudun kehittämiseen liittyvästä tapahtumasta 
114 tapahtumaan ei liittynyt virhettä. Viidessä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi virheitä, joiden vaikutus oli yli 20 prosenttia, ja 15 tapahtumaa sisälsi virheitä, 
joiden vaikutus oli alle 20 prosenttia tarkastetusta määrästä. Kahden tapahtuman 
yhteydessä havaittiin sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta. 
Tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että maaseudun kehittämiseen liittyvät 
virhemäärät ovat vähentyneet kolmen viime vuoden aikana. 

                                                      
11 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. 
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6.22. Tilintarkastustuomioistuin tutki 68 maksua, jotka koskivat 
investointihankkeita, kuten maatilojen nykyaikaistamista, peruspalvelujen ja kylien 
uudistamiseen liittyvää tukea maaseutualueilla, investointeja metsänhoitoon ja 
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tukemista. Tilintarkastustuomioistuin 
määritti kvantitatiivisesti yhdeksän virhettä, joista kahdessa tapauksessa tuensaaja 
ja/tai hanke ei täyttänyt tukikelpoisuusehtoja (ks. laatikko 6.4). 

Laatikko 6.4 

Esimerkki tukeen oikeuttamattomasta hankkeesta maaseudun 
kehittämisen alalla 

Unkarissa kansalliset viranomaiset hyväksyivät investointihankkeen erään sellaisen 
toimenpiteen yhteydessä, joka koskee karjatilojen kehittämistä ja uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävien teknologioiden käyttöä. Hyväksytty investointi koostui 
rehuvaraston rakentamisesta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että 
tuensaaja, jonka pääasiallinen toiminta on peltoviljely yli 1 000 hehtaarin tilalla, 
käytti tukea viljavaraston rakentamiseen. Kansallisten sääntöjen mukaan tuki 
viljelykasvien varastotilojen rakentamiseen oli saatavilla vain pieniä tiloja varten. 

6.23. Tilintarkastustuomioistuin tutki 68 tukimaksua, jotka oli maksettu viljelijöiden 
ilmoittaman pinta-alan tai eläinten määrän perusteella sekä ympäristöön ja ilmastoon 
liittyvien kriteerien täyttämistä koskevien vaatimusten perusteella. Näitä ovat 
luonnonhaitta-alueiden viljelijöille maksettavat korvaukset sekä maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumusten täyttämiseen tai luonnonmukaiseen maatalouteen 
liittyvät tuet. 

6.24. Maksajavirastot käyttävät yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää 
tarkistaakseen viljelijöiden tukihakemusten pinta-alaan perustuvan osan näiden 
toimenpiteiden puitteissa. Suorien tukien tavoin näissä tapahtumissa ilmenneissä 
virheissä oli useimmiten kyse siitä, että tukikelpoinen ala oli ilmoitettu hieman 
suurempana kuin se todellisuudessa oli. Tilintarkastustuomioistuin löysi kahdeksasta 
tapahtumasta pieniä virheitä, jotka olivat alle viisi prosenttia tarkastetusta määrästä, ja 
yhdessä tapahtumassa virheen osuus oli 5–20 prosenttia.  

6.25. Kahdessa muussa tapauksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
tuensaajat olivat rikkoneet ympäristöön ja ilmastoon liittyviä tukikelpoisuusehtoja, 
mikä johti virheisiin, jotka ylittävät 20 prosenttia tarkastetusta määrästä molemmissa 
tapauksissa (ks. laatikossa 6.5 oleva esimerkki). 

193



 

Laatikko 6.5 

Esimerkki tuensaajista, jotka eivät noudata maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumuksia 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi Belgiassa kaksi tapausta, joissa maatalouden 
ympäristö- ja ilmastositoumuksia ei noudatettu. Yhdessä tapauksessa EU maksoi 
viljelijälle tukea ekologisesti arvokkaan niityn säilyttämiseksi uhanalaisten lajien, 
kuten pesimälintujen, elinympäristönä. Viljelijän oli varattava suoja-alue 
luonnonvaraisia eläimiä varten, eikä viljelijä saanut niittää heinää ennen tiettyä 
päivämäärää. Viljelijä kuitenkin niitti tarkastuksen toteuttamisvuonna kaksi 
hankkeen kattamista yhdeksästä lohkosta ennen mainittua päivämäärää ja poisti 
suurimman osan suoja-alueesta kahdella lohkolla. Kansallisilla viranomaisilla oli 
ortokuvat, jotka osoittivat sääntöjen rikkomisen, mutta viranomaiset eivät 
käyttäneet niitä maksun tarkastuksen yhteydessä. 

Markkinatoimenpiteet 

6.26. Maatalouden markkinatoimenpiteitä sisältyy useaan eri ohjelmaan, ja niihin 
sovelletaan erilaisia tukikelpoisuusehtoja. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
14 tapahtumaa ja havaitsi viisi tapausta, joissa maksajavirastot olivat maksaneet 
korvauksia tukeen oikeuttamattomista kustannuksista, mukaan lukien kolme tapausta, 
joissa tukikelpoisuussääntöjä ei noudatettu, mikä johti virheisiin, jotka olivat yli 
20 prosenttia tarkastetusta määrästä. 

Kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet 

6.27. Myös kalastus-, ympäristö- ja ilmastotoimien alan hankkeille asetettavat 
valintakriteerit ja tukikelpoisuusvaatimukset vaihtelevat. Näiden politiikan alojen osuus 
luonnonvarojen alan menoista on pieni. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 
kuuden tapahtuman joukossa ilmeni tukeen oikeuttamattomia tekijöitä kahdelle 
hankkeelle korvatuissa kuluissa.  
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
raportointi yhteisen maatalouspolitiikan menojen 
sääntöjenmukaisuudesta 

6.28. Kunkin maksajaviraston johtaja toimittaa maatalouden ja maaseudun 
pääosastolle vuosittain johdon vahvistuslausuman maksajaviraston 
valvontajärjestelmien vaikuttavuudesta sekä kertomuksen niiden 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. 

6.29. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto katsoo, että 
todentamisviranomaiset saivat merkittävästi parannettua työtään vuonna 2019, minkä 
ansiosta pääosasto voi luottaa enemmän todentamisviranomaisten työn tuloksiin 
yhteisen maatalouspolitiikan menojen sääntöjenmukaisuutta koskevien päätelmien 
laatimisessa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto tiedostaa kuitenkin 
myös joitakin rajoitteita todentamisviranomaisten työn tulosten luotettavuudessa, 
koska se havaitsi puutteita joidenkin todentamisviranomaisten tarkastuksissa ja 
otantamenetelmissä. Todentamisviranomaisten tehtävien laajentaminen vuonna 2015 
siten, että ne antavat menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan lausunnon, oli 
myönteinen kehitysaskel. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi todentamisviranomaisten 
jo tarkistamien tapahtumien uudelleentarkistuksessa (ks. kohta 6.7) joitakin aloja, joilla 
on edelleen mahdollista tehdä esimerkiksi komission määrittämien toimien kaltaisia 
parannuksia.  

6.30. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää 
maksajavirastojen valvontatilastoja laskeakseen suoria tukia, maaseudun kehittämistä 
ja markkinatoimenpiteitä koskevat ´riskinalaiset määrät maksamishetkellä´. Tätä 
varten se mukauttaa kyseisiä valvontatilastoja todentamisviranomaisten 
tarkastustulosten ja tekemiensä maksajavirastojen järjestelmien ja menojen 
tarkastusten perusteella. Tämän jälkeen maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
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pääosasto vähentää näistä luvuista arvionsa tulevista rahoitusoikaisuista ja 
takaisinperinnästä ja arvioi siten ´lopullisen riskinalaisen määrän´12. 

6.31. Maksajavirastojen raportoimat valvontatilastot osoittavat, että virhetaso 
vastaa 0,8:aa prosenttia YMP:n menojen kokonaismäärästä. Maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosasto hyödynsi entistä enemmän 
todentamisviranomaisten työtä vuonna 2019. Pääosaston soveltamat mukautukset 
perustuivat sen omiin tarkastuksiin sekä todentamisviranomaisten työhön. 
Mukautusten osuus pääosaston kokonaisarviosta, joka koski ’riskitasoa 
maksamishetkellä’, oli 56 prosenttia. Komission omaan työhön perustuvat 
mukautukset olivat yleensä kiinteitä määriä, joiden tarkoituksena oli kuvastaa, kuinka 
merkittäviä ja laajoja olivat puutteet, joita pääosasto on havainnut jäsenvaltioiden 
hallinto- ja valvontajärjestelmissä. Mukautuksia käytettiin mahdollisten 
rahoitusoikaisujen alustavana arviona. 

6.32. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston arvion mukaan riski 
maksamishetkellä on noin 1,9 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan 
kokonaismenoista vuonna 2019. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
arvion mukaan riski maksamishetkellä on suorien tukien osalta noin 1,6 prosenttia, 
maaseudun kehittämisen osalta 2,7 prosenttia ja markkinatoimenpiteiden osalta 
2,8 prosenttia.  

Komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 

6.33. Komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetyt arviot 
riskitasosta maksamishetkellä heijastavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston ja meri- ja kalastusasioiden pääosaston vuosittaisissa 
toimintakertomuksissa esitettyä määrää.  

                                                      
12 Ks. maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuinen toimintakertomus, 

sivu 77. 
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Yhteisen maatalouspolitiikan petostentorjuntapolitiikat 
ja -menettelyt 

6.34. Petos on teko tai laiminlyönti, jonka tarkoituksena on johtaa harhaan ja siten 
johtaa perusteettomiin maksuihin13. Tilintarkastustuomioistuimen menetelmä14 on 
suunniteltu varmistamaan, että tarkastettuihin tapahtumiin ei liity petoksesta eikä 
tahattomasta virheestä johtuvaa olennaista sääntöjenvastaisuutta. Joka vuosi 
tapahtumia tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin havaitsee säännöllisesti 
tapauksia, joissa yhteisen maatalouspolitiikan menoihin liittyy petosepäilyjä. 

6.35. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi suhteellisen vähän tapauksia, joissa 
epäiltiin, että suoriin tukiin ja maaseudun kehittämisen pinta-alaperusteisiin tukiin, 
joihin ei sovelleta maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksia, liittyisi petos. Näillä 
aloilla tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että viljelijät yleensä esittivät virheettömiä 
hakemuksia tai tekivät vain pieniä virheitä (ks. kohdat 6.13 ja 6.24). 

6.36. Riski siitä, että petoksella on olennainen vaikutus, on suurempi 
markkinatukimaksuissa, maaseudun kehittämisen investoinneissa ja muissa maksuissa, 
joihin yleensä sovelletaan korvausperusteista yhteisrahoitusta. 
Tilintarkastustuomioistuin on näillä aloilla säännöllisesti havainnut ja määrittänyt 
kvantitatiivisesti tapauksia, joissa sääntöjenvastaiset menot liittyvät väärien, 
virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten esittämiseen, mahdollisiin eturistiriitoihin ja 
epäiltyyn keinotekoisten olosuhteiden luomiseen. 

6.37. Koska yhteistä maatalouspolitiikkaa hallinnoidaan yhteistyössä, sekä komissio 
että jäsenvaltiot vastaavat petoskysymysten käsittelystä. Laatikossa 6.6 esitetään 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvien petosten torjuntatoimet. 

                                                      
13 Ks. petoksen käsite direktiivin (EU) 2017/1371 3 artiklan 2 kohdasta. 

14 Tilintarkastustuomioistuimen menetelmä petosten osalta on suunniteltu ISSAI 
1240 -standardin mukaisesti, ja se kuvataan tarkemmin liitteen 1.1 kohdissa 28–30. 
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Laatikko 6.6 

Komission ja jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Osat

 Ohjeet 

 Raportointi

 Työkalut

Petostentorjuntastrategia v. 3 
(2016)

Petosriskianalyysi 2015

Petostentorjuntaa koskevat ohjeet 
2014

Tutkittujen petostapausten 
olennaisuuden arviointi

Havaituista 
sääntöjenvastaisuuksista 

ilmoittaminen (> 10 000 €)

Sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmä

Aiheettomasti maksettujen 
määrien takaisinperintä ja 

seuraamukset

Vuosikertomukset EU:n 
taloudellisten etujen 

suojaamisesta –
Petostentorjunta 

(PIF-kertomukset)

Maksajavirastoille ja 
todentamisviranomaisille suunnatut 

seminaarit, joissa käsitellään 
tyypillisiä petosindikaattoreita

Neuvoa-antava komitea ja työryhmät

PO AGRI 
Jäsenvaltioiden

kansalliset viranomaiset OLAF

IACS-tietokannat:
LPIS

GSAA

ARACHNE-työkalu
eturistiriitojen 

havaitsemiseen

Seuranta Sentinel-
satelliittikuvien 

avulla
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6.38. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on vastuussa petosten tutkimisesta 
yhteistyössä kansallisten tutkintaelinten kanssa. Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosasto toteuttaa erilaisia toimenpiteitä yhteisen maatalouspolitiikan 
menoihin liittyvien petosriskien lieventämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi koulutuksen ja ohjauksen tarjoaminen jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontaelimille, tietoisuuden lisääminen petosindikaattoreista pääosaston oman 
henkilöstön keskuudessa, yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän ja 
monitorointitarkastusten kehittämisen tukeminen ja jäsenvaltioiden kannustaminen 
käyttämään Arachne-välinettä helmikuussa 2019 käynnistetyn pilottihankkeen avulla. 
Arachne on kattavaan tietokantaan ja riski-indikaattoreihin perustuva tietotekninen 
väline, jonka avulla maksajavirastot voivat tunnistaa petoksen, eturistiriitojen ja 
sääntöjenvastaisuuksien riskille alttiit hankkeet, tuensaajat ja toimeksisaajat 
lisäarviointia varten. 

6.39. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuoden 2019 alussa erityiskertomuksen 
EU:n varainkäyttöön liittyvistä petostentorjuntatoimenpiteistä15. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita seikkoja, jotka vaikuttavat 

o komission tietoihin petosten määrästä, luonteesta ja syistä 

o petosriskin hallintaa koskevaan strategiseen toimintatapaan 

o huomion kiinnittämiseen petosten ennaltaehkäisyyn 

o ja aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintäasteeseen. 

                                                      
15 Erityiskertomus 1/2019: EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan 
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6.40. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tämän vuoden tarkastuslausumaan 
liittyvien tarkastusten yhteydessä, että 

o maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto päivitti viimeksi 
petosriskianalyysiaan vuonna 2016 

o Euroopan petostentorjuntavirasto ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto eivät kumpikaan arvioineet jäsenvaltioiden toimia yhteisen 
maatalouspolitiikan menoihin liittyvien petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 

o maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston kannustuksesta huolimatta 
(ks. kohta 6.38) useimmat maksajavirastot käyttivät Arachne-välinettä vain vähän 
mahdollisten riskien tunnistamiseen. Maaliskuusta 2020 lähtien kaksitoista 
maksajavirastoa yhdeksästä jäsenvaltiosta on osallistunut maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pilottihankkeeseen ”Arachne for AGRI”. 

6.41. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille tuoreessa lausunnossaan, joka koski 
komission ehdottamaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa siirtymäasetusta16, että 
huomion keskipisteenä ovat yhä enenevässä määrin tuet, joita maksetaan sellaisille 
viljelijöille, jotka eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä vaan hankkivat maatalousmaata 
saadakseen YMP:n tukia. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio ja lainsäätäjät 
voisivat käyttää siirtymäkauden sen arvioimiseen, olisiko tähän riskiin puuttumiseksi 
tarkistettava vaatimuksia, jotka vuoden 2020 jälkeiseen yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvissä ehdotuksissa koskevat käsitteitä ’tosiasiallinen 
viljelijä’, ’tukikelpoinen hehtaari’ ja vähimmäistason ’maataloustoiminta’.Tällöin olisi 
muun muassa selvennettävä, mitä käsite ’viljelijän käytössä oleva maa’ merkitsee. 
Viljelijöiden hallinnollista taakkaa ei kuitenkaan saisi lisätä kohtuuttomasti.  

                                                      
16 Lausunto 1/2020 komission ehdotuksesta asetukseksi yhteistä maatalouspolitiikkaa 

koskevista siirtymäsäännöksistä vuonna 2021, kohta 22. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

6.42. Kokonaistarkastusevidenssi, jonka tilintarkastustuomioistuin on saanut ja 
jonka se on esittänyt tässä luvussa (ks. kohta 6.8), osoittaa, että virhetaso ei ollut 
olennainen suorien tukien vähäriskisellä alalla, joka edustaa 70:tä prosenttia 
luonnonvaroihin liittyvistä maksuista, ja että se oli olennainen niiden menoalojen 
osalta, jotka tilintarkastustuomioistuin oli määrittänyt suuremmaksi riskiksi 
(maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet, kalastus, ympäristö ja 
ilmastotoimet) ja jotka vastaavat 30:tä prosenttia tämän otsakkeen mukaisista 
maksuista. 

Suositukset 

6.43. Liitteessä 6.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitettyä kahta 
suositusta sekä tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksessa 
esitettyä kolmea suositusta, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä tai oli tarkoitus 
panna täytäntöön vuoden 2019 aikana. Komissio on pannut kokonaisuudessaan 
täytäntöön neljä suositusta, ja yksi huomautus on pantu täytäntöön 
suurimmaksi osaksi. 

6.44. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2019 koskevien havaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle 
seuraavan suosituksen: 

Suositus 6.1 

Komission olisi päivitettävä yhteisen maatalouspolitiikan petosriskejä koskevaa 
analyysiaan useammin, tehtävä analyysi jäsenvaltioiden 
petostentorjuntatoimenpiteistä ja levitettävä Arachne-välineen käyttöön liittyviä 
parhaita käytäntöjä kannustaakseen maksajavirastoja vielä lisää käyttämään sitä.  

Tavoiteajankohta: 2021 
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Liitteet 

Liite 6.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset 

  
2019 2018   

  
  

  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä: 251 251 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   
Arvioitu virhetaso 1,9 % 2,4 % 

   

Ylempi virheraja 2,9 %  
Alempi virheraja 0,8 %  
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Liite 6.2 — Jäsenvaltioissa toteutetut EU:n toimet 
Yhteenveto kullekin jäsenvaltiolle suoritetuista vuoden 2019 maksuista, jotka 
liittyvät luonnonvarojen alan yhteisesti hallinnoituihin menoihin 

Määrä (miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

Lähteet: Karttatausta ©OpenStreetMap-osallistujat, joille on 
myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti.

Jäsenvaltiot
Tarkastetut tapahtumat

Jäsenvaltio Luonnonvarat 
yhteensä Suorat tuet Maaseudun 

kehittäminen 
Markkina-

toimenpiteet
Kalastus

Ranska 9 747 6 935 2 224 520 68
Espanja 7 017 5 101 1 166 588 162
Saksa 6 214 4 794 1 274 116 30
Italia 5 772 3 634 1 449 631 58
Puola 4 563 3 387 1 092 28 56
Yhdistynyt 
kuningaskunta 4 053 3 186 774 40 53

Romania 2 870 1 847 967 42 14
Kreikka 2 559 1 982 484 57 36
Unkari 1 819 1 265 511 37 6
Irlanti 1 546 1 200 324 -3 25
Portugali 1 360 671 523 103 63
Tšekki 1 268 854 394 16 4
Itävalta 1 255 691 538 24 2
Bulgaria 1 221 785 406 20 10
Tanska 975 822 101 11 41
Ruotsi 943 688 226 13 16
Suomi 890 523 351 5 11
Alankomaat 811 680 90 24 17
Slovakia 665 445 209 11 0
Liettua 658 469 181 0 8
Belgia 632 488 79 61 4
Kroatia 619 279 300 9 31
Latvia 475 253 206 1 15
Viro 277 133 125 1 18
Slovenia 264 135 120 7 2
Kypros 80 49 21 6 4
Luxemburg 48 33 14 1 0
Malta 31 5 19 1 6
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Liite 6.3 Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano kesken 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Näyttö 

riittämätön Suurimmaksi
 osaksi Joiltakin osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle seuraavat 
suositukset: 
Suositus 1: 
tarkistaa lähestymistapaa, jota maksajavirastot käyttävät 
maa-alojen luokitteluun ja maankäyttöluokkien 
päivittämiseen LPIS-järjestelmissään sekä vaadittujen 
ristiintarkastusten suorittamiseen, jotta viherryttämistukeen 
liittyvää virheriskiä voitaisiin pienentää (ks. kohdat 7.17 
ja 7.18 sekä laatikko 7.5). 

X      

Suositus 2: 
antaa ohjeita ja levittää tietoa parhaista käytännöistä (esim. 
uuden tietotekniikan käytöstä) kansallisille viranomaisille, 
jotta voidaan varmistaa, että näiden tarkastuksissa 
yksilöidään hakijoiden ja muiden tuettuihin hankkeisiin 
liittyvien sidosryhmien väliset yhteydet (ks. kohta 7.26). 

 X     
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano kesken 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Näyttö 

riittämätön Suurimmaksi
 osaksi Joiltakin osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle seuraavat 
suositukset: 
Suositus 1: 
arvioida niiden toimien vaikuttavuutta, joilla jäsenvaltiot 
ovat pyrkineet korjaamaan markkinatoimenpiteitä ja 
maaseudun kehittämistä koskeviin maksuihin liittyvien 
virheiden syitä, ja antaa tarvittaessa lisäohjeita (ks. 
kohdat 7.18–7.24 ja liite 7.4) 

X      

Suositus 2: 
tutkia tarkemmin todentamisviranomaisten 
tapahtumatarkastusten laatua (ks. kohta 7.32) 

X      

Suositus 3: 
tarkastaa, toteuttavatko jäsenvaltioiden viranomaiset 
korjaavia toimia, jos komissio on todennut, että se ei voi 
miltään osin tai voi vain osittain luottaa 
todentamisviranomaisen työhön (ks. kohta 7.34). 

X      
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Turvallisuus ja kansalaisuus – MRK:n otsake 3 
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Johdanto 
7.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 3
”Turvallisuus ja kansalaisuus” liittyvät havainnot. Laatikossa 7.1 esitetään yhteenveto 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2019. 

Laatikko 7.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3 ”Turvallisuus ja 
kansalaisuus” – Menojen jakautuminen vuonna 2019 

(*) Sisältää menot, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, oikeusasioihin, oikeuksiin, tasa-arvoon ja 
kansalaisuuteen. 
(**) Ennakkorahoitus sisältää myös ohjelmakauden 2014–2020 yhteistyössä hallinnoidut maksut, 
joita ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission vuonna 2019 hyväksymien varmuuden 
saamiseksi toimitettujen asiakirjapakettien perustana. 
(***) Ennakkomaksut on selvitetty tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun 
määritelmän mukaisesti (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

väli-…väli-/loppumaksut:  0,6

vuotuiset kansallisten AMIF/ISF -tilien hyväksymistä koskevat 
päätökset: 0,8

ennakkomaksut ⁽**⁾: 2,7

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen 
⁽***⁾: 1,6

yhteensä: 3,0

yhteensä: 3,3

0 1 2 3

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

(miljardia euroa)Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Muut⁽*⁾ 
0,3 (10,7 %)

Luova Eurooppa -ohjelma 
0,2 (7,3 %)

Elintarvikkeet ja rehut 
0,2 (7,6 %)

Hajautetut virastot 
1,0 (29,1 %)

Muuttoliike ja turvallisuus 
1,6 (45,3 %)







Turvallisuus ja kansalaisuus 
3,3 

2,0 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja jaottelu aloittain

(miljardia euroa)

159,1
miljardia 

euroa
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Lyhyt kuvaus 

7.2. Otsake kattaa erityyppisiä toimintapolitiikkoja, joiden yhteisenä tavoitteena on
lujittaa EU:n kansalaisuuden käsitettä luomalla vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja. 

7.3. Kuten laatikosta 7.1 käy ilmi, otsakkeen suurin menoala on maahanmuutto ja
turvallisuus. Suurin osa varoista onkin peräisin kahdesta rahastosta: turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta1 (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahastosta 
(ISF)2. Suurinta osaa AMIF- ja ISF-rahastojen varoista hallinnoivat jäsenvaltiot 
(tai assosioituneet maat) ja komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto yhdessä. 
AMIF-rahaston tavoitteena on edistää muuttovirtojen vaikuttavaa hallinnointia sekä 
kehittää EU:lle yhteinen lähestymistapa turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. 
ISF-rahaston yleistavoitteena on varmistaa turvallisuus EU:ssa samalla, kun tehdään 
laillisesta matkustamisesta helpompaa ja noudatetaan perusvapauksia ja 
ihmisoikeuksia. ISF-rahastolla on käytettävissään kaksi välinettä3: ulkorajojen ja 
viisumipolitiikan rahoitusväline sekä ISF-poliisiyhteistyö. Ensin mainitun avulla tuetaan 
yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteisen viisumipolitiikan kehittämistä, kun taas 
jälkimmäinen keskittyy lainvalvontaviranomaisten yhteistyöhön ja turvallisuusriskien ja 
kriisien hallintavalmiuksien parantamiseen. 

7.4. Kun seitsenvuotisesta ohjelmakaudesta on kulunut viisi vuotta, jäsenvaltioiden
kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoaste on noussut. Maksattamatta jääneiden 
määrärahojen määrä on kuitenkin huomattava, ja siksi on tärkeää välttää kansallisiin 
viranomaisiin kohdistuvan paineen lisääntyminen ohjelmien päättymisen lähestyessä. 
Laatikossa 7.2 esitetään yhteenveto menoista, jotka jäsenvaltiot ovat ohjelmakauden 
alusta lähtien ilmoittaneet komissiolle korvausta varten. 

1 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014 turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta. 

2 Rahastot ovat korvanneet edellisellä ohjelmakaudella käynnissä olleen SOLID-ohjelman. 

3 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014 ulkorajojen ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston  asetus (EU) No 513/2014 poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa. 
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Laatikko 7.2 

Menojen käyttötahti on AMIF- ja ISF -rahastojen kansallisten 
ohjelmien yhteydessä nopeutunut, mutta myös käytettävissä oleva 
budjetti kasvaa 

(*) Jäsenvaltioiden tasolla aiheutuneet AMIF/ISF -menot ilmoitetaan komissiolle, joka hyväksyy ne 
menojen toteutumista seuraavana vuonna. Näin ollen komission tilit vuodelta 2019 käsittävät 
jäsenvaltioiden menot vuodelta 2018. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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7.5. Merkittävä osa otsakkeen talousarviosta koostuu 14 hajautetun viraston4

rahoituksesta. Virastot toteuttavat aktiivisesti EU:n keskeisiä painopisteitä 
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 elintarvikeketjun 
vaiheissa, ja EU:n Luova Eurooppa -puiteohjelma, jolla tuetaan kulttuuri- ja 
audiovisuaalialaa. Lisäksi talousarvio kattaa useita ohjelmia, joiden yhteisenä 
tavoitteena on lujittaa turvallisuutta ja kansalaisuutta EU:ssa. Tällaisia ohjelmia ovat 
oikeusalaa, kuluttajansuojaa sekä oikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta koskevat 
ohjelmat. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

7.6. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2019: 

a) 19 tapahtumasta koostuva otos, joka suunniteltiin tuottamaan tietoa
tilintarkastustuomioistuimen yleistä tarkastuslausumaa varten. Tarkoituksena ei
ollut poimia edustavaa otosta kyseessä olevan monivuotisen rahoituskehyksen
otsakkeen menoista. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut virhetasoa
tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen osalta. Otos koostui
kahdeksasta tapahtumasta aloilta, joita hallinnoidaan yhdessä jäsenvaltioiden
kanssa5, kahdeksasta komission suoraan hallinnoimasta ja yhdestä komission
välillisesti hallinnoimasta tapahtumasta sekä kahdesta tapahtumasta, jotka
liittyivät virastoille suoritettujen ennakkomaksujen selvittämiseen.

4 Terveys: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC), Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA), Euroopan 
kemikaalivirasto (ECHA). 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 rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust), 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) ja 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO). Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityisvuosikertomukset, joissa on lausunto kyseisten virastojen toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), ovat saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. 

5 Saksassa, Kreikassa, Italiassa, Kyproksella, Liettuassa, Puolassa, Sloveniassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. 
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b) tarkastukseen valitut järjestelmät, joiden osalta tutkittiin

i) olivatko kahdeksan tarkastusviranomaisen laatimat vuotuiset
tarkastuskertomukset6, jotka liittyivät AMIF- ja ISF -rahastojen vuoden 2018
tileihin, lainsäädännön vaatimusten mukaisia7

ii) olivatko samojen viranomaisten suorittama menojen tarkastamiseen liittyvä
työ ja niiden menettelyt luotettavien tarkastuslausuntojen antamiseksi
asianmukaiset ja sääntöjenmukaiset

iii) olivatko muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston suorittamat
säännönmukaisuuden arvioinnit, jotka koskivat AMIF- ja ISF -rahastojen
kaikkien tarkastusviranomaisten vuotuisia tarkastuskertomuksia,
asianmukaisia ja kattoivatko ne kaikki relevantit oikeudelliset kysymykset.

c) muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston
vuotuisissa toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta antamat tiedot ja
niiden sisällyttäminen komission vuotuiseen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomukseen.

6 Kyseessä olivat samat jäsenvaltiot, joista tilintarkastustuomioistuin poimi kahdeksan 
tapahtumaa. 

7 Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1291, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä 
vastuuviranomaisten nimeämisen ja hallinnointi- ja valvontavastuiden osalta sekä 
tarkastusviranomaisten aseman ja velvoitteiden osalta annetun delegoidun asetuksen 
(EU) N:o 1042/2014 muuttamisesta. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
7.7. Tarkastetuista 19 tapahtumasta seitsemään (37 prosenttiin) liittyi virhe.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolme kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa 
virhettä, joilla oli vaikutusta EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. Laatikossa 7.3 
annetaan tästä esimerkki. 

Laatikko 7.3 

Palkkakulut ilmoitettiin liian suurina 

AMIF-rahaston rahoittamaa hanketta, jonka tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
Kyproksella, toteutti kansainvälinen järjestö. Hankkeessa oli kysymys 
tiedottamisesta sekä henkilökohtaisesta neuvonnasta ja tuesta muuttajille, jotka 
haluavat palata alkuperämaahansa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
palkkakuitit, ajankäyttölomakkeet, maksut ja kirjanpitokirjaukset, jotka koskivat 
viittä suoraan hankkeessa työskentelevää henkilöä. Järjestö oli ilmoittanut 
korvattavaksi lisäkuluja, jotka vastasivat kuutta prosenttia 
bruttopalkkakustannusten kokonaismäärästä. Lisäyksen tarkoituksena oli 
rahoittaa työsuhteen päättymiseen liittyvät etuudet, joihin työntekijät eivät itse 
asiassa olleet oikeutettuja. Näin ollen kyseinen määrä ei ollut hankkeeseen 
kuuluva kustannus eikä se vastannut tukikelpoisten välittömien menojen 
määritelmää. Hankekulujen kokonaismäärä on siten ilmoitettu liian suurena. 

7.8. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös neljä tapausta, joissa ei ollut
noudatettu säännöksiä, mutta noudattamatta jättämisellä ei ollut taloudellista 
vaikutusta EU:n talousarvioon. Kuten aiempinakin vuosina, tapaukset liittyivät 
hankkeiden valintaan ja hankintasääntöihin. Kyseisten säännösten noudattamatta 
jättäminen voi vaarantaa EU:n varainkäytön moitteettomuuden ja mahdollisesti 
vaikuttaa ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuuteen. 
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Sisäisen valvonnan järjestelmien eri 
osatekijöiden tarkastus 

Katsaus tarkastusviranomaisten vuotuisiin 
tarkastuskertomuksiin ja menotarkastuksiin liittyvään työhön 

7.9. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, miten olivat suorittaneet työnsä kahdeksan
viranomaista, jotka vastasivat jäsenvaltionsa8 AMIF- ja ISF-rahastojen tilinpäätösten 
tarkastamisesta ja vuotuisen tarkastuskertomuksen toimittamisesta komissiolle. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli vahvistaa, että tarkastusviranomaiset 
olivat 

a) tarkastaneet kaiken tyyppisiä maksuja, joita varojen täytäntöönpanosta vastaavat
elimet ovat suorittaneet

b) käyttäneet asianmukaista otantamenetelmää

c) poimineet otoksiin riittävästi tapahtumia kokonaisperusjoukkoa koskevien
johtopäätösten tekemiseksi

d) laskeneet virhetason oikein9

e) luoneet riittävät menettelyt luotettavien tarkastuslausuntojen ja -kertomusten
laatimiseksi10.

7.10. Kaikki tarkastusviranomaiset ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön
yksityiskohtaisia menettelyjä, jotka ovat riittävän laadukkaita sääntöjenmukaista 
raportointia silmällä pitäen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tiettyjä puutteita, 
joiden vaikutus tileihin ei ollut niin merkittävä, että se olisi heikentänyt 
tarkastusviranomaisten päätelmiä. Havainnot esitetään jäljempänä laatikossa 7.4. 

8 Saksa, Kreikka, Italia, Kypros, Liettua, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta AMIF-rahaston 
osalta; Slovenia ISF-rahaston osalta. 

9 Kuten komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1291 vaaditaan. 

10 Hallinto- ja valvontajärjestelmiä koskevan keskeisen vaatimuksen 14 mukaisesti – ks. 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/646 liite. 
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Laatikko 7.4 

Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 

Puute Tarkastusviranomaisen 
jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Otantaan liittyvät 
ongelmat: riskiperusteisen 
menetelmän käyttö 
satunnaismenetelmän 
sijaan; otoskoon 
määrittämisessä käytetyt 
arvot epätarkkoja. 

Slovenia 

Ilmoitetut tiedot eivät 
ole luotettavia 

Tarkastusviranomaisen 
työstä on saatavissa 
vain rajallinen 
varmuus 

Vastuuviranomainen 
toimitti 
tarkastusviranomaiselle 
alustavan tilinpäätöksen 
ennen kuin se saattoi 
päätökseen omat paikalla 
tekemänsä tarkastukset. 
Tämä aiheutti riskin, että 
tarkastusviranomainen 
tekee tarkastuksensa 
vääristä tileistä. 

Italia, Slovenia 

Kokonais- ja/tai 
jäännösvirhetasot oli 
laskettu ja esitetty 
virheellisesti 

Saksa, Italia 

Tekninen apu jätettiin pois 
tarkastettavasta 
perusjoukosta, eikä tästä 
ilmoitettu vuotuisessa 
tarkastuskertomuksessa 

Slovenia 

Ennakkomaksut jätettiin 
osittain pois 
tarkastettavasta 
perusjoukosta, eikä tästä 
ilmoitettu vuotuisessa 
tarkastuskertomuksessa. 

Saksa 

Otantaan liittyvistä syistä 
hankkeet jaettiin kahteen 
alaryhmään (ennakot ja 
aiheutuneet menot). Tämä 
jako ei aina ollut oikein. 

Kypros 
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7.11. Tilintarkastustuomioistuin valitsi samoilta kahdeksalta
tarkastusviranomaiselta 62 tarkastustapausta ja käytti niitä tarkistaakseen, että 
tarkastusmenettelyt olivat riittävät ja kattoivat kaikki AMIF/ISF-asetuksissa asetetut 
tukikelpoisuuskriteerit11. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yleisesti ottaen 
tarkastusviranomaisilla oli yksityiskohtaiset tarkastusohjelmat ja tarkistuslistat 
johtopäätöstensä tueksi. Tilintarkastustuomioistuimen työ paljasti kuitenkin 
laatikossa 7.5 esitetyt puutteet. 

Laatikko 7.5 

Puutteet tarkastusviranomaisten työssä 

Puute Tarkastusviranomaisen 
jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Tarkastajat eivät aina 
tarkastaneet kaikkia 
hankkeiden valinta- ja/tai 
myöntämisperusteita. 

Italia, Kypros 

Tukeen 
oikeuttamattomia 
menoja ei havaittu 

Tarkastuksen 
johtopäätökset eivät 
olleet luotettavia 

Tarkastusviranomaisen 
työstä saatiin vain 
rajallinen varmuus 

Kirjausketju oli riittämätön 
tai tarkastustyö oli 
puutteellisesti 
dokumentoitu 

Kreikka, Kypros, 
Liettua, Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Tarkastajat eivät aina 
tarkistaneet kaikkea 
relevanttia saatavilla 
olevaa evidenssiä, joka olisi 
mahdollisesti vahvistanut 
kohderyhmien ja 
ilmoitettujen menojen 
tukikelpoisuuden tai 
kustannusten 
kohtuullisuuden 

Italia, Kypros 

11 Ks. komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/646 liitteessä oleva keskeinen vaatimus 
12. 
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Katsaus komission vuotuisista tarkastuskertomuksista tekemiin 
arviointeihin 

7.12. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston
suorittamat, tarkastusviranomaisten vuotuisia tarkastuskertomuksia koskevat 
säännönmukaisuusarvioinnit ja tutki, miten pääosasto hyödynsi näitä kertomuksia 
vuoden 2018 kansallisten AMIF- ja ISF-tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä. Tätä 
varten tilintarkastustuomioistuin valitsi 12 kertomusta12 ja kävi läpi vastaavat 
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston suorittamat tarkastukset. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että yksittäiset arvioinnit olivat hyvin jäsenneltyjä 
ja tarkkoja ja kattoivat kaikki asiaankuuluvat oikeudelliset näkökohdat. Muuttoliike- ja 
sisäasioiden pääosasto käytti tarkastuskertomuksissa olevia tietoja asianmukaisesti 
tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevissa päätöksissään. 

7.13. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin laatikossa 7.6 esitetyt kaksi
puutetta, jotka saattavat rajoittaa sitä, kuinka paljon komissio voi luottaa vuotuisiin 
tarkastuskertomuksiin. 

Laatikko 7.6 

Komission vuotuisista tarkastuskertomuksista tekemien arviointien 
seurauksena havaitut puutteet 

Puute Oletettu vaikutus 

Kaikki vastuuviranomaiset eivät käytä samaa välimaksun 
määritelmää13 

Ilmoitettujen 
tietojen arvo ja 
kattavuus saattavat 
vaarantua. 

Komissio ei antanut tarkastusviranomaisille ohjeita 
tarkastusten vähimmäiskattavuuden (10 prosenttia) 
laskemiseksi14, kun ne käyttävät aliotantaa. Joissakin 
tapauksissa komissio totesi tarkastusviranomaisten työn 
riittämättömäksi. 

Tarkastusten 
johtopäätösten 
luotettavuus on 
epävarma 

12 Bulgariasta, Tšekistä, Ranskasta, Alankomaista, Itävallasta, Portugalista ja Slovakiasta AMIF-
rahaston osalta; Virosta, Espanjasta, Islannista, Maltalta ja Suomesta ISF-rahaston osalta. 

13 AMIF- ja ISF-rahastojen vuotuisen saldon maksamista koskevien pyyntöjen mallissa 
välimaksut määritellään tuensaajalle meneillään olevasta hankkeesta aiheutuneiden 
menojen korvauksiksi. Jotkin jäsenvaltiot katsovat myös, että ennakkomaksut voivat olla 
välimaksuja, ja tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että osa jäsenvaltioista oli suorittanut 
useita välimaksuja selvittämättä ensin ennakkomaksuja. 

14 Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1291, 14 artiklan 4 kohta. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
7.14. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston
sekä oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston vuotuiset toimintakertomukset. Niissä ei 
ollut tilintarkastustuomioistuimen havaintojen kanssa ristiriitaista tietoa. 
Tilintarkastustuomioistuimen otos vuodelta 2019 on kuitenkin siinä määrin suppea 
(19 tapahtumaa), että tarkastustulokset eivät ole vertailukelpoisia kyseisten 
pääosastojen menojen sääntöjenmukaisuudesta raportoimien tietojen kanssa. 

7.15. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti arviot, jotka muuttoliike- ja sisäasioiden
pääosasto sekä oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto olivat esittäneet maksuhetkellä 
ja tilien päättämishetkellä vallitsevien riskien osalta. Se havaitsi, että arviot oli laskettu 
sisäisten menetelmien mukaisesti ja raportoitu oikein vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa. 
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Johtopäätös ja suositukset 
7.16. Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”
tarkastuksessa (ks. kohta 7.6) oli tarkoitus tuottaa tietoa yleistä tarkastuslausumaan 
varten. Tarkoituksena ei ollut poimia edustavaa otosta otsakkeen eri menoista. Sen 
vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut virhetasoa tämän monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen osalta. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumien ja 
järjestelmien osalta toimittamassa tarkastuksessa tuli silti esiin kolme osa-aluetta, joilla 
on vielä parannettavaa (ks. kohdat 7.10-7.13). 

Suositukset 

7.17. Tilintarkastustuomioistuin esittää vuotta 2019 koskevien havaintojensa
perusteella komissiolle seuraavat suositukset: 

Suositus 7.1 – Tarkastusten kattavuus 

Olisi annettava jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisille AMIF- ja ISF-rahastoja koskevia 
ohjeita tarkastusten kattavuuden laskemisesta, jos ne käyttävät aliotantaa. Olisi 
annettava neuvoja, joiden avulla varmistetaan, että otanta on riittävä ja 
asianmukainen ja tarjoaa näin kunnollisen perustan, jolta tarkastaja voi tehdä 
johtopäätöksiä koko tarkastettavasta perusjoukosta. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 aikana 

Suositus 7.2 – Otanta 

Olisi muistutettava jäsenvaltioiden AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisia, että 
niiden on noudatettava otantaa ja virhetason laskemista koskevia komission ohjeita. 
Otannassa olisi käytettävä satunnaisotantaa, jokaisella perusjoukon otantayksiköllä 
olisi oltava mahdollisuus tulla poimituksi ja kaikki virheet olisi tarvittaessa 
ekstrapoloitava asianomaiseen perusjoukkoon. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 aikana 

Suositus 7.3 – Jäljitysketju 

Olisi ohjeistettava jäsenvaltioiden AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisia 
dokumentoimaan tarkastusmenettelyjensä luonne, ajankohta ja laajuus, tarkastusten 
tulokset sekä kerätty tarkastusevidenssi riittävällä ja asianmukaisella tavalla. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 aikana 
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Johdanto 
8.1.  Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 4
”Globaali Eurooppa” liittyvät havainnot. Laatikossa 8.1 esitetään yhteenveto 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2019. 

Laatikko 8.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4 "Globaali Eurooppa" – 
Menojen jakautuminen vuonna 2019 

(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

Muut toimet ja ohjelmat
1,7 (17,3 prosenttia)

Humanitaarinen apu
2,1 (20,4 prosenttia)

Liittymistä valmisteleva tukiväline 
(IPA)
1,6 (15,7 prosenttia)

Euroopan naapuruusväline (ENI)
2,1 (20,6 prosenttia)

Kehitysyhteistyön rahoitusväline 
(DCI)
2,6 (26,0 prosenttia)

Globaali Eurooppa
10,1

6,3 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä
(miljardia euroa)

159,1
miljardia euroa

väli-/loppumaksut:  2,8

ennakkomaksut ⁽*⁾: 7,3

kirjanpidollisesti selvitetyt ennakkomaksut ⁽*⁾: 5,2

erityisrahastojen maksut: 0,2

yhteensä: 8,2

yhteensä: 10,1

0 2 4 6 8 10

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

8.2. 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 kunnioittamista 

— 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 EU:n 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 edistetään kansainvälistä yhteistyötä 

— edistetään EU:n omia ja EU:n ja muiden tahojen yhteisiä keskinäisiä etuja 
ulkomailla tukemalla EU:n toimintapolitiikkojen ulkoista ulottuvuutta. 

8.3. Ulkoisten toimien talousarvion toteuttamiseen osallistuvat pääasiassa 
seuraavat pääosastot ja yksiköt: kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto 
(DEVCO), naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (NEAR), EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO), alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) sekä ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI). 
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8.4. Otsakkeen ”Globaali Eurooppa” maksut olivat 10,1 miljardia euroa1 vuonna 
2019. Maksut suoritettiin useiden välineiden kautta (ks. laatikko 8.1) ja käyttäen 
monenlaisia tukimuotoja (kuten rakennusurakoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin 
sovellettavia sopimuksia, avustuksia, erityislainoja, lainatakuita ja rahoitustukea, 
budjettitukea ja muita kohdennettuja talousarviotuen muotoja) yli 150 maassa 
(ks. liite 8.1). 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

8.5. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2019: 

a) 68 tapahtumasta koostuva otos sekä seitsemän tapahtumaa, jotka poimittiin 
jäännösvirhetasoa koskevista selvityksistä2 ja joita mukautettiin3 niiden 
metodologisten rajoitteiden kompensoimiseksi. Tapahtumaotos suunniteltiin 
tuottamaan tietoa tilintarkastustuomioistuimen yleistä tarkastuslausumaa varten. 

                                                      
1 Kyseessä maksujen lopullinen täytäntöönpano, mukaan lukien käyttötarkoitukseensa 

sidotut tulot. 

2 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto ja kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto teettävät toimeksisaajilla vuosittain jäännösvirhetasoa koskevat 
selvitykset. Niissä arvioidaan kummankin pääosaston koko vastuualalta jäljellä olevien 
virheiden osuus sen jälkeen, kun kaikki virheiden ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja 
korjaamiseen tarkoitetut hallinnolliset tarkastukset on tehty. Jäännösvirhetasoa koskeva 
selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetason 
laskemista koskevaan menetelmään ja asianomaisten pääosastojen omiin käsikirjoihin. 

3 Tarkastaessaan jäännösvirhetasoa koskevia selvityksiä tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetasoa koskevassa 
selvityksessä käytetty menetelmä edellyttää paljon pienempää määrää tarkastuskäyntejä 
paikalle kuin tilintarkastustuomioistuimen oma tarkastustyö. Lisäksi kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston sekä naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetasoa koskevien selvitysten yhteydessä 
on vähäisemmät mahdollisuudet tarkastaa hankintamenettelyjä. Siksi 
tilintarkastustuomioistuin mukautti edellisvuotiseen tapaan jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen tuloksia niin, että ne kuvastavat sitä, missä määrin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjä on jätetty noudattamatta. Tilintarkastustuomioistuin suoritti tämän mukautuksen 
niiden havaintojen perusteella, jotka se esitti otsakkeen "Globaali Eurooppa" osalta vuosien 
2014–2019 tarkastuslausumissaan, ja testaamalla edellisten vuosien jäännösvirhetasoa 
koskevista selvityksistä poimittuja tapahtumia (ks. kohta 8.18). 
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Tarkoituksena ei ollut poimia edustavaa otosta monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen 4 ”Globaali Eurooppa” menoista. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin 
ei arvioinut virhetasoa tämän monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen osalta. 
Otokseen poimittiin 22 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston tapahtumaa, 25 kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston tapahtumaa, 10 EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosaston tapahtumaa ja 11 muuta tapahtumaa. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin sisällytti otokseensa seitsemän muuta tapahtumaa 
tutkiakseen perusjoukon osaa (kymmenen prosenttia), joka koski 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston sekä kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa 
koskevia selvityksiä. 

b) Tiedot, jotka naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto4 antavat vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta, ja se miten nämä tiedot on 
sisällytetty komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 

                                                      
4 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuista toimintakertomusta 

koskevaa tarkastustyötä käsitellään yksityiskohtaisesti kahdeksatta, yhdeksättä, 
kymmenennettä ja yhdennettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskevassa 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
8.6. Tarkastetuista 68 tapahtumasta 22:een (32,4 prosenttiin) liittyi virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 11 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä, 
joilla oli vaikutusta EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös 11 tapausta, joissa ei ollut noudatettu 
oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä. Otosta ei ollut tarkoitettu otsakkeen 
menojen kannalta edustavaksi, joten tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut 
kokonaisvirhetasoa. Tarkastaessaan näitä tapahtumia tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi tapauksia, joissa sisäisen valvonnan järjestelmät olivat vaikuttavia. Näistä 
esitetään esimerkki laatikossa 8.2. Tukeen oikeuttamattomia menoja koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot esitetään laatikossa 8.3 ja laatikossa 8.4. 

Laatikko 8.2 

Välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvia maksupyyntöjä koskevat 
komission tarkastukset olivat vaikuttavia 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

EU rahoitti 4,5 miljoonan euron arvoista toimea, jolla tuetaan pk-yritysten 
kilpailukykyä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen 
sopeutumisohjelman puitteissa Georgiassa. Komissio allekirjoitti 
valtuutussopimuksen kehityspankin kanssa ja toteutti toimen välillisen hallinnoinnin 
avulla. Komissio käsitteli pankin esittämän maksupyynnön pankin pyydettyä, että 
komissio suorittaa pankin ilmoittamien jo aiheutuneiden kustannusten 
kirjanpidollisen selvityksen. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, miten komissio oli 
tehnyt tähän maksupyyntöön liittyvän kirjanpidollisen selvityksen.  

Komissio oli analysoinut rahoituskertomuksen ja havainnut, että edunsaaja oli 
sisällyttänyt ennakkorahoituksen korvattavaksi ilmoitettuun määrään. Koska 
ennakkorahoitusta ei voida pitää aiheutuneina kustannuksina, sitä ei pitäisi 
sisällyttää haettuun määrään. Perusteellisen analyysin jälkeen komissio oli 
vähentänyt pyydetystä määrästä yli 80 000 euroa. 
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Laatikko 8.3 

Ajankäytön seurantajärjestelmä puuttui 

Ulkopolitiikan välineiden hallinto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti menot, jotka eräs voittoa tavoittelematon 
organisaatio ilmoitti komission kanssa tekemänsä avustussopimuksen perusteella. 
Kyseessä olevan toimen tarkoituksena oli estää väkivaltaiset ääriliikkeet Tunisian 
etelärajoilla. Toimen kokonaiskustannukset olivat 1,2 miljoonaa euroa, ja se 
rahoitettiin kokonaan EU:n talousarviosta. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista tositteista kävi ilmi, että käytössä ei ollut 
ajankäytön kirjaamisjärjestelmää, jonka avulla voitaisiin perustella kustannusten 
jakautuminen eri hankkeiden kesken ja todentaa tarkastettuun hankkeeseen 
tosiasiallisesti käytetty työaika. Tämä kirjausketjuun liittyvä puute aiheutti sen, että 
tarkastetusta 970 000 euron kokonaismäärästä tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt 
tarkistamaan 12 800 euron suuruisten menojen oikeellisuutta. Jälkimmäinen määrä 
oli näin ollen sääntöjenvastainen. Ajankäytön kirjaamisjärjestelmän puuttuminen 
rikkoi myös sopimusehtoja ja edunsaajan sisäisiä toimintaperiaatteita. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2019 ajankäytön kirjaamiseen liittyviä 
ongelmia myös kolmessa muussa tapahtumassa, joita hallinnoivat 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto, ilmastotoimien 
pääosasto ja humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto. 

 

Laatikko 8.4 

Hankkeessa ilmoitettiin tukeen oikeuttamattomia alv-maksuja 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti menot, jotka kansainvälinen kehityspankki oli 
ilmoittanut komission kanssa tehdyn valtuutussopimuksen yhteydessä. Sopimus 
koski toimea, jolla tuetaan Etelä-Afrikan infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 
koskevaa ohjelmaa. Hankkeen arvioitu kokonaistalousarvio oli yli 99 miljoonaa 
euroa, ja EU:n rahoitti sen kokonaan.  

Tarkastetuista tositteista kävi ilmi, että tarkastettuihin kaikkiaan 3,6 miljoonan euron 
menoihin sisältyi tukeen oikeuttamattomia alv-maksuja yli 300 000 euron verran. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2019 arvonlisäveroon liittyviä ongelmia 
myös toisessa tapahtumassa, joita hallinnoi EU:n pelastuspalveluasioiden ja 
humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto. 
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8.7. On olemassa kaksi menoalaa, joilla tapahtumat ovat maksuehdoista johtuen 
vähemmän alttiita virheille. Nämä alat ovat i) budjettituki ja ii) kansainvälisten 
järjestöjen toteuttamat hankkeet, joihin sovelletaan niin sanottua nimellistä 
lähestymistapaa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2019 kaksi budjettitukeen 
liittyvää tapahtumaa ja 25 kansainvälisten järjestöjen hallinnoimaa hanketta, joista 
kahdeksaan sisältyi nimellisen lähestymistavan mukaisesti käsiteltyjä tapahtumia (ks. 
kohta 8.10). Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut virheitä näillä aloilla. 

8.8. Budjettituki maksetaan joko valtion yleiseen talousarvioon tai valtion 
talousarvioon, joka on tarkoitettu tietyn toimintapolitiikan tai tavoitteen 
toteuttamiseen. EU:n yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2019 
budjettitukea yhteensä 824 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko 
komissio noudattanut ehtoja, jotka sääntelevät budjettituen maksamista 
kumppanimaille. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio tarkistanut, että 
yleiset tukikelpoisuusehdot (esimerkiksi julkisen sektorin varainhoidon riittävä 
parantuminen) täyttyivät. 

8.9. Säännökset ovat kuitenkin varsin tulkinnanvaraisia, joten komissiolla on laaja 
liikkumavara yleisten ehtojen täyttymisen arvioinnissa. Tilintarkastustuomioistuimen 
sääntöjenmukaisuustarkastus voi ulottua vain siihen saakka, kun komissio maksaa tuen 
vastaanottajamaalle, koska budjettitukivarat sekoittuvat tämän jälkeen 
vastaanottajamaan omiin talousarviovaroihin5. 

                                                      
5 Budjettituen tehokkuutta ja vaikuttavuutta on käsitelty useissa 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa, viimeksi erityiskertomuksessa 9/2019: 
”EU:n tuki Marokolle – tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä” ja erityiskertomuksessa 25/2019: 
”Budjettitukitietojen laatu: puutteita joissakin indikaattoreissa ja vaihtelevansuuruisten 
erien maksuja koskevissa tarkastuksissa”, (http://eca.europa.eu). 
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8.10. 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 tapahtumatarkastuksissa. EU:n yleisestä talousarviosta 
maksettiin varainhoitovuonna 2019 kansainvälisille järjestöille yhteensä 3,2 miljardia 
euroa. Tilintarkastustuomioistuin ei voi määrittää tästä määrästä sitä osuutta, johon 
sovellettiin nimellistä lähestymistapaa, koska komissio ei kohdista siihen erillistä 
seurantaa.  
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 
2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.11. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto teetti
vuonna 2019 viidettä kertaa ulkoisella toimeksisaajalla jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen. Siinä arvioitiin pääosaston koko vastuualan osalta, minkä verran virheitä 
jää jäljelle, kun kaikki hallinnon tarkastukset virheiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi 
ja korjaamiseksi on tehty. Selvitys on tärkeä tekijä, johon pääjohtaja perustaa 
tarkastuslausumansa. Lisäksi se otetaan huomioon esitettäessä ulkoisia toimia 
koskevia sääntöjenmukaisuustietoja hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa 

8.12. Selvitystä varten käytiin läpi edustava otos tapahtumia (365), jotka liittyivät
syyskuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana päätökseen saatuihin sopimuksiin 
(ks. laatikko 8.5). 

Laatikko 8.5 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

8.13. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto esitti vuoden
2019 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tulokset vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan. Koko pääosaston jäännösvirhetasoksi arvioitiin 
0,53 prosenttia eli taso jää alle komission asettaman kahden prosentin 
olennaisuusrajan. Kahden edellisen vuoden jäännösvirhetasot olivat 0,67 prosenttia 
(vuonna 2017) ja 0,72 prosenttia (vuonna 2018). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006–2017 2018 2019 2020

2006–2017

Komissio varmentaa vuoden 2019 
toimintakertomuksessaan vuoden 2018 menot 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen perusteella.

Vuoden 2019 toimintakertomukseen liittyvät, PO 
DEVCOn ja PO NEARin jäännösvirhetasoa koskevat 
selvitykset perustuvat sopimuksiin, jotka on saatu 

päätökseen 1.9. 2018 ja 31.8. 2019 välisenä aikana.

PO NEARin 
toimintakertomus 2019 

Vaikutus

Tilintarkastust
uomioistuimen 
vuosikertomus 

2019

Sopimukset, jotka on 
saatu päätökseen 

1. syyskuuta 2018 ja
31. elokuuta 2019 

välisenä aikana, liittyvät 
vuosina 2005–2018 

suoritettuihin maksuihin. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa vuoden 2019 vuosikertomusta varten 
otoksen, joka koostuu 68:sta vuonna 2019 suoritetusta väli-/loppumaksusta ja 
kirjanpidollisesti selvitetystä ennakkomaksusta. Otos ei ole edustava, joten 
tilintarkastustuomioistuin ei esitä tässä luvussa arviota virhetasosta.
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8.14. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä 
tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetason laskemista koskevaan menetelmään ja 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston käsikirjaan. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi rajoitteita, joiden vuoksi jäännösvirhetaso oli 
saatettu arvioida todellista alhaisemmaksi. Jäännösvirhetasoa koskeva työ ei nimittäin 
riittävällä tavalla kata tiettyjä hankintamenettelyihin liittyviä näkökohtia (kuten syitä 
ehdokkaiden hylkäämiselle tai sitä, täyttääkö voittanut tarjoaja kaikki valinta- ja 
myöntämisperusteet). Sen yhteydessä ei myöskään tarkasteta 
ehdotuspyyntömenettelyjä tai perusteluja suorahankinnalle. 

8.15. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä 
analysoidessaan, että komissio oli pyrkinyt noudattamaan 
tilintarkastustuomioistuimen suositusta6 lisätä suoraan hallinnoitujen avustusten 
painotusta otantaperusjoukossa ja ottanut siksi kyseisten hankkeiden osalta käyttöön 
ylimääräisen virhetason (jäljempänä ’avustuksiin sovellettava virhetaso’). Pääjohtaja 
sai näin lisäperusteita säilyttää aiemmin tehty varauma, jonka syynä oli suoraan 
hallinnoituihin avustuksiin liittyvä suuri riski. Jäännösvirhetasoa koskevassa otoksessa 
toimeksisaaja soveltaa yleensä kahden prosentin olennaisuustasoa ja 95 prosentin 
luottamustasoa7. Avustuksiin sovellettavan virhetason kohdalla käytettiin kuitenkin 
alhaisempaa luottamustasoa (80 prosenttia) jäännösvirhetason laskentamenetelmän 
mukaisesti. Siksi arvio perusjoukon kyseisen osan todellisesta virhetasosta oli 
epätarkempi. Tässä toimintatavassa ei oteta huomioon alaan liittyvää suurta riskiä. 
Vaikka avustuksiin sovellettaisiin 95 prosentin luottamustasoa, koko tapahtumaotos 
olisi silti pienempi kuin viime vuonna. 

8.16. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston käyttämä 
jäännösvirhetason arviointimenetelmä antaa toimeksisaajalle laajan tulkinnanvaran 
yksittäisten virheiden arvioinnissa. Esimerkiksi tapauksissa, joissa tapahtumasta ei ole 
toimitettu asiakirjoja, toimeksisaaja voi itse arvioida virhetason ja harkita, ovatko 
asiakirjojen puuttumiselle esitetyt syyt päteviä. Tällä toimintatavalla ei voida varmistaa 
samojen tai samankaltaisten havaintojen johdonmukaista käsittelyä. 
Jäännösvirhetasoa selvittävä toimeksisaaja ei tehnyt tällaisia arvioita tänä vuonna. 

                                                      
6 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, 9. luku, 

suositus 2. 

7 Todennäköisyys, että perusjoukon virhetaso sijoittuu tietyn vaihteluvälin sisään 
(´luottamusväli´). 
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8.17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että niiden tapahtumien lukumäärä 
oli vähentynyt, joiden osalta ei ollut tehty tapahtumatarkastusta siksi, että 
jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä luotettiin täysin aiempaan 
tarkastustyöhön. Vuonna 2019 tapahtumia, joiden kohdalla toimeksisaaja luotti täysin 
aiempaan tarkastustyöhön, oli 63 (17,2 prosenttia). Vuonna 2018 vastaava määrä oli 
118 tapahtumaa (23,6 prosenttia) ja vuonna 2017 puolestaan 57 tapahtumaa 
(12,2 prosenttia). Niiden tapahtumien osuus, joiden kohdalla toimeksisaaja luotti 
aiempaan tarkastustyöhön osittain, oli kuitenkin kasvanut (33,3 prosenttia vuonna 
2019 ja 25,3 prosenttiin vuonna 2018). Molempina vuosina täyden luottamuksen ja 
osittaisen luottamuksen tapahtumien osuus oli yhteensä noin 50 prosenttia koko 
otoksesta. Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoituksena on mitata virheitä, 
joita ei ole estetty, havaittu eikä korjattu kontrollien avulla. Koska otokseen 
poimituista tapahtumista puolen kohdalla luotettiin täysin tai osittain aiempien 
tarkastusten tuloksiin, jäännösvirhetaso ei mittaa näitä virheitä täysimääräisesti. Se, 
että tukeudutaan liikaa muiden tekemään työhön, voi vaikuttaa jäännösvirhetasoon ja 
sitä kautta haitata jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen keskeisen tavoitteen 
saavuttamista. 

8.18. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosien 2017 ja 2018 
vuosikertomuksissaan rajoitteista, joita ilmeni naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen 
käytetyissä tutkimusmenetelmissä. Tämän seurauksena tilintarkastustuomioistuin 
suoritti vuosien 2018 ja 2019 tarkastuslausumia varten lisätarkastuksia aloilla, joilla se 
oli havainnut kyseisiä rajoitteita. Vuoden 2019 osalta tilintarkastustuomioistuin poimi 
aiemmista jäännösvirhetasoa koskevista selvityksistä satunnaisotannalla kuusi 
tapahtumaa – keskimäärin kaksi tapahtumaa kutakin tarkastuskäynnin kohteena 
ollutta EU:n edustustoa kohti. Näistä tapahtumista kolmessa ilmeni virhe. 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuinen 
toimintakertomus 

8.19. Tilintarkastustuomioistuin tarkisti naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 toimintakertomuksen eikä löytänyt 
tietoja, jotka olisivat ristiriidassa tilintarkastustuomioistuimen havaintojen kanssa. 
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8.20. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto arvioi, että 
vuonna 2019 hyväksyttyjen menojen (2,8 miljardia euroa) kohdalla maksun 
suorittamisen ajankohtana ilmenevä riskinalainen kokonaismäärä oli 23,9 miljoonaa 
euroa (0,84 prosenttia vuoden 2019 hyväksytyistä menoista). Pääosasto arvioi, että 
tästä riskinalaisesta kokonaismäärästä 8,8 miljoonan euron (36,8 prosentin) osalta 
oikaisut tehtäisiin sen seuraavina vuosina toimittamien tarkastusten yhteydessä8. 
Tämä johti siihen, että pääjohtaja ilmoitti pääosaston taloudellisen riskin jäävän alle 
kahden prosentin olennaisuusrajan. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole edustavaa 
otosta monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen ”Globaali Eurooppa” liittyvän 
virhetason arviointiin, joten se ei pysty arvioimaan, olisiko pääjohtajan väite 
ristiriidassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön tulosten kanssa. 

8.21. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto ei tuonut 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteita esiin vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan. Se pyrki kuitenkin noudattamaan varovaista 
lähestymistapaa perintämääräysten analysoinnissa. Oikaisukapasiteettia koskevissa 
laskelmissaan se otti huomioon ainoastaan jälkikäteen havaittujen 
sääntöjenvastaisuuksien ja virheiden vuoksi takaisin perityt määrät, jolloin vältyttiin 
liian suurien määrien ilmoittamiselta, tilintarkastustuomioistuimen aiempien 
suositusten mukaisesti. 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen 
toimintakertomus ja jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.22. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuoden 2019 
toimintakertomukseen ja jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen kohdistettu 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö esitellään tarkemmin kahdeksatta, 
yhdeksättä, kymmenettä ja yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskevassa 
vuosikertomuksessa. 

                                                      
8 Riskinalainen määrä ohjelmien päättämishetkellä vastaa maksamishetkellä ilmenevän 

riskinalaisen määrän ja arvioitujen oikaisujen välistä erotusta (15,1 miljoonaa euroa vuonna 
2019). 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

8.23. Tapahtumaotos suunniteltiin tuottamaan tietoa tilintarkastustuomioistuimen 
yleistä tarkastuslausumaa varten. Tarkoituksena ei ollut poimia tavaa otosta 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 ”Globaali Eurooppa” menoista. 
Tilintarkastustuomioistuin ei siksi arvioinut virhetasoa tämän monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen osalta (ks. kohta 8.5) Tilintarkastustuomioistuimen 
tapahtumien ja järjestelmien osalta toimittamassa tarkastuksessa tuli silti esiin kolme 
keskeistä osa-aluetta, joilla on parantamisen varaa. 

Suositukset 

8.24. Liitteessä 8.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitettyjen neljän 
suosituksen täytäntöönpanoa. Nämä suositukset joko edellyttivät välittömiä toimia tai 
ne oli määrä panna täytäntöön vuoteen 2019 mennessä. Komissio on toteuttanut 
kolme suositusta kaikilta osin ja yhden osittain9. 

8.25. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
vuotta 2019 koskevien tarkastushavaintojensa ja johtopäätöstensä perusteella 
komissiolle seuraavat suositukset: 

Suositus 8.1 

Ilmoitetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteet naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2020 toimintakertomuksessa ja tulevien 
vuosien toimintakertomuksissa. 

Tavoiteajankohta: seuraavaan, vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 
julkaistavaan vuotuiseen toimintakertomukseen mennessä 

                                                      
9 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 

toimintakertomuksesta ei käynyt ilmi jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen laajuutta. 
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Suositus 8.2 

Nostetaan luottamustaso, jota naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosasto käyttää avustuksiin sovellettavan virhetason laskentamenetelmässä, 
samalle tasolle, jota sovelletaan jäännösvirhetason muuhun perusjoukkoon. Näin 
luottamustaso vastaisi todenmukaisemmin suoraan hallinnoitujen avustusten 
yhteydessä esiintyvää suurempaa riskiä. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 

Suositus 8.3 

Vahvistetaan naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston, 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston, pelastuspalveluasioiden ja 
humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston, ilmastotoimien pääosaston ja 
ulkopolitiikan välineiden hallinnon tarkastuksia yksilöimällä ja ehkäisemällä toistuvia 
virheitä (joita ovat esimerkiksi ajankäytön kirjaamisjärjestelmien puuttuminen ja 
tukeen oikeuttamattomien alv-maksujen veloittaminen EU:n rahoittamista 
hankkeista). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 8.1 – Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston maksut edustustoittain 

 
* Tätä nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi eikä se vaikuta yksittäisten 
jäsenvaltioiden kantoihin asiassa. 

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 2019 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. 

 

Seitsemän kärki, naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen PO

(miljoonaa euroa)

1. Palestiina*
2. Marokko
3. Turkki
4. Tunisia
5. Moldova
6. Jordania
7. Serbia

145
135

99   
86
65
63
58
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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 2019 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. 

 

Viiden kärki, kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden PO

(miljoonaa euroa)

1. Afganistan
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali 
5. Etiopia

125
94
84   
83
65
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Liite 8.2 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin suositteli, että 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

suositus 1: parantaa yhteistyössä IPA II -välineen 
edunsaajamaiden tarkastusviranomaisten kanssa näiden 
ammattipätevyyttä etenkin järjestämällä seminaareja, 
perustamalla verkostoja ja hyödyntämällä twinning-
sopimusten ja teknisen avun kaltaisia käytettävissä olevia 
välineitä 

X      

suositus 2: kehittää riski-indeksejä, joilla parannetaan 
sisäisen valvonnan malleihin perustuvia arvioita niin, että 
virheiden vaikutus voidaan mitata paremmin  

X      

suositus 3: ilmoittaa selvästi seuraavassa vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen laajuuden sekä arvioidun alemman ja ylemmän 
virherajan 

 X     

suositus 4: kehittää vuoden 2017 oikaisukapasiteetin 
laskentaa korjaamalla tässä vuosikertomuksessa eritellyt 
puutteet. 

X      
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Yhdeksäs luku 

Hallinto – MRK:n otsake 5 
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Johtopäätös ja suositukset 9.20.-9.22. 
Johtopäätös 9.20. 

Suositukset 9.21.-9.22. 

Liitteet 
Liite 9.1 Tapahtumatarkastusten tulokset – Hallinto 

Liite 9.2 Aiempien suositusten seuranta 
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Johdanto 
9.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 5
”Hallinto” liittyvät havainnot. Laatikossa 9.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen 
liittyvistä EU:n toimielinten ja elinten menoista vuonna 2019. 

Laatikko 9.1 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5 ”Hallinto” – Menojen 
jakautuminen vuonna 2019 

Muut 0,1 (1,2 %)
ETSK 0,1 (1,3 %)

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin 
0,1 (1,4 %)

Euroopan unionin 
tuomioistuin 
0,4 (4,0 %)

Neuvosto 
0,6 (5,4 %)

EUH 
1,0 (9,2 %)

Euroopan parlamentti 
2,0 (19,6 %)

Komissio 
6,1 (57,9 %)








Hallinto 
10,4 
6,5 %

Vuoden 2019 maksujen osuus EU:n talousarviosta ja eriteltynä

(miljardia euroa)

159,1
miljardia

euroa
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(*) Ennakkorahoitus sisältää maksut, jotka ovat tilien perustana olevia toimia koskevan 
yhdenmukaistetun määritelmän mukaisia (tarkemmat tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös. 

9.2. Tilintarkastustuomioistuin raportoi erikseen EU:n virastoista ja muista elimistä1

sekä Eurooppa-kouluista2. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia toimittaa 
tilintarkastusta Euroopan keskuspankissa. 

Lyhyt kuvaus 

9.3. Hallintomenoja ovat henkilöstömenot, joiden osuus hallintomenojen
kokonaismäärästä on noin 60 prosenttia, sekä kiinteistöihin, laitteisiin, energiaan, 
viestintään ja tietotekniikkaan liittyvät menot. Tilintarkastustuomioistuimen työ 
usealta vuodelta osoittaa, että hallintomenoissa riski on alhainen. 

1 EU:n virastoja ja muita elimiä koskevat erityisvuosikertomukset julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

2 Eurooppa-kouluja koskeva tilintarkastustuomioistuimen erityisvuosikertomus annetaan 
Eurooppa-koulujen johtokunnalle, ja siitä toimitetaan kopio Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle. 

väli-…väli-/loppumaksut:  10,3

ennakkomaksut ⁽*⁾: 0,1

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen ⁽*⁾: 0,1

yhteensä: 10,4

yhteensä: 10,4

0 2 4 6 8 10

Tarkastuksen
perusjoukko

Maksut

Vuoden 2019 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin
(miljardia euroa)
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

9.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen osalta seuraavia tekijöitä: 

a) 45 tapahtumasta koostuva edustava otos monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen eri menoista. Tapahtumia poimittiin kustakin EU:n toimielimestä ja 
elimestä. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). 

b) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvontajärjestelmät3. 

c) Sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot, jotka EU:n kaikki eri toimielimet ja elimet 
(muun muassa hallintomenoista pääasiasiallisesti vastaavat komission pääosastot 
ja yksiköt)4 olivat esittäneet vuotuisissa toimintakertomuksissaan. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin arvioi, vastasivatko nämä tiedot yleisesti ottaen sen 
omia tarkastustuloksia. 

d) Sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän kasvu ja siihen liittyvät menot 
vuosina 2012–2018 kaikissa toimielimissä ja elimissä (mukaan lukien 
toimeenpanovirastot, mutta lukuun ottamatta oikeusasiamiestä, Euroopan 
tietosuojavaltuutettua, erillisvirastoja, yhteisyrityksiä ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttia). 

9.5. Tilintarkastustuomioistuimen omat menot tarkastaa ulkoinen yritys5. 
Tilintarkastustuomioistuimen 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
laatimaa tilinpäätöstä koskevat ulkoisen tarkastajan tarkastustulokset esitetään 
kohdassa 9.7. 

  

                                                      
3 Tarkastus käsitti kunkin järjestelmän osalta seuraavien osatekijöiden tarkastuksen: sisäisen 

valvonnan standardit, riskinhallinta, ennakko- ja jälkitarkastukset, poikkeuksia koskeva 
rekisteri, johdon suorittama valvonta, sisäisen tarkastajan kertomukset ja 
petostentorjuntatoimenpiteet.  

4 Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto, henkilökohtaisten etuuksien 
hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) ja 
Luxemburgissa (OIL) sekä tietotekniikan pääosasto. 

5 PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d’Entreprises. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
9.6. Liitteessä 9.1 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastuksen tuloksista. 
Tarkastetuista 45 tapahtumasta kolmeen (6,7 prosenttiin) liittyi kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä. Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi virheet ja arvioi, että 
virhetaso jää olennaisuusrajan alapuolelle. 

Tapahtumaotosta koskevat huomautukset 

9.7. Kohdissa 9.8 ja 9.9 käsitellyt asiat koskevat Euroopan parlamenttia ja 
komissiota. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut ongelma neuvoston, Euroopan 
unionin tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean, Euroopan oikeusasiamiehen, Euroopan 
tietosuojavaltuutetun eikä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kohdalla. 

Euroopan parlamentti 

9.8. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi virheitä yhdessä Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle suoritetussa maksussa. Virheissä oli kyse menojen tukikelpoisuutta 
koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä: hankintamenettelyä ei ollut 
järjestetty ja kirjalliset sopimusasiakirjat ja tosiasiallisia kuluja koskevat tositteet 
puuttuivat. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut samankaltaisista 
puutteista poliittisiin ryhmiin ja erääseen Euroopan tason poliittiseen puolueeseen 
liittyvissä maksutapahtumissa6. 

Euroopan komissio 

9.9. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi edellisvuosiin verrattuna vähemmän virheitä 
henkilöstökuluissa ja henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 
suorittamassa perhelisien hallinnoinnissa7. Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja 
maksutoimisto on jo korjannut tilintarkastustuomioistuimen tänä vuonna havaitsemat 
virheet. 

                                                      
6 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014, kohta 9.11, vuosikertomus 

varainhoitovuodelta 2015, kohta 9.11, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, 
kohta 10.15. 

7 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 10.8. 
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Valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

9.10. Lukuun ottamatta kohdissa 9.11 ja 9.12 esiin tuotuja seikkoja, jotka koskevat 
pääasiassa erityistä luotettavuutta edellyttävien tehtävien hoitoon liittyviä 
toimintaperiaatteita, tilintarkastustuomioistuin ei havainnut ongelmia Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean eikä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvontajärjestelmissä. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

9.11. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ei ole vielä laatinut sisäisen 
valvonnan standardiensa mukaisia toimintaperiaatteita, jotka koskisivat erityistä 
luotettavuutta edellyttävien tehtävien hoitoa. Se ei ole laatinut määritelmää erityistä 
luotettavuutta edellyttäville toimille tai tehtäville eikä suorittanut riskianalyysiä, jonka 
pohjalta voitaisiin ottaa käyttöön riskiä lieventävät kontrollit ja viime kädessä sisäisen 
liikkuvuuden periaatteet. Kaikki tämä olisi tarpeen, kun otetaan huomioon talous- ja 
sosiaalikomitean koko ja sen työn luonne. 

9.12. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että talous- ja sosiaalikomitea ei ole 
tehnyt kattavaa riskinarviointia vuoden 2014 jälkeen. Vain yksi osasto on tunnistanut 
tavoitteidensa saavuttamiseen liittyvät riskit, mutta se ei ole vielä ehdottanut 
lieventäviä kontrolleja, joilla riskejä voitaisiin vähentää hyväksyttävälle tasolle. 
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Vuotuiset toimintakertomukset 
9.13. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut olennaisia virhetasoja 
tarkastamissaan vuotuisissa toimintakertomuksissa. 
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Toimielimiä ja elimiä koskevat 
huomautukset 

Sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvu ja siihen liittyvät 
talousarviomäärärahat vuosina 2012–2018  

9.14. Kun tarkistetut henkilöstösäännöt vuonna 2014 hyväksyttiin, toimielimet ja 
elimet sitoutuivat vähentämään henkilöstötaulukoissaan8 olevien virkojen/toimien 
(virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrää asteittain vuoteen 2018 mennessä. 
Tavoitteena oli viiden prosentin vähennys vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. 
Tilintarkastustuomioistuin käsitteli asiaa vuotta 2016 koskevassa 
vuosikertomuksessaan ja julkaisi sitä koskevan nopean tilannekatsauksen vuoden 2017 
lopulla9. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 tarkastustyöhön sisältyi lisäksi 
analyysi sopimussuhteisen henkilöstön käytöstä vuosina 2012–2018 (ks. laatikko 9.2).  

                                                      
8 Henkilöstötaulukossa esitetään toimielimen, elimen tai viraston käytettävissä olevien 

vakinaisten virkojen tai väliaikaisten toimien määrä. 

9 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohdat 10.9–10.13, ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen katsaus 2/2017: Nopea tilannearvio viiden prosentin 
henkilöstövähennyksen täytäntöönpanosta (www.eca.europa.eu). 
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Laatikko 9.2 

Henkilöstösäännöt ja sopimussuhteinen henkilöstö 

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
3a ja 3b artiklan mukaan sopimussuhteiset toimihenkilöt otetaan palvelukseen 
sopimuksilla, jotka voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi, tai 
määräaikaisilla sopimuksilla, joiden kesto on vähintään kolme kuukautta ja 
enintään kuusi vuotta. Heidän palkkansa maksetaan yleensä ulkopuolista 
henkilöstöä varten tarkoitetuista määrärahoista, eikä heitä osoiteta 
henkilöstötaulukkoon sisältyviin toimiin.  

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan palkata neljään erilaiseen 
tehtäväryhmään (tehtäväryhmät I–IV). Muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 80 artiklassa vahvistetaan kunkin tehtäväryhmän ja 
siihen kuuluvien tehtävien välinen yhteys:  

o Tehtäväryhmä I – ruumiillinen työ ja hallinnolliset tukitehtävät

o Tehtäväryhmä II – toimisto- ja sihteeritehtävät, toimistonhoito ja muut
vastaavat tehtävät

o Tehtäväryhmä III – toimeenpano-, valmistelu-, kirjanpito- ja muut
vastaavat tekniset tehtävät

o Tehtäväryhmä IV – hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielelliset ja vastaavat
tekniset tehtävät.

9.15. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että toimielimet ja elimet10 olivat
vähentäneet henkilöstötaulukoistaan 1 409 toimea (kolme prosenttia) ja samalla 
vähitellen lisänneet sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaamista. 
Sopimussuhteisen henkilöstön osuus koko työvoimasta11 kasvoi tarkastuksen 
kattamana ajanjaksona 17 prosentista 22 prosenttiin12. 

10 Tämä osio ei kata Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 
henkilöstömääriä. 

11 Työvoima määritellään tässä yhteydessä vakinaisiksi virkamiehiksi sekä väliaikaisiksi ja 
sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi. Siihen eivät sisälly muut sopimussuhteet, kuten 
paikalliset työntekijät, tilapäiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat tai harjoittelijat. 

12 Vuonna 2018 osuus oli komission osalta 21 prosenttia, Euroopan parlamentin osalta 
21 prosenttia, EUH:n osalta 24 prosenttia ja toimeenpanovirastojen osalta 77 prosenttia. 
Muiden toimielinten ja elinten osalta se oli paljon pienempi. 
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9.16. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän kasvutilanne vuoden lopussa
(ks. laatikko 9.3) vaihtelee huomattavasti toimielimestä, elimestä tai 
toimeenpanovirastosta toiseen. Tämä johtuu osittain kyseisten yhteisöjen kokoeroista, 
mutta se osoittaa myös, millä tavalla nopeasti muuttuvista painopisteistä johtuvat 
uudet tehtävät vaikuttavat henkilöstön määrään. Näitä painopisteitä ovat muun 
muassa seuraavat: 

— yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) suorittama lisätyö, jonka tutkimuskeskus tekee 
komission muiden yksiköiden ja kolmansien osapuolten puolesta, ja aiemmin 
kansallisen lainsäädännön nojalla palvelukseen otettujen apurahojen saajien 
korvaaminen suurella määrällä tehtäväryhmään IV palkattuja tieteellisen ja 
teknisen tuen toimihenkilöitä13  

— komission toimeenpanovirastoille siirtämien uusien ohjelmien14 täytäntöönpano, 
jolla ei ollut vaikutusta talousarvioon ja johon ei liittynyt komission henkilöstön 
siirtoa  

— tukipalvelujen sisäistäminen Euroopan parlamentille (turvahenkilöstö ja 
autonkuljettajat, jotka työskentelevät tehtäväryhmässä I) 

— Euroopan ulkosuhdehallinnolle osoitetut uudet vastuualueet, jotka liittyvät 
erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan sekä disinformaation 
torjuntaa koskevaan toimintasuunnitelmaan. Euroopan ulkosuhdehallinto vahvisti 
myös fyysistä ja tietotekniikkaan liittyvää turvallisuutta EU:n edustustoissa. 

13 Tehtäväryhmään IV vuoden lopussa kuuluvien YTK:n sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
määrä kasvoi 38:stä 845:een vuosina 2012–2018. 

14 Näihin kuuluivat uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (Horisontti 2020) sekä useita 
ohjelmia, jotka liittyvät liikenteeseen, energiaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan 
(Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa), kilpailukykyyn sekä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin (COSME), koulutukseen, kulttuuriin ja kansalaisuuteen (Luova Eurooppa, 
Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa), terveyteen ja kuluttajiin (Koulutuksen parantaminen 
elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi, Kansanterveys kasvun takana ja erilaiset 
kuluttajaohjelmat) sekä ympäristöön ja ilmastotoimiin (Life). Ks. SEC(2013) 493 final, 
18.9.2013 ”Communication to the Commission on the delegation of the management of the 
2014–2020 programmes to executive agencies” (Tiedonanto komissiolle vuosien 2014–
2020 ohjelmien hallinnoinnin siirtämisestä toimeenpanovirastoille). 
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9.17. Sopimussuhteisen henkilöstön määrän lisääminen on myös ollut keino 
reagoida muuttoliikekriisin kaltaisiin erityisiin tai kiireellisiin tilanteisiin. Lisäksi 
tehtäväryhmä I:n sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrä on joissakin toimielimissä 
kasvanut siksi, että sihteerien ja virkailijoiden vakinaisia virkoja ja väliaikaisia toimia 
muutettiin sopimussuhteisiksi. 

Laatikko 9.3 

EU:n toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän kasvu, tilanne vuosien 
2012–2018 lopussa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen 
toimittamien tietojen perusteella. 
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9.18. Vuoden 2018 lopussa toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen 
palveluksessa oli 11 962 sopimussuhteista toimihenkilöä, mikä oli 37 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2012. Useimmat näistä toimihenkilöistä olivat Euroopan 
komission palveluksessa lähinnä tehtäväryhmässä IV, joka on parhaiten palkattu 
tehtäväryhmä. Suurin osa toimeenpanovirastojen sopimussuhteisista toimihenkilöistä 
oli vastaavasti tehtäväryhmässä III (763) ja tehtäväryhmässä IV (715). Laatikossa 9.4 
esitetään sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän vuotuinen muutos kussakin 
tehtäväryhmässä. 

Laatikko 9.4 

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkojen ja henkilöstömäärän 
vuotuinen kasvu tehtäväryhmittäin vuosina 2012–2018  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen 
toimittamien tietojen perusteella. 
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9.19. Toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen vakituisen ja väliaikaisen
henkilöstön palkkamenot kasvoivat tarkastuksen kohteena olleella jaksolla 
12 prosenttia, kun taas sopimussuhteisten toimihenkilöiden yhteenlasketut 
palkkamenot kasvoivat 59 prosenttia. Molemmissa tapauksissa lisäyksen pääasiallisena 
syynä oli työvoiman kokonaismäärän kasvu ja seuraavaksi tärkeimpinä syinä palkkojen 
vuotuinen indeksointi, henkilöstön ylennykset ja siirtymiset ylemmälle tasolle 
palkkaluokkien sisällä. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden kohdalla jyrkempi kasvu 
johtui myös siitä, että tehtäväryhmiin III ja IV kuuluvien toimihenkilöiden osuus kaikista 
sopimussuhteisista toimihenkilöistä kasvoi. Vakinaisen ja väliaikaisen henkilöstön sekä 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden kokonaispalkkamenot kasvoivat 15 prosenttia, eli 
ne nousivat 4 116 miljoonasta eurosta 4 724 miljoonaan euroon vuosina 2012–2018. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

9.20. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että hallintomenojen 
virhetaso ei ole olennainen (ks. liite 9.1). 

Suositukset 

9.21. Liitteessä 9.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, jossa arvioitiin vuoden 2016 vuosikertomuksessa Euroopan 
parlamentille esitetyn, poliittisia ryhmiä koskevan suosituksen täytäntöönpanoa. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositus on edelleen voimassa, kun otetaan 
huomioon eräälle Euroopan tason poliittiselle puolueelle vuonna 2019 suoritetussa 
maksussa havaitut virheet (ks. kohta 9.8). 

9.22. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa tämän arvion ja vuotta 2019 koskevien 
tarkastushavaintojen ja johtopäätöksen perusteella seuraavaa: 

Suositus 9.1 – Euroopan talous ja sosiaalikomitea 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ottaa käyttöön erityistä luotettavuutta 
edellyttävien tehtävien hoitoon liittyvät toimintaperiaatteet. Näiden periaatteiden olisi 
perustuttava kattavaan riskinarviointiin, jonka pohjalta voidaan määrittää riskiä 
lieventävät kontrollit siten, että otetaan huomioon komitean koko ja sen työn luonne 
(ks. kohdat 9.11 ja 9.12). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 9.1 Tapahtumatarkastusten tulokset – Hallinto 
2019 2018    

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   
Tapahtumien yhteismäärä: 45 45   
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS  

Arvioitu virhetaso 
Virhetaso 

ei ole 
olennainen 

Virhetaso 
ei ole 

olennainen 
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Liite 9.2 Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Näyttö 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
Suositus 1:  
Euroopan parlamentti arvioi poliittisille ryhmille 
osoitettujen talousarviomäärärahojen käyttöä koskevan 
seurantajärjestelmänsä. Sen olisi myös annettava poliittisille 
ryhmille paremmat ohjeet ja seurattava tehokkaammin, 
miten ne soveltavat menojen hyväksyntää ja maksujen 
suorittamista koskevia sääntöjä ja toteuttavat 
hankintamenettelyjä (ks. kohta 10.15). 

  X    
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

”VASTAUS VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN – 1. LUKU – 
TARKASTUSLAUSUMA JA LAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT” 

 

JOHDANTO 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.1–1.6: 

Vuosi 2019 oli vaalikauden 2014–2019 viimeinen vuosi, joten painopiste oli Junckerin komission 
painopisteiden käsittelyn loppuun saattamisessa ja valmistautumisessa komission puheenjohtajan 
Ursula von der Leyenin johtaman uuden komission toimikauden käynnistymiseen.  

EU:n talousarvio auttaa vahvistamaan Euroopan taloutta ja parantamaan sen häiriönsietokykyä. 

Komissio katsoo, että on hyvin tärkeää varmistaa, että EU:n talousarviovarat käytetään 
vastuullisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi komissio pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä kaikkien 
osapuolten kanssa, jotta voidaan taata, että talousarviolla saavutetaan konkreettisia tuloksia. 

Komissio seuraa tarkasti EU:n talousarvion toteuttamista. Jos jäsenvaltioiden, rahoituksen 
välittäjien tai lopullisten tuensaajien todetaan käyttäneen EU:n varoja epäasianmukaisesti, komissio 
ryhtyy välittömästi toimiin näiden virheiden korjaamiseksi ja perii tarvittaessa varat takaisin. 

Komissio on analysoinut huolellisesti tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen. Tällä 
kertomuksella edistetään aiempien tapaan varainhoidon korkeimpien standardien saavuttamista. 
Komissio pyrkii löytämään sopivan tasapainon alhaisen virhetason, nopeiden maksujen ja 
kohtuullisten valvontakustannusten välillä.  

Tilintarkastustuomioistuimen ja komission toimien ansiosta EU:n talousarvion varainhoito on 
parantunut ajan mittaan ja virhetasot ovat laskeneet niin, että ne ovat viime vuosina lähentyneet 
2 prosentin olennaisuusrajaa joitakin tiettyjä politiikanaloja lukuun ottamatta. 
 
TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Tietyn tyyppisissä menoissa esiintyy edelleen virheitä 

1.18 a) EU:n talousarvion tulopuolen osalta komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa 
mieltä siitä, että tämän osa-alueen virhetaso ei ollut olennainen. 

Komissio parantaa tarkastusten suunnitteluun liittyvää perinteisten omien varojen riskinarviointiaan ja 
pyrkii edelleen saattamaan nopeasti päätökseen pitkään avoimena olleet kohdat, mikä riippuu myös 
jäsenvaltioiden yhteistyöstä. 

Lisäksi komissio on toteuttanut merkittäviä toimia, joiden tarkoituksena on auttaa tunnistamaan 
riskialtteimmat talouden toimijat EU:n tasolla jälkitarkastuksia varten. Näitä ovat olleet sellaisten 
tapahtumien merkitseminen, joiden katsotaan taloudellisten riskien arviointiperusteiden nojalla 
aiheuttavan taloudellisen riskin, sekä tullin yritystarkastusoppaan päivittäminen. Se tekee tiivistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen ratkaisuja sellaisten maahantuojien tunnistamiseen, 
jotka toimivat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa niiden päätoimipaikka sijaitsee. Asiassa 
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edistytään vielä enemmän, kun kaikkea tuontia koskeva EU:n laajuinen tietokanta on kaikilta osin 
käytettävissä (ks. komission vastaukset kohtiin 3.11–3.15). 

b) EU:n talousarvion menopuolen osalta komission oma arvio vuoden 2019 asiaankuuluvien 
menojen riskitasosta maksamishetkellä on 2,1 prosenttia. Se on tosiaankin hieman yli 2 prosentin 
olennaisuusrajan.  

Ottaen huomioon menojensa monivuotisuuden ja valvontastrategiansa komissio voi kuitenkin EU:n 
talousarvion hallinnoijana tehdä korjauksia rahoitusohjelman päättämiseen saakka. Tämän vuoksi 
komissio arvioi myös ohjelman päättämisen yhteydessä riskin, joka vastaa riskitasoa 
maksamishetkellä vähennettynä arvioiduilla kyseisiin meno-/ohjelmaluokkiin myöhemmin tehtävillä 
korjauksilla.  

Ohjelmien päättämishetken riskitason arvioidaan olevan 0,7 prosenttia koko EU:n vuoden 2019 
talousarviosta. Se on selvästi alle 2 prosentin olennaisuusrajan sekä edellisinä vuosina vuodesta 2016 
lähtien saavutettujen tasojen että komission tavoitteen mukaisesti.  

Tämä osoittaa, että silloin kun komissiolle ja jäsenvaltioille on annettu aikaa hyödyntää 
korjausmahdollisuuttaan ja komissiolle on annettu aikaa käyttää käytettävissään olevia 
valvontavälineitä eri alakohtaisista oikeusperustoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti, todellinen 
riskitaso ohjelmien päättämishetkellä on loppujen lopuksi huomattavasti alle 2 prosentin myös 
jokaisena raportointivuotena. 

Mitä tulee suuririskisiin menoihin, monimutkaiset säännöt tosiaankin nostavat virheriskiä. Siksi 
komissio pyrkii jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään 
yksinkertaisempien toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. 
Edunsaajia rasittavan byrokratian ja monimutkaisuuden vähentäminen oli yksi perusperiaatteista 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa komission ehdotuksissa. Ehdotuksissa otettiin 
myös huomioon tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamat suositukset. 

EU:n talousarvion hallinnoijana komissio mukauttaa yleiset menetelmänsä tarkoituksenmukaisesti eri 
menoalojen riski-, valvonta- ja hallinnointiympäristöjen erityispiirteisiin täyttääkseen tehokkaasti 
raportointivelvoitteensa ja suojatakseen EU:n talousarviota (ks. myös komission vastaus 
kohtaan 1.34).  

Komissio katsoo, että sen oman ohjelmakohtaisen yksityiskohtaisen hallinnollisen arvioinnin ansiosta 
(ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62) riskinalaiset määrät 
maksamishetkellä jäävät alle 2 prosentin olennaisuusrajan 54 prosentissa asiaankuuluvista 
menoista ja 46 prosentissa menoista 2 prosentin raja ylittyy. Suuririskisiksi katsottujen menojen 
osalta komissio määrittelee riskinarviointinsa perusteella yksityiskohtaisesti ne ohjelmat, joiden se 
katsoo olevan suuririskisiä, ja ne, joita se pitää vähäriskisinä (eli ohjelmat, joiden arvioitu virhetaso 
alittaa 2 prosentin olennaisuusrajan). Tämä vaikuttaa komission johtopäätökseen, jonka mukaan 
virhetaso oli olennainen hieman alle puolessa asiaankuuluvista menoista. (Katso myös komission 
vastaukset kohtiin 1.21–1.25, 29 ja 44.) 

Lopuksi komissio panee tyytyväisenä merkille, että luonnonvarojen toimintalohkossa laskusuuntaus 
jatkuu ja sen arvioitu virhetaso on 1,9 prosenttia, mikä on olennaisuusrajan alapuolella. Tämä vastaa 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston, meri- ja kalatalousasioiden pääosaston, 
ympäristöasioiden pääosaston ja ilmastotoimien pääosaston vuoden 2019 vuotuisissa 
toimintakertomuksissa julkaistuja virhetasoja komission kohtaan 6.8 antaman vastauksen mukaisesti. 

Sääntöjen monimutkaisuus ja EU:n varojen maksamisperuste vaikuttavat virheriskiin 
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Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.19 ja 1.20: 

Ensimmäinen luetelmakohta – Komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että sekä 
tilintarkastustuomioistuin että komissio tekevät saman johtopäätöksen, jonka mukaan 
vähäriskisten (pääasiassa tukioikeuksiin perustuvien) menojen virhetaso ei edelleenkään ole 
olennainen. 

Toinen luetelmakohta – Komissio katsoo myös, että monimutkaiset säännöt lisäävät virheriskiä. 
Siksi se pyrkii jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään 
yksinkertaisempien toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. 
Edunsaajia rasittavan byrokratian ja monimutkaisuuden vähentäminen oli yksi perusperiaatteista 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa komission ehdotuksissa. Ehdotuksissa otettiin 
myös huomioon tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamat suositukset. Komissio pyrkii 
kuitenkin myös asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ohjelmien tuloksellisuuden lisäämiseksi. 
Monimutkaiset ehdot ja tukikelpoisuussäännöt liittyvät kiinteästi kyseisiin politiikan aloihin tai niitä 
sovelletaan silloin, kun tuen kohdentaminen on tarpeen kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi tai sisämarkkinoiden perusperiaatteiden (julkiset hankinnat tai valtiontukisäännöt) 
noudattamiseksi. Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden on siksi oltava toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen kanssa tasapainossa. Samalla on otettava huomioon toteutuskustannukset. 

Komissio tukee kaikkia jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisia ja muita 
täytäntöönpanokumppaneita erilaisilla toimilla, kokouksilla ja ohjeilla. Lisäksi se varmistaa, että sen 
omien tarkastusten ohella suoritetaan riittävästi muita tarkastuksia, jotta voidaan ehkäistä ja korjata 
virheitä paremmin ja yleisesti vahvistaa jäsenvaltioiden valmiuksia noudattaa nykyisen 
ohjelmakauden säännöksiä.  

Koheesiopolitiikkaan liittyvissä toimissa keskitytään erityisesti tarpeeseen suosia yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttöä sekä edistää julkisten hankintojen ja valtiontukimenettelyjen 
avoimuutta ja hallinnollisia valmiuksia päivitettyjen julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanon ja jatkuvien päivitysten jälkeen. 

Virhetaso on olennainen yli puolessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.21 ja 1.22:  

Komissio soveltaa riskikohtaisesti eriytettyjä valvontastrategioita, joissa toimia kohdistetaan 
erityisesti suuririskisiin ohjelmiin ja menoihin.  

Komissio katsoo oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen hallinnollisen analyysinsa perusteella (ks. 
vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62), että riskinalaiset määrät 
maksamishetkellä jäävät alle 2 prosentin olennaisuusrajan 54 prosentissa asiaankuuluvista menoista ja 
46 prosentissa menoista 2 prosentin raja ylittyy. Siksi komissio katsoo, että virhetaso oli olennainen 
hieman alle puolessa asiaankuuluvista menoista. 

Ne liittyvät Euroopan aluekehitysrahastoon ja koheesiorahastoon (enintään 3,8 prosenttia), Euroopan 
sosiaalirahastoon (enintään 2,4 prosenttia), otsakkeeseen ”Luonnonvarat” kuuluviin 
markkinatoimenpiteisiin ja maaseudun kehittämiseen (2,7 prosenttia), Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimusapurahoihin ja muihin rakenteeltaan monimutkaisiin avustuksiin. 

Käytössä olevien (riskiperusteisten) tarkastusten vuoksi komissio määrittelee menojen osalta 
yksityiskohtaisesti, minkä ohjelmien se katsoo olevan suuririskisiä ja minkä vähäriskisiä (eli arvioitu 
virhetaso on alle 2 prosentin olennaisuusrajan). Vähäriskisiksi katsottavat menot koskevat esimerkiksi 
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joitakin Horisontti 2020 -puiteohjelman osa-alueita (Marie Skłodowska-Curie -toimet ja Euroopan 
tutkimusneuvoston apurahat) ja muita otsakkeeseen ”Kilpailukyky” kuuluvia menoja (Euroopan 
avaruusjärjestö, Euroopan GNSS-virasto, Verkkojen Eurooppa -väline ja Erasmus+) sekä suuri osa 
otsakkeen ”Globaali Eurooppa” menoista.  

1.23 Komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen laskema koheesioalan virhetaso on 
alempi kuin viime vuonna.  

Komissio ilmoittaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja vuotuisissa 
toimintakertomuksissa koheesiopolitiikan virhealueen, joka on tilintarkastustuomioistuimen laskeman 
virhealueen sisällä. Komissio katsoo, että sen tekemässä yksityiskohtaisessa arvioinnissa otetaan 
huomioon kohtuullinen ja oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä 
kumulatiivisesti kaikissa ohjelmissa. Komissio viittaa lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 vuotuisissa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksissa ja vuotuisissa toimintakertomuksissa julkaistuihin virhetasoihin, joihin 
sisältyvät muun muassa enimmäisriskit (pessimistisimmät mahdolliset skenaariot) ja jotka perustuvat 
yksityiskohtaiseen analyysiin kunkin 420 ohjelman tilanteesta. EAKR:n ja koheesiorahaston virhealue 
on 2,7–3,8 prosenttia ja ESR:n 1,7–2,4 virhealue prosenttia. 
 
Kuten aina, komissio seuraa tässäkin kaikkia yksiköidensä ja tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemia virheitä ja pyytää tekemään lisärahoitusoikaisuja, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. Se myös 
analysoi kyseisten tarkastusviranomaisten kanssa näiden jäljellä olevien ongelmien taustalla olevia 
syitä ja selvittää, miten ongelmat voidaan ratkaista. Komissio toteaa, että sillä on käytössään 
tarvittavat välineet, jotta se voi tunnistaa riskialttiit ohjelmat tai ohjelmien osat ja toteuttaa lisää 
korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien tarvittaessa rahoitusoikaisut. Näin se pyrkii varmistamaan, että 
ajan mittaan jäännösvirhe on alle 2 prosenttia kaikissa ohjelmissa kaikkina tilivuosina. 

Komissio antoi jäsenvaltioille virheiden vähentämiseksi toteutettuihin toimiin liittyvää päivitettyä 
ohjeistusta ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjeistuksella ja vaaditulla yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään parantamaan hallinnoinnin tarkastusten laatua jatkossa.  

Komissio on laatinut julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelman, jota on päivitetty useita 
kertoja vuodesta 2014 lähtien, sekä yhteisen valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman. Näiden 
toimien tarkoituksena on auttaa EU:n varojen hallinnoijia ja edunsaajia parantamaan julkisia 
hankintoja koskevia käytäntöjään sekä vähentämään valtiontukisääntöjen soveltamiseen liittyvää 
sääntöjenvastaisuuksien riskiä koulutusohjelmien avulla ja jakamalla asiaankuuluvaa tietoa ERI-
rahastojen sidosryhmille. 

1.24 Luonnonvarojen osalta komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen 
(6. luku, kohta 6.11) siitä, että maataloustukirahaston suoriin tukiin, joiden osuus otsakkeen 
”Luonnonvarat” menoista on 70 prosenttia, ei edelleenkään sisälly olennaisia virheitä, ja koko luvun 
osalta arvioitu virhetaso on olennaisuusrajan alapuolella. Tämä johtopäätös on yhdenmukainen 
komission oman hallinnollisen arvioinnin kanssa (ks. maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston vuoden 2019 toimintakertomuksessa ilmoitettu ja vuoden 2019 hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa esitetty suorien tukien virhetaso). 

Komissio katsoo myös, että suuririskiset menot liittyvät markkinatoimenpiteisiin (2,8 prosentin 
riskitaso maksamishetkellä) ja maaseudun kehittämiseen (2,7 prosentin riskitaso maksamishetkellä). 

Komissio kuitenkin katsoo oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen hallinnollisen arviointinsa 
perusteella (ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62), että meri- ja 
kalatalousrahasto (EMKR) on vähäriskinen, koska sen riskitaso maksamishetkellä on alle 2 prosenttia. 
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1.25 Kilpailukyvyn osalta komissio katsoo, että tämän luvun suuririskiset menot liittyvät 
Horisontti 2020 -puiteohjelman osiin, ja on samaa mieltä pääasiallisista virhelähteistä. 

Komissio kuitenkin katsoo oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen hallinnollisen arviointinsa 
perusteella (ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62), että osa 
tutkimusohjelmista ja/tai kilpailukykyohjelmista (vrt. Marie Skłodowska-Curie -toimet, Euroopan 
tutkimusneuvoston apurahat, Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja Euroopan GNSS-virasto, Verkkojen 
Eurooppa -väline ja Erasmus+) ovat vähäriskisiä, koska niiden arvioidut riskitasot maksamishetkellä 
ovat alle 2 prosenttia. 

1.26 Globaali Euroopan osalta komissio katsoo oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen 
hallinnollisen arviointinsa perusteella (ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, 
s. 61–62), että luvun vähäriskiset menot eivät rajoitu pelkästään budjettitukeen.  

Kuten ulkosuhteiden pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa on avoimesti kerrottu, 
useimmilla suoraan ja välillisesti hallinnoiduilla segmenteillä on vähäinen riskitaso maksamishetkellä 
(lukuun ottamatta suoraan hallinnoituja ENI-IPA-avustuksia, joiden osalta naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosasto on tehnyt varauksen ja laatinut toimintasuunnitelman). 

Tukikelpoisuusvirheet ovat edelleen suurin tekijä suuririskisten menojen arvioidussa virhetasossa 

1.27 Komissio on samaa mieltä siitä, että monimutkaiset säännöt tosiaankin nostavat virheriskiä. Siksi 
se pyrkii jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään 
yksinkertaisempien toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. 
Edunsaajia rasittavan byrokratian ja monimutkaisuuden vähentäminen oli yksi perusperiaatteista 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa komission ehdotuksissa. Ehdotuksissa otettiin 
myös huomioon tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamat suositukset. 

1.28 Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.27 ja 1.28: 

Koska EU:n rahoitusohjelmat ovat rakenteeltaan monivuotisia, myös niihin liittyvät 
valvontajärjestelmät ja hallintasyklit kattavat useita vuosia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka 
virheitä havaittaisiin jonakin vuonna, ne voidaan korjata kuluvana vuonna tai sitä seuraavina vuosina 
maksun suorittamisen jälkeen aina ohjelmien päättämishetkeen asti. Vuonna 2019 vahvistetut 
korjaavat toimenpiteet olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa (25 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2018). Nämä koskevat pääasiassa virheitä, jotka liittyivät aiempina vuosina suoritettuihin 
maksuihin. 

Koheesioalan osalta tarkastusviranomaiset raportoivat vuonna 2019 toista kertaa toimien 
tarkastuksessa havaitsemansa sääntöjenvastaisuudet komission kanssa sovitun ja jäsenvaltioiden 
kesken jaetun yhteisen luokittelutavan mukaisesti.  

Useimmat tarkastusviranomaisten ja komission havaitsemat sääntöjenvastaisuudet koskevat samoja 
tilintarkastustuomioistuimen yksilöimiä pääluokkia eli tukeen oikeuttamattomia menoja, julkisiin 
hankintoihin liittyviä ongelmia ja puutteellista kirjausketjua. Tämä osoittaa, että tarkastusviranomaiset 
havaitsevat erityyppiset, virhetasoon vaikuttavat sääntöjenvastaisuudet asianmukaisesti mutta eivät 
kaikissa tapauksissa täysin. Se johtuu hankkeiden ja sääntöjen monimutkaisuudesta. 

Komissio jatkaa tarkastusviranomaisten kanssa näiden ongelmien taustalla olevien syiden 
analysoimista ja selvittää, miten ongelmat voidaan ratkaista. 
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Yhteisen maatalouspolitiikan menojen osalta on yksilöity syyt, tunnistettu asianomaiset 
maksajavirastot ja pyydetty niiltä tarvittaessa toimintasuunnitelmat. 

Horisontti 2020 -ohjelman osalta komissio on toteuttanut toimia muun muassa avustussopimuksen 
mallin yksinkertaistamiseksi, tukikelpoisuussääntöjä koskevan viestinnän selkeyttämiseksi ja 
kertakorvauksena myönnettävän rahoituksen jatkamiseksi.  

Vähäriskisissä menoissa ei havaittu olennaista virhetasoa 

1.30 Komissio katsoo oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen hallinnollisen arviointinsa perusteella 
(ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62), että vähäriskisinä 
pidettävien rahoitusohjelmien (tai niiden osien) eli sellaisten, joihin liittyvä maksuriski on alle 
2 prosenttia, osuus vuoden 2019 menoista on 80 miljardia euroa eli 54 prosenttia.  

Niihin sisältyvät maatalous – suorat tuet, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Marie Skłodowska-
Curie -toimet, Euroopan tutkimusneuvoston apurahat, Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja Euroopan 
GNSS-virasto, Verkkojen Eurooppa -väline, Erasmus+, turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto sekä budjettituki, avustukset ja hallintomenot. 

Budjettituen osalta komissio painottaa, että EU:n ulkopuolisten maiden budjettituki on kokonaan 
tulosperusteista rahoitusta, jossa maksut suoritetaan vain, jos kaikki yleiset tukikelpoisuuskriteerit ja 
erityiset tulosindikaattorit täyttyvät ennen maksun suorittamista. Budjettitukisopimukset keskeytetään 
tai lopetetaan, jos ne eivät enää täyty, joten ne liittyvät tiukasti tuloksiin eivätkä niinkään oikeuksiin. 

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

1.32 Komissio toistaa tukevansa tilintarkastustuomioistuimen aloitetta käyttää tarkastuslausuman 
yhteydessä enemmän laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevia tietoja, jotka komissio on 
raportoinut integroidun talous- ja vastuuvelvollisuusraportoinnin avulla, erityisesti nyt, kun 
kummankin toimielimen johtopäätökset ovat samansuuntaisia. Komissio on alusta lähtien suhtautunut 
rakentavasti tilintarkastustuomioistuimen päätökseen ja tehnyt sen kanssa tiivistä yhteistyötä 
erityisesti koheesiopolitiikan kokeiluluonteisen lähestymistavan täytäntöönpanossa ja esittänyt ideoita 
joidenkin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Saatujen kokemusten ja saavutetun edistyksen 
perusteella komissio tukee edelleen tilintarkastustuomioistuimen lähestymistapaa, jonka mukaan 
kansallisten viranomaisten tekemien tarkastusten tuloksia käytetään perustana koheesiomenojen 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastamiselle. 

Tilintarkastustuomioistuimen koheesiopolitiikan pilottihankkeen osalta komission yksiköt saavat 
useimmista koheesiopolitiikan ohjelmista oikea-aikaista ja luotettavaa tarkastustietoa 
varmennusprosessiaan varten. Vaaditut varmennukset (tarkastussykli) voivat kuitenkin kestää yli 
vuoden. Tiedot vahvistetuista virhetasoista (suurin osa ohjelmista) ja muutamasta virhetasosta, joita ei 
vielä voitu vahvistaa, ilmoitetaan täysin avoimesti asianomaisten pääosastojen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa. Lisäksi kansallisia ja EU:n tarkastuksia voidaan tehdä laillisesti vähintään 
kolmen vuoden ajan tilinpäätöksen toimittamisvuoden jälkeen. Tämä on tärkeää komissiolle, jotta se 
voi täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät EU:n talousarvion täytäntöönpanoon monivuotisten 
ohjelmien puitteissa. 

Lopullisten tarkastustulosten saaminen seuraavaan vuotuiseen toimintakertomukseen mennessä on 
myös kuulemisprosessien vuoksi mahdotonta, minkä vuoksi komission yksiköt noudattavat 
raportoidun keskimääräisen jäännösriskitason ja tarkastuslausunnon suhteen varovaista 
lähestymistapaa ja ottavat vuotuisten toimintakertomusten laillisuutta ja tarkastuslausuntoja koskevan 
keskeisen suorituskykyindikaattorin osalta huomioon pessimistisimmän mahdollisen skenaarion. 
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Tämän tyyppisten ohjelmien osalta tarvitaan lisää tarkastusevidenssiä, jotta voidaan tarkistaa, 
toteutuuko raportoidun riskitason pessimistisin mahdollinen skenaario. Ks. myös komission 
vastaukset 5. luvun kohtiin 5.52 ja 5.58. 

Komissio on valmis jatkamaan keskusteluja tämän prosessin edistämisen kannalta välttämättömien 
edellytysten määrittämiseksi ottaen samalla asianmukaisesti huomioon voimassa oleva oikeudellinen 
kehys, eri meno-ohjelmien erityispiirteet ja niiden monivuotisuus. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 1.33 ja 1.34: 

Komissiolla on erityinen rooli EU:n talousarvion hallinnoijana, ja se suunnittelee EU:n varojen 
valvonnassa käyttämänsä lähestymistavan sen mukaisesti. Tämä lähestymistapa poikkeaa 
tilintarkastustuomioistuimen tehtävässään noudattamasta lähestymistavasta. Se voi johtaa joihinkin 
eroihin näiden kahden toimielimen tekemän virhetason arvioinnin välillä.  

Komission arvio vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetystä koko EU:n 
talousarviota koskevasta riskitasosta maksamishetkellä johtuu vuotuisissa toimintakertomuksissa 
ilmoitettujen maksuriskien yhdistämisestä. 

Maksamishetken riskitason lisäksi komissio esittelee ja arvioi myös ohjelman päättämishetken 
riskitason eli tekee arvion virheistä, jotka ovat jäljellä ohjelman elinkaaren päättyessä sen jälkeen, kun 
kaikki jälkikäteen tehtävät tarkastukset ja korjaukset on tehty (raportointiajankohdan ja ohjelman 
elinkaaren päättymisen välisenä aikana). 

Ottaen huomioon menojen monivuotisuuden ja omat valvontastrategiansa komissio voi kuitenkin 
EU:n talousarvion hallinnoijana tehdä korjauksia rahoitusohjelman päättämiseen saakka. 

Tämä osoittaa, että silloin kun komissiolle ja jäsenvaltioille on annettu aikaa hyödyntää 
korjausmahdollisuuttaan ja komissiolle on annettu aikaa käyttää käytettävissään olevia 
valvontavälineitä eri alakohtaisista oikeusperustoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti, todellinen 
riski ohjelmien päättämishetkellä on loppujen lopuksi huomattavasti alle 2 prosenttia myös jokaisena 
raportointivuotena. 

1.34 Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä vuonna 2019 on 2,1 prosenttia, mikä on 
tilintarkastustuomioistuimen laskemalla vaihteluvälillä. 

Komission arvioiden osatekijöissä on joitakin ongelmia 

Komission yhteinen vastaus kohtaan 1.35 ja laatikkoon 1.11: 

Laatikko 1.11 – Otsakkeeseen ”Luonnonvarat” kuuluvan YMP:n osalta komissio vahvistaa 
katsovansa, että on tarpeen tehdä mukautuksia jäsenvaltioiden tarkastusten tuloksiin, jotta voidaan 
arvioida riskitasoa maksamishetkellä. Nämä mukautukset perustuvat todentamisviranomaisten työn 
(jonka komissio katsoo parantuneen huomattavasti) tuloksiin ja komission omiin tarkastuksiin, mikä 
takaa arvioidun virhetason luotettavan arvioinnin. Ks. myös komission vastaukset kohtiin 6.30 ja 6.31. 

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että YMP:n menoihin liittyvä 1,9 prosentin riskitaso 
maksamishetkellä on yhdenmukainen tilintarkastustuomioistuimen arvioiman otsakkeen 
”Luonnonvarat” virhetason kanssa. 

Koheesioalan osalta komissio korostaa, että vuotuisten toimintakertomusten varmentamisen aikana 
raportoinnin kohteena olevana kalenterivuonna ilmoitetut menot katetaan sillä, että välimaksusta 
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pidätetään 10 prosenttia. Komissio oli jo päivittänyt keskeisen suorituskykyindikaattorinsa (KPI 5) 
vuoden 2018 vuotuisissa toimintakertomuksissa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 
vuosikertomuksen suosituksen 4 mukaisesti. Komissio tarkastelee tarkastusviranomaisten ilmoittamia 
virhetasoja perusteellisesti ja korottaa niitä tarvittaessa. Ottaen huomioon useisiin ohjelmiin liittyvät 
lisäepävarmuustekijät se laskee myös riskialueen, johon sisältyy pessimistisin mahdollinen skenaario 
(ks. komission vastaukset kohtiin 1.23 ja 1.32).  

Otsakkeen ”Globaali Eurooppa” osalta tämän vuosikertomuksen 8. luvussa (kohta 8.16) todetaan, 
että naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa 
koskevassa selvityksessä ei esitetty lainkaan arvioita ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä arvioitiin 357 tapahtumasta vain 
kolme. Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen käsikirjan mukaan arvio voidaan tehdä vain, jos 
asiakirjoja ei ole toimitettu jostain logistisesta tai oikeudellisesta syystä. Kaikissa muissa tapauksissa 
esitetään kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva virhe.  

Komissio toteaa, että täydellinen luottaminen aiempaan tarkastustyöhön väheni naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä, ja 
katsoo, että aiempaan tarkastustyöhön ei ole luotettu liikaa. Täydellistä ja osittaista luottamusta 
koskevat päätökset tehdään perustelluissa tapauksissa. Tarkastuksissa päätetään, luotetaanko 
aiempaan työhön kokonaan vai osittain, ja nämä tarkastukset on suunniteltu havaitsemaan virheet, 
joita ei ole havaittu ennakkotarkastuksessa. Jos muiden tarkastajien tarkastustyöhön ei tukeuduttaisi, 
vaikka sitä pidetään luotettavana, tuensaajalle tehtäisiin kaksi tarkastusta/varmennusta samasta 
tapahtumasta. 

Jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään sisältyy julkisia hankintoja koskevia tarkastuksia, jotka 
kattavat muun muassa ehdokkaiden hylkäämisen, valinta- ja myöntämisperusteiden noudattamisen 
sekä ensimmäisen että toisen tason hankinnoissa, ja suorahankintoja. 

Komissio viittaa myös yksityiskohtaisiin vastauksiinsa 8. luvussa ja tilintarkastustuomioistuimen 
vuotuisessa EKR:ää koskevassa kertomuksessa.  

1.36 Varainhoitoasetuksen (247 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan komission vuotuisen hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomuksen 2 jakson on oltava yhteenveto valtuutettujen tulojen ja menojen 
hyväksyjien vuotuisista toimintakertomuksista. 

1.37 Ensimmäinen luetelmakohta – Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä vuonna 2019 on 
2,0 prosenttia otsakkeen ”Tutkimus, teollisuus, avaruus, energia ja liikenne” osalta ja 
1,0 prosenttia otsakkeen ”Muut sisäiset politiikat” osalta. Riskitasot ohjelmien päättämishetkellä 
ovat 1,5 prosenttia ja 0,8 prosenttia (ks. vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen liite 3, 
taulukko B, sivu 232).  

Näin ollen ne ovat tilintarkastustuomioistuimen arvioidun virhetason kehyksessä. 

Toinen luetelmakohta – Komission arvio maksamishetken riskitasosta vuonna 2019 on otsakkeen 
”Koheesio” osalta 3,1 prosenttia. Riskitaso ohjelmien päättämishetkellä on 1,1 prosenttia (ks. 
vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen liite 3, taulukko B, sivu 232). 

Tämän yleisotsakkeen ”Koheesio” sisällä komission yksityiskohtaisemmat arviot riskitasosta 
maksamishetkellä vuonna 2019 ovat EAKR:n osalta 2,7–3,8 prosenttia ja ESR:n osalta 1,7–2,4 
prosenttia (ks. vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 58 ja siihen liittyvät 
vuotuiset toimintakertomukset). 
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1.38 Komissio on tyytyväinen siihen, että näiden kahden toimielimen arvioiman virhetason tulos on 
otsakkeen ”Luonnonvarat” osalta sama. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

1.46 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että komissio pitää EU:n talousarvion moitteetonta 
varainhoitoa erittäin tärkeänä. EU:n talousarvion hallinnoijana komissio laatii monivuotisia 
valvontastrategioita virheiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. 

Komissio toteuttaa edelleen toimia, joilla puututaan monimutkaisuuteen ja varmistetaan, että virheet 
ehkäistään ja havaitaan ajan mittaan paremmin kaikissa ohjelmissa. 

EU:n talousarvion tulopuolen osalta komissio katsoo tilintarkastustuomioistuimen tavoin, että tämän 
osa-alueen virhetaso ei ollut olennainen. 

Menojen osalta komission vuoden 2019 arvioidut virhetasot ovat tilintarkastustuomioistuimen 
vaihteluvälillä. Komission arvio maksujen kokonaisriskistä maksamishetkellä vuonna 2019 oli 
2,1 prosenttia, missä on myös lievää kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Ohjelmien päättämishetkellä 
kokonaisriskin arvioidaan kuitenkin olevan 0,7 prosenttia, mikä on selvästi alle 2 prosentin 
olennaisuusrajan ja vastaa sekä aiempien vuosien tasoa että komission tavoitetta. Tässä on otettu 
huomioon arvioidut myöhemmät korjaukset, jotka komissiolla ja jäsenvaltioilla on valmiudet tehdä 
käytettävissään olevilla oikeudellisilla välineillä kyseisessä meno-/ohjelmaluokassa, ja se, että 
komissio noudattaa asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa kaikkia asianmukaisia kuulemismenettelyjä. 
Vuonna 2019 vahvistetut korjaavat toimenpiteet olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa (25 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2018). Nämä koskevat pääasiassa virheitä, jotka liittyivät aiempina vuosina 
suoritettuihin maksuihin.  

Komissio toteaa oman yksityiskohtaisen hallinnollisen arviointinsa perusteella (ks. vuoden 2019 
vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, s. 61–62), että ne menot, joiden riskitaso 
maksatushetkellä on pieni eli alle 2 prosenttia, vastaavat 54:ää prosenttia asiaankuuluvista 
kokonaismenoista ja ne menot, joiden riskitaso maksatushetkellä on yli 2 prosenttia, vastaavat 46:tta 
prosenttia kokonaismenoista. Näin ollen komissio toteaa, että virhetaso oli olennainen hieman alle 
puolessa asiaankuuluvista menoista (ks. myös komission vastaus kohtaan 1.21).  

Tilintarkastustuomioistuimen, komission ja sen täytäntöönpanokumppanien toimien ansiosta EU:n 
talousarvion varainhoito on parantunut ajan mittaan ja virhetasot ovat laskeneet niin, että ne ovat 
viime vuosina lähentyneet 2 prosentin olennaisuusrajaa joitakin tiettyjä politiikan aloja lukuun 
ottamatta. Komissio katsoo, että kaikki käytettävissä oleva näyttö viittaa tähän suuntaukseen: vuonna 
2019 tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso (2,7 prosenttia) on hieman kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna (2,6 prosenttia vuonna 2018). Se on kuitenkin alempi kuin vuonna 2016 
(3,1 prosenttia), jolloin annettiin ensimmäistä kertaa varauksellinen lausunto menojen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta, ja selvästi alle vuoden 2015 tason (3,8 prosenttia). Komissio toteaa myös, 
että arvioitu virhetaso on laskenut vuoteen 2018 verrattuna kahden tärkeimmän menoalueen 
(luonnonvarat ja koheesio) osalta ja että hallintomenojen ja luonnonvarojen (55,4 prosenttia 
tarkastetusta perusjoukosta) osalta arvioitu virhetaso on alle olennaisuustason. 1 

Komissio ei myöskään katso virheiden olevan laajalle levinneitä ottaen huomioon komission 
toteuttaman valvontajärjestelmien toiminnan tehokkuuden laadullisen arvioinnin, erityisesti 
monivuotisen korjausmahdollisuuden, joka johtaa siihen, että ohjelmien päättämishetkellä riskitaso 
(0,7 prosenttia) on huomattavasti alle 2 prosentin olennaisuusrajan. Virheet eivät myöskään ulotu 

                                                      
1 Luonnonvarojen osalta arvioitu virhetaso on 1,9 prosenttia. 
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EU:n koko talousarvioon. Tämä ilmoitetaan avoimesti pääjohtajien vuotuisissa toimintakertomuksissa 
ja vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. 
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EUROOPAN KOMISSION LOPULLISET VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN – 2. LUKU – TALOUSARVIO- JA 
VARAINHALLINTO” 

 

TALOUSARVIOHALLINTO VUONNA 2019 

Maksamatta olevien maksusitoumusten määrä jatkaa kasvuaan 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 2.7 ja 2.8: 

ERI-rahastojen koheesiopolitiikkaan liittyvien ohjelmien täytäntöönpano nopeutui merkittävästi 
vuonna 2018. Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavaksi valittujen 
hankkeiden osuus – jota komissio pitää yhtenä edellytyksenä tulevalle varojen käytölle ja viitteenä 
siitä – nousi vuoden 2018 lopussa korkeammaksi kuin vastaavalla viiteajanjaksolla vuosina 2007–
2013. Vahvistus tästä myönteisestä suuntauksesta saatiin joulukuun 2019 lopussa, jolloin valittujen 
hankkeiden osuus nousi 92,3 prosenttiin (tämä oli noin 4,5 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna 
vastaavaan viiteajanjaksoon vuosina 2007–2013). Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tilanne 
paranee jatkuvasti: valittujen hankkeiden osuus oli joulukuun 2019 lopussa 85 prosenttia (vain noin 
3,5 prosenttiyksikköä alhaisempi verrattuna vastaavaan viiteajanjaksoon vuosina 2007–2013). On 
myös syytä huomata, että nuorisotyöllisyysaloitteen osalta valittujen hankkeiden keskimääräinen 
osuus oli lähellä sataa prosenttia vuoden 2019 lopussa. 

Kuten tilintarkastustuomioistuin myös huomauttaa vuoden 2018 vuosikertomuksensa kohdassa 2.8, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston täytäntöönpanoaste oli huomattavasti 
korkeampi kuin muiden ERI-rahastojen täytäntöönpanoaste (ks. myös tilintarkastustuomioistuimen 
tämän kertomuksen kohta 2.15). Komissio huomauttaa, että kertomuksen tässä kohdassa kuvatut 
täytäntöönpanossa ilmenneet viivästykset eivät liity Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon. 

Vuosina 2018 ja 2019 hyväksytty talousarvio toteutettiin kaikkien rahastojen osalta täysimääräisesti ja 
suurin osa käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista käytettiin. 

Käytännön toimeenpanoa pyritään edelleen nopeuttamaan. Komissio seuraa tiiviisti ohjelmia, joissa 
on vaarana syntyä viivästyksiä, ja pyrkii siten estämään varojen alikäyttöä ja mahdollisia 
maksusitoumusten purkamisia. Komissio seuraa myös koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevan investointialoitteen (CRII) ja koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan toisen 
investointialoitteen (CRII+) toimenpiteiden käynnistämistä. Asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 
käydään tiivistä vuoropuhelua tilanteen parantamiseksi. Komission yksiköt tarjoavat jäsenvaltioille 
merkittävää tukea, myös teknistä tukea ja neuvontapalveluita. 

Covid-19-kriisiin liittyvien tekijöiden kokonaisvaikutukset ovat vasta paljastumassa, ja ne ovat täysin 
selvillä vasta vuonna 2021. 

Ks. myös komission vastaus kohtaan 2.16. 

2.9 Vuosien 2021–2027 rahoituskehystä koskevien komission ehdotusten perusteella uuden 
ohjelmakauden ensimmäisten vuosien maksut ylittävät ehdotetut maksusitoumusten enimmäismäärät. 
Ottamatta huomioon monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen lopputulosta ja 
rahoituskehykseen liittyvien lainsäädäntömenettelyjen viimeistelyä tällä tavoin pystyttäisiin 
kääntämään maksamatta olevien sitoumusten kasvusuuntaus vuodesta 2021 alkaen ja vähentämään 
maksamatta olevien sitoumusten määrää viidellä prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä. \\Lähde: 

269



FI   FI 
 

 

COM(2020) 298: Pitkän aikavälin ennuste EU:n talousarviovarojen tulevista sisään- ja 
ulosvirtauksista (2021–2025)\\ 

EU:N TALOUSARVIOON KOHDISTUVAT RISKIT JA HAASTEET 

EU:n talousarvioon covid-19-pandemian vuoksi tehdyt muutokset 

2.11 Komissio huomauttaa, että monivuotisen rahoituskehyksen 27. toukokuuta 2020 esitetty 
tarkistettu kokonaismäärä (1 100 miljardia euroa) on tosiasiassa suurempi kuin Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan helmikuussa 2020 tekemässä kompromissiesityksessä (1 094 miljardia euroa), joka oli 
neuvottelujen viimeisin lähtökohta ennen elpymispakettia. 

Komissio huomauttaa myös, että mikäli vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaa 
sääntelyä ei saada hyväksyttyä, tarvitaan siirtymäsäännökset rahoitusohjelmien perussäädöksiin, jotta 
vältetään useimpien EU:n rahoitusohjelmien keskeytyminen. 

Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta 

2.13 Komissio korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2020 jälkeiset maksuosuudet 
vahvistetaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan 
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen määräysten perusteella. Yhdistynyt 
kuningaskunta vastaa edelleen kaikista taloudellisista velvoitteistaan ja vastuistaan koko sen EU-
jäsenyyden ajalta. 

Siirtymäkauden aikana eli 31. joulukuuta 2020 saakka Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa 
maksuosuuksiensa maksamista EU:n talousarvioon ja hyötyy talousarviosta samojen sääntöjen 
mukaisesti kuin jos se olisi pysynyt jäsenvaltiona. 

VARAINHALLINTOON LIITTYVÄT KYSYMYKSET  

 ERI-rahastojen varojen käyttö on nopeutunut, mutta se on edelleen hitaampaa kuin edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

2.14 Alun viivästysten jälkeen koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpano etenee hyvin. Komissio 
viittaa kohtiin 2.7 ja 2.8 antamaansa yhteiseen vastaukseen.  

Käyttöasteisiin vaikuttaa myös lainsäädäntövallan käyttäjän päätös siirtyä käyttämään kaudella 2014–
2020 maksusitoumusten vapauttamisessa yleistä n+3-sääntöä. Covid-19-kriisiin liittyvien tekijöiden 
kokonaisvaikutukset eivät vielä ole selvillä. 

2.15 Komissio katsoo, että olisi oltava varovainen tehtäessä päätelmiä nykyisen ja edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen välisistä vertailuista, koska ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 
yhteisiä säännöksiä koskevissa asetuksissa on tiettyjä olennaisia eroja (kuten n+3-sääntö ja vuotuinen 
tilien hyväksymismenettely), joiden vuoksi viimeksi mainitun kauden maksujen täytäntöönpano voi 
olla hitaampaa.  

Komissio korostaa, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varojen käyttöaste on vain 
hieman alhaisempi kuin Euroopan aluekehitysrahastossa ja Euroopan sosiaalirahastossa, joita 
koskevat samat hallinnointi- ja valvontajärjestelmävaatimukset kuin EMKR:ää. 

Lisäksi komissio korostaa, että varojen korkea käyttöaste vuonna 2019 osoittaa, että osa ohjelmien 
alun viivästyksestä on kurottu umpeen. 
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2.16 Lainsäädäntövallan käyttäjien käyttöön ottama, ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa 
maksusitoumusten vapauttamista koskeva n+3-sääntö (n+2-säännön sijasta) vei kannustimen 
nopeuttaa talousarvion toteuttamista. Samanlainen vaikutus oli sillä, että otettiin käyttöön 
mahdollisuus tehdä nettomääräisiä rahoitusoikaisuja tapauksissa, joissa vakavia puutteita ei ole 
havaittu tai korjattu, vaikka tämä osoittautuikin tärkeäksi välineeksi EU:n taloudellisten etujen 
suojelemisen kannalta. Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa tietyt toimenpiteet (esim. 
kalastuksenvalvonta ja tieteellisen tiedon keruu) oli siirrettävä suoran hallinnoinnin piiristä, jossa ne 
olivat edellisellä ohjelmakaudella, yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin, mikä edellytti 
merkittäviä mukautuksia kansallisilta julkishallinnoilta.  

Moitteettoman varainhallinnon ja viivytyksettömän toteutuksen edistämiseksi ohjelmakaudella 2021–
2027 komission ehdotukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi (COM(2018) 375) sisältyy 
ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa maksusitoumusten vapauttamista koskeva n+2-sääntö nykyisen 
n+3-säännön sijasta. Monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen lopputulosta ja 
rahoituskehykseen liittyvien lainsäädäntömenettelyjen viimeistelyä ei ole otettu huomioon. 

Komissio uskoo, että jos viivästyksen umpeen kurominen – josta on osoituksena korkea varojen 
käyttöaste vuonna 2019 – jatkuu nykyistä tahtia, maksamatta olevia sitoumuksia on ennustettua 
vähemmän. 

Komissio myös korostaa, että kertomuksen tässä kohdassa kuvattu hidas varojen käyttö ei koske 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa. 

2.17 Jotta voitaisiin välttää komission yhteisessä vastauksessa kohtiin 2.16 ja 2.17 kuvattu toistuva 
ongelma, joka liittyy suureen määrään käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja käyttämättä jääneiden 
vuotuisten ennakkomaksujen EU:n talousarvioon palauttamisen vuoksi, komissio on ehdottanut 
vuotuisten ennakkomaksujen tason alentamista nykyisellä ohjelmakaudella vuosina 2021–2023 
(COM(2018) 614) ja sisällyttänyt alemman tason ehdotukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi 
asetukseksi vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä varten. Monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen lopputulosta ja rahoituskehykseen liittyvien 
lainsäädäntömenettelyjen viimeistelyä ei ole otettu huomioon. 

Komissio on tietoinen siitä, että tästä vuoden 2019 lopussa käytettävissä olevien 
käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen merkittävästä alentamisesta aiheutuu paineita 
maksumäärärahoihin. Komissio tekee kokonaismäärärahasiirron yhteydessä kattavan analyysin 
loppuvuonna tarvittavista maksumäärärahoista ja antaa ehdotuksen budjettivallan käyttäjälle, jos 
vahvistuksia tarvitaan. 

Myös yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden kohdalla ilmenee varojen käyttöön 
liittyviä ongelmia 

2.21 Ehdotukseen yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi vuosiksi 2021–2027 sisältyy 
säännöksiä, joilla pienennetään merkittävästi katetun ajanjakson lopun ja rahoitusvälineitä koskevien 
tietojen saatavuuden välistä eroa. Tämä toteutetaan integroimalla keskeiset rahoitusvälineitä koskevat 
tiedot niihin prioriteettitason taloudellisiin tietoihin, joita ohjelmaviranomaiset toimittavat useita 
kertoja vuodessa. 

Yksittäisiä rahoitusvälineitä koskevat tiedot ovat jatkossakin saatavilla pyynnöstä, kuten sellaisten 
toimintojen kohdalla, joissa käytetään muuntyyppistä rahoitusta. 

Seuraavalla ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa 
käytettävistä yhteistyössä hallinnoitavista rahoitusvälineistä raportointia säännellään yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) strategiasuunnitelmista annetun asetuksen 121 artiklassa. Artiklan mukaan 
maatalouden varainhoitovuotta (16. lokakuuta – 15. lokakuuta) koskeva vuotuinen kertomus on 
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toimitettava viimeistään 15. helmikuuta. Raportointi aikaistuu siis kahdella kuukaudella kauteen 
2014–2020 verrattuna. YMP:n strategiasuunnitelmista annetun asetuksen 121 artiklan 6 kohdassa 
luetellut tiedot on raportoitava toimen tyypin tasolla (vastaa prioriteettia yhteisiä säännöksiä 
koskevassa asetuksessa). 

EU:n talousarvioon kohdistuu rahoitusriskejä 

EU:n talousarvio kattaa erityyppisiä rahoitustoimia 

2.26 Komissio korostaa, että tulevassa, vuotta 2019 koskevassa kertomuksessa EU:n talousarvion 
kattamista takauksista (vanhan varainhoitoasetuksen 149 artikla) on oma ESIR-rahastoa koskeva osio, 
jossa esitetään yhdistetyt tiedot 31. joulukuuta 2019 saakka. Vuodesta 2021 alkaen komissio antaa 
budjettivallan käyttäjille vuosittaisen kertomuksen talousarviotakauksista (varainhoitoasetuksen 
41 artiklan 5 kohta). Uuden varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti kertomukseen sisältyy arvio 
talousarviotakauksista tai rahoitusavusta aiheutuvista talousarviosta katettavista ehdollisista veloista. 

Takuurahastot 

2.28 Komissio pitää epätodennäköisenä, että takuurahastoissa käytettävissä olevat määrät eivät olisi 
riittäviä. 

EU:n talousarvioon tulevaisuudessa kohdistuvat vastuut on arvioitava uudelleen 

2.34 Komissio seuraa yhteistyössä täytäntöönpanokumppanien kanssa tiiviisti covid-19-kriisin 
mahdollisia vaikutuksia talousarviotakauksista johtuvaan EU:hun kohdistuvaan riskiin. Tällä hetkellä 
komissio ei näe tarvetta tarkistaa asiaankuuluvien ohjelmien tavoiterahoitusasteita, jotka on jo alun 
perin asetettu varovaisiksi. Komission uuden elpymisvälineen (Next Generation EU) yhteydessä 
ehdottamien uusien takausvälineiden tavoitteena oleva rahoitusaste on asetettu yhtä varovaiseksi. 

EU:N TALOUSARVIO JA EIP-RYHMÄ LIITTYVÄT LÄHEISESTI TOISIINSA 

Merkittävää osaa EIP:n toimista tuetaan EU:n talousarviosta 

2.41 Tilintarkastustuomioistuimen esille nostamia kysymyksiä on käsitelty jo seuraavissa komission 
vastauksissa ESIR-rahastoa koskevaan erityiskertomukseen nro 3/2019: 
 
”Komissio ja EIP katsovat, että ESIR-rahaston perustaminen on tosiasiassa johtanut useimpien 
muiden rahoitusvälineiden merkittävään vahvistumiseen, ei niiden korvautumiseen. 
 
EIP-ryhmä katsoo, ettei ESIR-rahoitus ole täysin vertailukelpoinen muiden rahoituslähteiden kanssa, 
koska ESIR-rahaston tarjoamat ehdot ovat yleensä erilaisia eikä sen siksi voida katsoa korvaavan 
muita lähteitä.  
 
Liikkeelle saadut investoinnit kuvastavat menetelmän mukaisesti parasta arviota odotetuista 
investoinneista reaalitalouteen, ja toteutuneet määrät tarkistetaan hankkeiden valmistuttua. Liikkeelle 
saatuja investointeja koskeva ennakkotieto on siten arvio hyväksymisen yhteydessä, eikä kyse ole yli- 
tai aliarvioinnista. 
 
Maantieteellistä keskittymistä ei voida arvioida pelkästään sen perusteella, mikä on sopimuksin 
vahvistettujen rahoitustoimien määrä kussakin jäsenvaltiossa. Tarkasteltaessa maantieteellistä 
keskittymistä on otettava huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden talouden koko ja väestömäärä. 
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Komissio pitää ESIR-rahaston maantieteellistä monipuolistamista tärkeänä. Komissio ja EIP ovatkin 
toteuttaneet useita toimenpiteitä maantieteellisen tasapainon parantamiseksi.” 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet kattavat vain osan EIP:n toimista 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 2.44 ja 2.45: 

EIP:n erityisasema on vahvistettu perussopimuksissa, tarkemmin sanottuna Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 308 ja 309 artiklassa sekä pöytäkirjassa N:o 5 EIP:n 
perussäännöstä. Muun muassa EIP:n luonne, sen osakkaiden (jäsenvaltioiden) luonne, sen toiminnan 
perustuminen voittoa tavoittelemattomuuteen sekä sen yleisiin poliittisiin tavoitteisiin perustuva 
strategia ovat tärkeitä tekijöitä, jotka erottavat EIP:n kaupallisista pankeista. 

Komissio valmistelee parhaillaan tilintarkastustuomioistuimen ja EIP:n kanssa uudistettua 
kolmikantasopimusta. SEUT-sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti 
kolmikantasopimus kattaa sekä EU:n EIP:lle antamien valtuutusten mukaiset rahoitustoimet että 
EIP:n rahoittamat toimet, joiden takaajana on EU:n yleinen talousarvio. Kolmikantasopimus ei muuta 
eikä syrjäytä unionin oikeutta, etenkään SEUT-sopimuksen 285 artiklan ja 287 artiklan 3 kohdan 
määräyksiä, jotka muodostavat kolmikantasopimuksen oikeusperustan ja joissa annetaan 
tilintarkastustuomioistuimelle valtuudet tarkastaa EIP:n hoitamat EU:n tulot ja menot. 

2.45 Komissio toteaa, että tämä huomautus liittyy ehdotukseen antaa tilintarkastustuomioistuimelle 
valtuudet tarkastaa EIP:n hankkeita, jotka eivät liity EU:n talousarvioon – tai joita ei rahoiteta siitä –, 
joten se ei liity komissioon. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Johtopäätökset 

2.47 Vuosien 2021–2027 rahoituskehystä koskevien komission ehdotusten perusteella uuden 
ohjelmakauden ensimmäisten vuosien maksut ylittävät ehdotetut maksusitoumusten enimmäismäärät. 
Ottamatta huomioon monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen lopputulosta ja 
rahoituskehykseen liittyvien lainsäädäntömenettelyjen viimeistelyä tällä tavoin pystyttäisiin 
kääntämään maksamatta olevien sitoumusten kasvusuuntaus vuodesta 2021 alkaen ja vähentämään 
maksamatta olevien sitoumusten määrää viidellä prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä. 

//Lähde: COM(2020) 298: Pitkän aikavälin ennuste EU:n talousarviovarojen tulevista sisään- ja 
ulosvirtauksista (2021–2025)// 

2.48 Maksumäärärahojen hitaampi käyttö edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna 
johtuu pääasiassa sääntelyyn ohjelmakaudella 2014–2020 tehdyistä muutoksista. Näitä ovat erityisesti 
vuotuisten ennakkomaksujen korkea taso ja aiempaa pidempi sidottujen määrärahojen käyttöaika 
uuden, ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa maksusitoumusten vapauttamista koskevan n+3-säännön 
myötä.  

Komissio korostaa, että varojen korkea käyttöaste vuonna 2019 osoittaa, että osa ohjelmien alun 
viivästyksestä kurotaan pikku hiljaa umpeen.  

Ks. komission vastaukset kohtiin 2.14–2.17.  
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Mitä tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon, komissio seuraa tarkasti 
jäsenvaltioiden edistymistä maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanossa vuoden 2020 
talousarviosta.  

Tällä hetkellä näyttää siltä, että käytettävissä olevat maksumäärärahat riittävät korvaamaan 
jäsenvaltioiden ilmoittamat menot täysimääräisesti. Tässä ei ole otettu huomioon monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen lopputulosta ja asiaankuuluvien vuotuisten 
talousarviomenettelyjen lopputulosta. 

2.50 Kokonaistason tiedot EU:n talousarvioon kohdistuvista, talousarviotakauksista johtuvista 
kokonaisriskeistä kunkin vuoden lopussa sisältyvät EU:n tilinpäätöstietoihin. 

Komissio painottaa, että sen toukokuussa 2020 antamissa ehdotuksissa esitetyissä ESIR-
rahaston/vakavaraisuustukivälineen ja InvestEU-ohjelman rahoitusasteissa on jo otettu huomioon 
covid-19-pandemia ja että ehdotetussa lainsäädännössä on asianmukaiset säännökset rahoitusasteen 
uudelleentarkastelusta tarvittaessa täytäntöönpanon aikana. 

Vuodesta 2021 alkaen komissio antaa budjettivallan käyttäjille vuosittaisen kertomuksen 
talousarviotakauksista. Varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti kertomukseen sisältyy arvio 
talousarviotakauksista tai rahoitusavusta aiheutuvista talousarviosta katettavista ehdollisista veloista 
sekä tiedot yhteisen vararahaston tosiasiallisesta rahoitusasteesta. 

2.51 Komissio muistuttaa, että komission, tilintarkastustuomioistuimen ja EIP:n välinen uusi 
kolmikantasopimus on tarkistettavana. Komissio viittaa kohtiin 2.44 ja 2.45 antamaansa yhteiseen 
vastaukseen. 

Suositukset 

Suositus 2.1 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio seuraa jatkuvasti maksutarpeita sekä antaa tarvittaessa lisätalousarvioesityksiä ja 
budjettivallan käyttäjälle ehdotuksia määrärahasiirroista. Komissio sitoutuu tekemään näin myös 
tulevaisuudessa.  

Toimista riittävien maksumäärärahojen saatavuuden varmistamiseksi komissio kuitenkin muistuttaa, 
että talousarvion lopullinen hyväksyminen kuuluu budjettivallan käyttäjän toimivaltaan. Tähän 
toimivaltaan kuuluu riittävien maksumäärärahojen myöntäminen, myös covid-19-pandemiaan 
liittyviin ylimääräisiin tarpeisiin. Tämän osalta komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kanssa. 

Suositus 2.2 

Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

Komissio on sitoutunut seuraamaan yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 
samalla tavalla kuin tähän saakka. Seurantaan tulee kuulumaan vuotuisen kertomuksen laatiminen, 
mutta ei yksittäisten rahoitusvälineiden tasolla vaan prioriteettien tasolla ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tapauksessa toimen tyypin tasolla. Kertomus kattaa tiedot, jotka 
toimitetaan komissiolle tulevan sääntelykehyksen mukaisesti. 

274



FI   FI 
 

 

Yksittäisiä rahoitusvälineitä koskevat tiedot ovat jatkossakin saatavilla osana kirjausketjua, kuten 
sellaisten toimintojen kohdalla, joissa käytetään muuntyyppistä rahoitusta. 

Komissio myös korostaa tässä yhteydessä, että tulevissa alakohtaisissa säännöissä (eli yhteisiä 
säännöksiä koskevassa asetuksessa vuosiksi 2021–2027) ei edellytetä ohjelmaviranomaisilta 
yksittäisten rahoitusvälineiden tason tietojen toimittamista. Komissiolla ei ole lakisääteistä toimivaltaa 
asettaa tällaista lisävaatimusta. 

Suositus 2.3 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio antaa budjettivallan käyttäjille vuosittaisen kertomuksen talousarviotakauksista. 
Varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti kertomukseen sisältyy arvio talousarviotakauksista tai 
rahoitusavusta aiheutuvista talousarviosta katettavista ehdollisista veloista. 

Suositus 2.4 

Komissio hyväksyy suosituksen ja katsoo, että se on jo pantu täytäntöön. 

Komissio pyrki toteuttamaan suosituksen antaessaan elpymissuunnitelmaa ja monivuotista 
rahoituskehystä koskevat ehdotukset. Komissio seuraa tilannetta jatkossakin. 

Sen varmistamiseksi, että EU pystyy huolehtimaan kaikista taloudellisista velvoitteistaan myös 
yhtäkkisissä ja jyrkissä talouden laskusuhdanteissa, jollaisen Euroopan taloudelle aiheutti esimerkiksi 
covid-19-pandemia, komissio ehdotti jo 27. toukokuuta 2020 omien varojen enimmäismäärän 
nostamista 1,4 prosenttiin EU27:n bruttokansantulosta.  

Vakiintuneiden talousarviotakausten osalta komissio arvioi jatkuvasti rahoitusasteiden 
asianmukaisuutta suhteessa perussäädöksissä vahvistettuihin asteisiin. Tämän mukaisesti komissio on 
yhteistyössä täytäntöönpanokumppanien kanssa seurannut tiiviisti covid-19-kriisin mahdollisia 
vaikutuksia talousarviotakauksista johtuvaan EU:hun kohdistuvaan riskiin. Komission uuden 
elpymisvälineen (Next Generation EU, ks. kohta 2.11) yhteydessä ehdottamien takausvälineiden 
tavoitteena oleva rahoitusaste on vastaavasti asetettu varovaiseksi. 

Suositus 2.5 

Komissio toteaa, että tämä suositus liittyy ehdotukseen antaa tilintarkastustuomioistuimelle valtuudet 
tarkastaa EIP:n hankkeita, jotka eivät liity EU:n talousarvioon – tai joita ei rahoiteta siitä –, joten sitä 
ei ole osoitettu komissiolle. 
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KOMISSION LOPULLISET VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

”VUOSIKERTOMUS 2019 – LUKU 3 – TULOT” 

 

SISÄISTEN VALVONTAJÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN TARKASTUS 

3.9 Komissio toteuttaa jatkuvasti toimia puuttuakseen B-kirjanpidossa mahdollisesti todettuihin 
ongelmiin. Jäsenvaltiot asetetaan taloudelliseen vastuuseen, jos perinteisiä omia varoja on menetetty 
jäsenvaltioiden tekemien hallinnollisten virheiden vuoksi. 

Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvien tavanomaisten toimiensa 
yhteydessä jatkotoimia puuttuakseen ongelmiin, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi Belgiaan, 
Saksaan ja Puolaan tekemiensä tarkastuskäyntien yhteydessä. Se vaatii näitä jäsenvaltioita 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

3.10 Komissio muistuttaa, että tämäntyyppiseen katsaukseen liittyy luonnostaan suuri puutteiden ja 
monimutkaisuuden riski. Tämän vuoksi jokaiseen komission tekemään perinteisten omien varojen 
tarkastukseen sisältyy B-kirjanpidon tarkastus. Komissio soveltaa tätä toimintatapaa myös jatkossa. 
Lisäksi perinteisiä omia varoja koskevassa vuoden 2020 tarkastusohjelmassa keskitytään erityisesti 
perinteisten omien varojen kirjanpitoon, jotta voidaan noudattaa tilintarkastustuomioistuimen viime 
vuonna antamaa suositusta. 

3.11 Taloudellisten riskien arviointiperusteista annetussa päätöksessä vahvistetaan kriteerit (kuten 
aliarvostamisen riski ja riskialttiiden toimijoiden tunnistaminen), joiden perusteella sähköinen 
järjestelmä tuo esiin sellaiset tapahtumat, joiden katsotaan aiheuttavan taloudellisen riskin ja jotka 
edellyttävät lisätarkastelua tai lisävalvontaa. Taloudellisten riskien arviointiperusteita sovelletaan sekä 
ennen tavaroiden luovutusta että sen jälkeen, myös jälkitarkastuksissa. Komissio ei ole vielä arvioinut, 
missä määrin jäsenvaltiot ovat panneet päätöksen täytäntöön. 

Lisäksi komissio on päivittänyt tullin yritystarkastusoppaan antaakseen ohjeita siitä, miten käsitellä 
tilanteita, joissa talouden toimijat harjoittavat tuontia muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa niiden 
päätoimipaikka sijaitsee. Komissio myös korostaa riskialttiita toimijoita koskevien riskitietojen 
jakamisen tärkeyttä. 

Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut, jäsenvaltiot vahvistavat valvontastrategioitaan niiden 
puutteiden korjaamiseksi, jotka komissio havaitsi vuosina 2018 ja 2019 tekemissään perinteisiä omia 
varoja koskevissa tarkastuksissa. Tämä johtaa entistä yhdenmukaisempaan yleiseurooppalaiseen 
valvontastrategiaan aliarvostuksen torjumiseksi. 

Komissio jatkaa tilanteen seuraamista kohdistamalla tuontiin ja valvontaan otospohjaisia tarkastuksia 
sekä tekemällä tilastoanalyyseja. 

3.13 Ks. komission vastaus kohtaan 3.11. 

3.14 Ks. komission vastaus kohtaan 3.11. 

Komissio on tarkastuskertomustensa seurantaprosessin yhteydessä alkanut määrittää menetettyjen 
perinteisten omien varojen määriä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. 
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Komissio jatkaa tullivalvontastrategiaa koskevia seurantatarkastuksiaan vuonna 2020. 
Perinteisten omien varojen arvioidut menetykset ovat tilastoanalyysin perusteella vähenemässä, ja sen 
vuoksi komissio katsoo, että jäsenvaltiot ovat parantaneet valvontatoimiensa vaikuttavuutta tältä osin 
toteuttamalla toimia, joilla puututaan komission havaitsemiin ongelmiin, kuten myös 
tilintarkastustuomioistuin on todennut tarkastamissaan kolmessa jäsenvaltiossa.  

3.15 Komissio korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuosilta 2013 ja 2014 antamien 
kertomusten jälkeen on toteutettu toimia. Tullin yritystarkastusoppaan päivittämisellä on jo puututtu 
joihinkin tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin ongelmiin. Lisäksi komissio on tehnyt yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen ratkaisuja sellaisten maahantuojien tunnistamiseksi, jotka 
toimivat eri jäsenvaltioissa kuin siinä, jossa niiden päätoimipaikka sijaitsee. Tässä työssä on 
otettu huomioon käytettävissä olevat tiedot ja voimassa olevat säännökset. Tämä työ on edelleen 
käynnissä Tulli 2020 -ohjelmasta rahoitetussa hankeryhmässä. Lisäedistystä voidaan kuitenkin 
saavuttaa vasta sitten, kun kaiken tuonnin kattava EU:n laajuinen tietokanta on kaikilta osin 
käytettävissä. 

Laatikko 3.2 – Tullivalvontajärjestelmissä on edelleen aukkokohta kaikkialla EU:ssa 

EU:n tason Surveillance III -tietokanta on komission päässä valmis vastaanottamaan tietoja, mutta 
vain muutamat jäsenvaltiot ovat siirtyneet uusiin kansallisiin tuontijärjestelmiin. Näin ollen talouden 
toimijoiden harjoittamaa tuontia koskevia EU:n laajuisia tietokokonaisuuksia ei vielä ole saatavilla 
Surveillance III -järjestelmässä. Määräajaksi on asetettu tammikuu 2023 jäsenvaltioiden pyynnöstä. 

Komissio korostaa, että tullialan riskienhallintajärjestelmään osana kuuluvassa taloudellisten 
riskien arviointiperusteita koskevassa täytäntöönpanopäätöksessä vahvistetaan oikeudellisesti sitovat 
säännökset, joilla puututaan taloudellisiin riskeihin sekä tavaroiden luovutuksen yhteydessä että sen 
jälkeen, jälkitarkastukset mukaan luettuina. Mitään talouden toimijaa ei lähtökohtaisesti suljeta näiden 
perusteiden soveltamisalan ulkopuolelle. Tähän periaatteeseen ei vaikuta se, missä jäsenvaltiossa 
talouden toimijan päätoimipaikka on. 

Komissio myöntää kuitenkin, että Euroopan laajuisella kokonaiskuvalla talouden toimijoiden 
toiminnasta voidaan perustellusti tukea riskianalyysiä, koska sillä voitaisiin helpottaa talouden 
toimijoiden rajatylittävän toiminnan jäljittämistä silloin, kun sääntöjenvastaisuuksia tai riskejä 
havaitaan. 

3.17 Varaumat ovat suojatoimenpide, jolla lievennetään riskiä, joka liittyy siihen, että 
arvonlisäveroon perustuvia omia varoja koskevaan virheelliseen selvitykseen sovelletaan 
vanhentumisaikaa.  

Suurin osa pitkäaikaisista varaumista liittyy rikkomusmenettelyihin, joilla voi olla taloudellisia 
vaikutuksia. Tällaisissa tapauksissa varaumat heijastavat rikkomusmenettelyjen kehitystä, johon 
vaikuttavat useat tekijät, kuten rikkomusasian monimutkaisuus ja mahdollinen asian saattaminen 
unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.  

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kartoittaakseen aktiivisesti keinoja 
ongelmien ratkaisemiseksi ja toteuttaa toimia, jotta pitkäaikaiset varaumat voitaisiin poistaa. Tässä 
yhteydessä noudatetaan mahdollisimman pitkälti komission menettelyjä ja sovellettavaa 
lainsäädäntöä. 

Taloudellisia vaikutuksia koskevien tietojen toimittaminen on jäsenvaltion vastuulla. Kun jäsenvaltiot 
ovat toimittaneet varaumiin liittyvät laskelmat, varaumien taloudellinen vaikutus voidaan laskea. 
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3.18 Komissio huomauttaa, että yhteensä 162:sta vähintään viisi vuotta avoimena olleesta perinteisiä 
omia varoja koskevasta kohdasta saatiin vuonna 2019 suljettua 40 (eli noin 25 prosenttia yhden 
vuoden aikana). Komissio katsoo, että edistyminen on ollut tyydyttävää, kun otetaan huomioon näiden 
kiistanalaisten tapausten monimutkaisuus. Komissio pyrkii edelleen sulkemaan tällaiset tapaukset 
nopeasti, mutta käsittely riippuu myös jäsenvaltioiden yhteistyöstä. 

Komissio katsoo, että sen tietokannassa on riittävästi tietoa jatkotoimien oikea-aikaisuuden ja 
kattavuuden seuraamiseksi, lukuun ottamatta taloudellisia vaikutuksia koskevia tietoja, jotka 
säilytetään erikseen SUIVI-kirjanpitojärjestelmässä.  

Viimeksi mainitut tiedot voitaisiin sisällyttää komission seurantatietokantaan, mutta komissio toteaa, 
että kyseessä olevia määriä ei aina voida määrittää ennen kuin jäsenvaltioilta saadaan lisätietoja. 
Lisäksi se päivittää virallisia sisäisiä ohjeitaan siten, että pitkään avoimina olleista kohdista on 
asetettava ensisijaisiksi ne, joilla on suurin mahdollinen taloudellinen vaikutus.  

Näin ollen perinteisiä omia varoja koskeviin avoimiin kohtiin liittyvien jatkotoimien oikea-
aikaisuutta, menettelyjä ja tietokantoja tarkistetaan tilintarkastustuomioistuimen esittämien 
huomautusten mukaisesti. 

Laatikko 3.3 Heikkoudet siltä osin kuin on kyse jatkotoimista, jotka liittyvät jäsenvaltioissa 
havaittuihin, perinteisiä omia varoja koskeviin puutteisiin  

Komissio myöntää tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat viivästykset. Nämä viivästykset eivät 
kuitenkaan ole johtaneet perinteisten omien varojen menetyksiin.   

Komissio lisää parhaillaan avoimiin kohtiin liittyviä jatkotoimiaan, ja etusijalle asetetaan pitkään 
avoimena olleet tapaukset, joilla voi olla taloudellisia seurauksia. Komission yksiköt aikovat myös 
jatkossa kutsua oma-aloitteisesti sellaisten jäsenvaltioiden edustajia Brysseliin, joilla on eniten 
avoimia kohtia, jotta tällaisten kohtien sulkemista voitaisiin mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa. 
Lisäksi vuodeksi 2020 laadittu perinteisten omien varojen tarkastusohjelma jättää mahdollisuuden 
tapauskohtaisille tarkastuksille ja hallinnointikokouksille maissa, joissa pitkään avoimina olleita 
tapauksia on eniten. Komissio asetti itselleen määrällisen tavoitteen, jonka mukaan se vähentää 
pitkään avoimena olleita kohtia edelleen 20 prosentilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi se 
käynnistää rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden kanssa ei päästä yksimielisyyteen 
sellaisista pitkään avoinna olleista kohdista, joilla on taloudellisia vaikutuksia. 

3.19 BKTL-varojen vuodet 2016–2019 kattava tarkastussykli saatiin päätökseen paljon 
muodollisemmalla menettelyllä kuin aikaisemmin. Komissio katsoo, että muodollisempi menettely 
parantaa BKTL-arvioiden yleistä laatua ja tekee näin omien varojen keruusta jäsenvaltioiden 
näkökulmasta oikeudenmukaisempaa. 

3.20 Komissio tarkisti vuodet 2016–2019 kattavan BKTL-varojen tarkastussyklin aikana, että 
tutkimus- ja kehittämisvarat oli periaatteen tasolla kirjattu oikein kansantalouden tilinpitoon eli että ne 
oli aktivoitu ja arvostettu sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Komissio on erityisesti toteuttanut 
useita toimia arvioidakseen tutkimus- ja kehittämisvarojen kirjaamista globaalissa kontekstissa 
tekemällä maiden välisiä vertailuja ja toteuttamalla monikansallisia yrityksiä koskevan BKTL-
pilottihankkeen. Tapaukset, joissa monikansallisten yritysten toimintoja on siirretty, käsiteltiin 
ennakkovaroitusjärjestelmässä.  

Näin ollen komissio katsoo, että se on suurelta osin pannut täytäntöön liitteessä 3.4 olevan, 
tilintarkastustuomioistuimen (vuonna 2016 antaman) suosituksen 2. 
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3.21 Komissio katsoi, että Ranskan tarkistetun BKTL-luettelon laatu on asianmukainen, ja sen 
tarkastelu on käynnissä. Komissio muistuttaa, että Ranskaa koskeva yleisvarauma tehtiin nimenomaan 
EU:n ja jäsenvaltioiden taloudellisten etujen suojaamiseksi tarvittaessa. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 

3.23 Ks. komission vastaus kohtaan 3.14. 

Komissio on tarkastuskertomustensa seurantaprosessin yhteydessä alkanut määrittää menetettyjen 
perinteisten omien varojen määriä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

3.24 Komissio aikoo parantaa riskinarviointiaan tarkastusten suunnittelua varten ja jatkaa 
pyrkimyksiään, joiden tavoitteena on sulkea pitkään avoimena olleet kohdat nopeasti mutta joiden 
edistyminen riippuu myös jäsenvaltioiden yhteistyöstä. 

Komissio on toteuttanut merkittäviä toimia, joiden tarkoituksena on auttaa tunnistamaan 
riskialtteimmat talouden toimijat EU:n tasolla jälkitarkastuksia varten. Näitä ovat olleet sellaisten 
tapahtumien merkitseminen, joiden katsotaan taloudellisten riskien arviointiperusteiden nojalla 
aiheuttavan taloudellisen riskin, sekä tullin yritystarkastusoppaan päivittäminen. Se tekee tiivistä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tunnistaakseen maahantuojat, jotka toimivat muissa jäsenvaltioissa 
kuin siinä, jossa niiden päätoimipaikka sijaitsee. Lisäedistystä saavutetaan, kun kaiken tuonnin 
kattava EU:n laajuinen tietokanta on kaikilta osin käytettävissä (ks. vastaukset kohtiin 3.11–3.15). 

3.25 Ks. komission vastaus kohtaan 3.20. 

Suositus 3.1 – Maksamatta jääneet tullit (perinteiset omat varat), joita valvontajärjestelmä ei 
ole havainnut 

Komissio hyväksyy suosituksen 3.1. 

a) Komissio käyttää saatavilla olevia tuontitietoja epätavallisten toimintamallien analysoimiseen. 
Nämä tiedot voisivat auttaa jäsenvaltioita tunnistamaan erityistilanteita, joita ne voisivat analysoida 
tarkemmin riskinhallinnan näkökulmasta selvittääkseen mahdollisesti, mitkä toimijat ovat kyseisten 
liiketoimien taustalla.  

Näin tuettaisiin jäsenvaltioita, sillä ne ovat toimivaltansa rajoissa edelleen vastuussa 
tullilainsäädännön asianmukaisesta täytäntöönpanosta.  

Tässä yhteydessä noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia rajoituksia ja voimassa olevaa 
oikeudellista kehystä. 

b) Komissio hyödyntää Surveillance III -järjestelmään sisältyviä tietoja jatkossa laajemmin useisiin 
tarkoituksiin, myös tukeakseen jäsenvaltioiden suorittamaa tietojen analysointia. Tässä yhteydessä 
noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia rajoituksia ja voimassa olevaa oikeudellista 
kehystä. 

Suositus 3.1 – Perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 

Komissio hyväksyy suosituksen 3.2  
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a) Komissio tarkastelee uudelleen avoimien kohtien seurantajärjestelmäänsä 
tilintarkastustuomioistuimen antamien suositusten mukaisesti. 

b) Perinteisiä omia varoja koskeviin avoimiin kohtiin liittyvien jatkotoimien oikea-aikaisuutta, 
menettelyjä ja tietokantoja tarkistetaan tilintarkastustuomioistuimen antamien suositusten mukaisesti. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN – 4. LUKU – KASVUA JA 
TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY” 

 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

4.6 Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama vuoden 2019 virhetaso (4,0 prosenttia) on 
yhdenmukainen aiemmissa kertomuksissa ilmoitettujen virhetasojen kanssa (lukuun ottamatta 
vuoden 2018 vuosikertomusta). 

Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso lasketaan vuosikohtaisesti, eikä siinä oteta 
huomioon komission myöhemmin tekemiä oikaisuja tai säännönmukaistuksia. Ks. esimerkiksi 
komission vastaus kohtaan 4.18. 

Komissio arvioi tutkimusmenojen (Horisontti 2020) jäännösvirhetason monivuotisen 
valvontastrategian avulla. Ilmoitetussa jäännösvirhetasossa (2,15 prosenttia vuoden 2019 lopussa) 
on otettu huomioon takaisinperinnät, oikaisut sekä kaikkien komission toteuttamien 
valvontatoimien ja tarkastusten vaikutukset ohjelman koko täytäntöönpanokaudella. 

On syytä mainita, että komission tavoitteena Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta on pitää 
edustava virhetaso 2–5 prosentissa ja jäännösvirhetaso mahdollisimman lähellä kahta prosenttia 
(mutta ei välttämättä alle tämän). 

4.7 Tutkimusmenot korvataan kuluilmoitusten perusteella. Niillä tuensaajat hakevat korvausta 
kattamistaan kuluista. Näihin kuluilmoituksiin sovellettavat säännöt ovat usein monimutkaisia ja 
voivat johtaa virheisiin, kuten tilintarkastustuomioistuimen mainitsemissa tapauksissa voidaan todeta. 

Näin ollen virhetason alentaminen vaatii jatkuvaa yksinkertaistamista. Tämän vuoksi komissio 
hyödyntää Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanon viimeisissä vaiheissa laajemmin 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, kuten kertakorvauksina tarjottavaa rahoitusta, sekä 
lisää viestintää tuensaajien kanssa ja parantaa jatkuvasti valvontamekanismejaan. Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa näitä pyrkimyksiä vahvistetaan entisestään 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta saatujen kokemusten pohjalta.   

4.8 Komissio on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille sen 
pyrkimykset yksinkertaistaa Horisontti 2020 -puiteohjelman hallinnollisia ja taloudellisia vaatimuksia. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman myötä toteutetut yksinkertaistamistoimet sekä merkittävimpien 
tuensaajien kokemuksen jatkuva lisääntyminen vähentävät osaltaan virheiden määrää ja vakavuutta. 
Järjestelmällisistä, laajoista ja kohdennetuista viestintäkampanjoista huolimatta tietyntyyppiset 
tuensaajat, kuten pienet ja keskisuuret yritykset sekä uudet tuensaajat, ovat kuitenkin muita alttiimpia 
virheille. 

4.9 b) Komissio huomauttaa, että toisessa tilintarkastustuomioistuimen mainitsemista tapauksista 
sopimusta ei mitätöity kansallisen tuomioistuimen päätöksellä, jossa kyseinen sopimus todettiin 
lainvastaiseksi. Näin ollen sopimus sitoi edelleen sopimuspuolia. Tämän vuoksi komissio ei voi 
katsoa näitä kustannuksia tukikelvottomiksi. 
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4.10 Komissiolla on käytössään luotettava ennakkovalvontajärjestelmä, joka sisältää 
yksityiskohtaiset automatisoidut tarkistuslistat, kirjalliset ohjeet ja jatkuvan koulutuksen. Tämän 
järjestelmän ansiosta tuensaajat voivat keskittyä tutkimus- ja innovointitavoitteidensa saavuttamiseen 
ilman ylimääräistä hallinnollista rasitusta, ja sen avulla voidaan varmistaa maksujen suorittaminen 
tutkijoille ajallaan. Tämän järjestelmän parantaminen on kuitenkin jatkuva haaste. 

Komission sisäinen valvonta perustuu myös riippumattomien tilintarkastajien suorittamaan 
kuluilmoitusten todentamiseen. Tilintarkastustuomioistuimen tässä kohdassa esittämä havainto on 
komission tunnistama ongelma, ja sitä on käsitelty myös aiemmissa kertomuksissa. Tältä osin 
komissio on järjestänyt tuensaajille ja todennuksia suorittaville riippumattomille tilintarkastajille 
useita tapaamisia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yleisimmistä tuensaajien tarkastuksissa 
esiin tulevista virheistä. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviä tarkastuslausuntoja varten 
laaditun ohjemallin lisäksi komissio antaa todennuksia suorittaville tilintarkastajille palautetta heidän 
tekemistään havaituista virheistä.  

On syytä mainita, että vaikka riippumattomat tilintarkastajat eivät havaitse kaikkia kuluilmoituksissa 
olevia virheitä, he ovat tärkeässä roolissa kokonaisvirhetason alentamisessa. 

Henkilöstömenot ovat edelleen pääasiallinen virhelähde erityisesti tutkimusmenoissa 

4.11 Horisontti 2020 -puiteohjelma on aiempiin puiteohjelmiin verrattuna askel eteenpäin 
yksinkertaistettaessa sääntöjä, jotka koskevat tuensaajille aiheutuneiden kulujen korvaamista.  

Vuonna 2019 komissio tehosti viestintäkampanjaa ehdottamalla jäsenvaltioille ja assosioituneille 
maille viestintätapahtumia, joiden ohjelmiin voidaan poimia valikoidusti tiettyjä aiheita, mukaan 
lukien henkilöstökustannuksiin liittyvät tiedot ja selvennykset (esimerkiksi edellä mainittu 
tuntitaksa). Lisäksi komissio toimitti lokakuussa 2019 kaikille Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tuensaajille tiedotteen siitä, miten ne voivat välttää virheitä hakiessaan korvauksia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman avustuksista (”How to avoid errors when claiming costs in H2020 
grants”). 

Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka sisältää myös Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman, otetaan komission tasolla käyttöön yhtenäinen ja yksinkertaisempi 
laskukaava unionin kaikille suoraan hallinnoiduille ohjelmille. Tällä laskukaavalla pyritään 
vähentämään tuensaajille aiheutuvia taloudellisia riskejä sekä yksinkertaistamaan hallintoa ja 
tarkastamista kaikkien ohjelmien osalta.  
 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman avustussopimusmalli pohjautuu uuteen komission tasolla 
käyttöön otettuun avustussopimusmalliin, jolla sääntöjä yksinkertaistetaan merkittävästi ottamalla 
käyttöön yksi erittäin yksinkertainen menetelmä henkilöstökustannusten laskemiseksi päivätaksan 
perusteella (kutakin henkilöä koskevat vuotuiset henkilöstökustannukset jaettuna 215:llä).  
 
Tehokkaan työajan käsite ja erilaiset kuvailevat menetelmät ovat osoittautuneet alttiiksi virheille 
tukikelpoisia henkilöstökustannuksia määritettäessä ja ilmoitettaessa, ja ne poistetaan käytöstä. 

4.12 Komissio pitää viimeisimmän päättyneen tilivuoden tietojen perusteella laskettavaa vuotuista 
tuntitaksaa yhtenä Horisontti 2020 -puiteohjelman merkittävimmistä 
yksinkertaistamistoimenpiteistä. Näyttää kuitenkin siltä, että huolellisesti laadituista ehdoista ja 
selkeistä ohjeista huolimatta tuensaajille tapahtui virheitä heidän soveltaessaan tätä menetelmää. 
Kuten edellä (ks. kohta 4.11) todetaan, Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa 
henkilöstökustannukset lasketaan päivätaksaan perustuvalla laskukaavalla. Tämä laskelma tehdään 
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kutakin kalenterivuotta kohti, eikä siinä oteta enää huomioon viimeisintä päättynyttä tilivuotta kuten 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. 

4.13 Komissio jatkaa tiedotuskampanjoitaan selostaakseen Horisontti 2020 -puiteohjelman 
rahoitussääntöjä tuensaajille. 

Laatikko 4.3 – Esimerkki virheestä tuntitaksan laskennassa ja esimerkki viimeisimmän päättyneen 
tilivuoden tietojen käyttämättä jättämisestä 

 Komissio toteuttaa jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen laatikossa 4.3 mainitseman tapauksen 
johdosta ja päättää sen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä. 

4.14 Kaksoisraja-arvoa koskevan säännön noudattaminen on välttämätöntä, jos halutaan, että 
henkilöstökustannukset on laskettu ja ilmoitettu oikein. Tällä säännöllä varmistetaan, että tuensaajan 
hakema korvaus ei ylitä todellisia kuluja. Kaksoisraja-arvoa koskeva sääntö mainitaan selkeästi 
Horisontti 2020 -puiteohjelman avustussopimusmallin 6.2 artiklan A kohdassa. Valitettavasti tämän 
säännön soveltamisessa on aiemmin tapahtunut joitakin virheitä, joita voi tapahtua myös 
tulevaisuudessa siitä huolimatta, että komissio pyrkii parhaansa mukaan tiedottamaan selkeästi ja 
järjestelmällisesti kaikista henkilökustannusten ilmoittamiseen liittyvistä säännöistä ja edellytyksistä.   

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa käytössä on yksi yksinkertainen enimmäisraja, jota tuensaajien 
on noudatettava. Kyseessä on päiviä koskeva enimmäisraja, jonka osalta tuensaajien on varmistettava, 
että niiden EU:n avustusten yhteydessä kunkin henkilön ja kalenterivuoden osalta ilmoittama 
työpäivien kokonaismäärä ei ole suurempi kuin päivätaksan laskemiseen käytetty päivien määrä 
(215). Näin varmistetaan, että ilmoitetut henkilöstökustannukset eivät ylitä tuensaajan kirjanpitoon 
kunkin henkilön osalta tiettynä kalenterivuonna merkittyjen henkilöstökustannusten kokonaismäärää. 

Laatikko 4.4 – Esimerkki kaksoisraja-arvoa koskevan säännön noudattamatta jättämisestä 

Komissio toteuttaa jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen laatikossa 4.4 mainitseman tapauksen 
johdosta ja päättää sen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä. 

4.15 Ajankäytön seurannassa voi edelleen esiintyä puutteita, mutta niillä ei useimmiten ole 
(olennaista) taloudellista vaikutusta (esimerkkitapauksena työaikalomakkeesta puuttuva allekirjoitus). 
Tällaisissa tapauksissa komissio antaa tuensaajalle suosituksen ja tekee tarvittaessa korjauksia. 

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset, ovat alttiimpia virheille 

4.16 Pk-yritysten osallistuminen ja uusien tuensaajien houkuttelu on tärkeää tutkimus- ja 
innovointipolitiikan onnistuneen täytäntöönpanon kannalta. Tämäntyyppisillä tuensaajilla on 
kuitenkin vähemmän hallinnollisia valmiuksia tai osallistumissäännöt eivät ole niille yhtä tuttuja, 
jolloin ne ovat alttiimpia virheille. 

Vuoden 2019 lopussa pk-yritysten osuus allekirjoitetuista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
avustussopimuksista oli 24,7 prosenttia, mikä ylitti vuodelle 2020 asetetun 20 prosentin tavoitteen.  

Yksi toimenpide pk-yritysten osallistumisen helpottamiseksi ja virheiden vähentämiseksi on 
kertakorvausten käyttö pk-yrityksille kohdennetun välineen ensimmäisessä vaiheessa. 

Kaikkien tuensaajan tarkastusjaksolla ilmoittamien kulujen tukikelvottomuus 
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4.18 Pääsääntöisesti komissio toteuttaa kaikkien havaittujen virheiden johdosta jatkotoimia, olivatpa 
ne yksittäisiä tai systeemisiä, jotta EU:n talousarviolle ei aiheutuisi vahinkoa. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen jälkeen komissio on korjannut toisen näistä kahdesta 
virheestä (kustannukset ovat muuttuneet tukikelpoisiksi) vuonna 2020 ja on parhaillaan korjaamassa 
toista virhettä. 

Tilintarkastustuomioistuimen kuvaus näiden tuensaajien yhtiömuodoista kuvastaa useiden 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistuvien yritysten välisiä yhteyksiä.  

Tuensaajan ja muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen sisäisten järjestelyjen perusteella aiheutuneet 
kustannukset voidaan ilmoittaa hankkeen kuluina edellyttäen, että ne näkyvät liitteessä 1 tai että 
komissio on hyväksynyt ne raportointikaudella (luontoissuoritusten tapauksessa). 

Kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa, tuensaajat eivät olleet perehtyneet yritystensä välisten 
yhteyksien tapauksessa sovellettaviin sääntöihin. 

4.19 Komissio yhtyy tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin.  

Ensimmäisessä tilintarkastustuomioistuimen tässä kohdassa mainitsemassa tapauksessa avustuksen 
tavoitteen toteutumisen mahdollisti tuensaajan kumppaniorganisaatio, jolla oli oikeus myöntää 
tohtorin tutkintoja. 

Toisessa tapauksessa kyseistä tohtoriopiskelijaa tuettiin täysimääräisesti myös tohtorikoulutuksessa. 
Tohtoriopiskelija työskenteli tuensaajan tiloissa ja teki samaan aikaan väitöskirjatutkimusta 
suorittaakseen tohtorin tutkinnon. Kaikki kyseisen henkilön ammatillinen toiminta liittyi 
tohtorikoulutukseen. Työskentelyn ja väitöskirjatutkimuksen katsotaan täydentävän toisiaan 
hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, koska hankkeen ainoa tarkoitus on tukea 
tohtorikoulutusta. 

Muissa välittömissä kuluissa usein virheitä 

4.20 Komissio panee tilintarkastustuomioistuimen havainnon merkille ja painottaa jatkavansa 
tiedotuskampanjoitaan rahoitussääntöjen selostamiseksi tuensaajille. 

Valuuttakursseissa esiintyvien virheiden suuri esiintymistiheys 

4.21 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomion, jonka mukaan valuuttojen 
muuntokursseihin liittyvien virheiden taloudellinen vaikutus ei ole olennainen. Komissio jatkaa 
kuitenkin tiedotuskampanjoitaan selostaakseen rahoitussääntöjä tuensaajille ja pahoittelee tällaisten 
virheiden esiintymistä selkeistä ohjeista huolimatta. 

TARKASTUSKOHTEIDEN TOIMITTAMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUSTIETOJEN 
ARVIOINTI 

4.22 Komission tarkastusstrategia kattaa Horisontti 2020 -puiteohjelman koko täytäntöönpanon. 
Sen päätavoitteena on suojella EU:n taloudellisia etuja perimällä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät. Komissio tarkastelee tuensaajien tasolla käytössä olevaa sisäistä valvontajärjestelmää ja antaa 
suosituksia havaitessaan puutteita, jotta varmistetaan virheiden ehkäiseminen ja havaitseminen 
tuensaajien tasolla. 

4.23 Komissio viittaa vuoden 2018 kertomukseen antamaansa vastaukseen, jossa se selosti, miten 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission tarkastukset eroavat toisistaan laajuudeltaan. 
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4.25 Komission tarkastustyössä keskitytään pääasiassa tuensaajien kuluilmoituksissa esiintyvien 
virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen ja pyritään samalla maksimoimaan tarkastuksen 
kattavuus.  

Komission tarkastuskertomukset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan vain poikkeamat 
raportoidaan. Tämä tarkoittaa, että vain tarkastushavainnot (virheet) on tarpeen raportoida, sen 
sijaan että kuvailtaisiin perusteellisesti kaikki yksittäiset kuluerät. 

Näin ollen tarkastusaineistosta käy ilmi ja se sisältää periaatteessa ainoastaan kutakin virhettä 
koskevan olennaisen evidenssin (tarkastuksen työpaperit ja todentavan aineiston), joka toimii 
oikeusperustana myöhemmille oikaisuille tai takaisinperinnälle. 

4.26 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Ulkoistettujen tarkastusten 
osalta komissio aikoo jatkaa ja lisätä ohjeistuksen antamista toimeksisaajina oleville yrityksille. 

4.27 On syytä panna merkille, että komission suorittamien tarkastusten kattavuus on laaja rajatulla 
ajanjaksolla. Komissio toteaa, että 13 tapauksessa 20:stä tilintarkastustuomioistuin saattoi luottaa 
tarkastuksessa komission tarkastusasiakirjoihin, kun taas vuonna 2018 näin oli kymmenessä 
tarkastuksessa 20:stä. 

Osassa lopuista seitsemästä tapauksesta taloudellinen vaikutus ei ole olennainen, kuten 
tilintarkastustuomioistuin toteaa. 

4.29 Komissio otti huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomuksessaan 
esittämät huomautukset, kun se ilmoitti virhetason vuoden 2019 vuotuisessa toimintakertomuksessa. 

Komission tarkastukset kattavat merkittävän osan jokaisesta tarkastetusta maksusta, jotta tuensaajille 
tapahtuneet virheet voidaan havaita ja korjata. Lisäksi tuensaajien tasolla havaittujen systeemisten 
virheiden tapauksessa komissio ekstrapoloi tarkastushavainnot tarkastamattomiin EU:n hankkeisiin. 

Komissio katsoo, että nostamalla alun perin laskettua virhetasoa 0,34 prosenttiyksiköllä katetaan 
myös mahdollinen virheiden aliarvioinnin riski, jonka tilintarkastustuomioistuin mainitsi vuoden 2018 
vuosikertomuksessaan. 

4.30 Komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti näihin 
viipymättä toteutettuihin korjaaviin toimiin ja komission aikomukseen käsitellä asiaa edelleen. 

Komissio katsoo, että sen tarkastusstrategian avulla voidaan muodostaa kohtuullinen ja 
paikkansapitävä arvio Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvästä virhetasosta. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

4.31 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen huomion, jonka mukaan 
tarkastetuissa vuotuisissa toimintakertomuksissa annetaan oikea arvio kyseisten pääosastojen 
varainhoidosta tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden osalta. 

4.32 Vuotuisiin toimintakertomuksiin sisältyvien varaumien osalta on noudatettu toimielimen 
antamia ohjeita. 

4.33 Komissio on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille sen 
pyrkimykset oikaista seitsemännen puiteohjelman systeemisiä virheitä sekä 70 prosentin tavoitteen 
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ylittämisen. Komissio painottaa jälleen kerran, että jäljellä olevien 1 904 tapauksen käsittelyyn 
tarvitaan merkittäviä resursseja.  

Seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman tarkastusstrategioiden tavoitteena 
on havaita ja oikaista tuensaajille aiheettomasti maksetut määrät. Systeemisten virheiden tapauksessa 
oikaisut tehdään myös tarkastamattomiin EU:n hankkeisiin. Tältä osin komissio on vuoden 2019 
aikana lisännyt huomattavasti seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvien virheiden oikaisuja. 

4.34 Komissio on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille sen 
pyrkimykset ja edistymisen komission sisäisen tarkastuksen suositusten täytäntöönpanossa. 

Komissio panee parhaillaan sisäisen tarkastuksen suosituksia täytäntöön, ja yleisesti ottaen tämä 
tapahtuu tarkastuskertomuksessa alun perin asetetussa määräajassa.  

Horisontti 2020 -puiteohjelman tulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskevaan tarkastukseen 
perustuvat suositukset pantiin pääosin täytäntöön vuoden 2019 lopussa. Komissio lopetti tämän 
suosituksen käsittelyn kesäkuussa 2020. 

Esimerkkinä edistymisestä voidaan mainita se, että kesäkuun 2020 lopussa avoinna oli vain neljä 
komission sisäisen tarkastuksen suositusta, joista yhdenkään täytäntöönpano ei ollut viivästynyt. 

Komissio jatkaa työtään pannakseen sisäisen tarkastuksen suositukset kaikilta osin täytäntöön. 

4.35 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty riskinalainen määrä maksamishetkellä on 
tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin sisällä. 

Komissio katsoo, että virhetason mahdollisen aliarvioinnin riski on katettu ja että vuotuisissa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa esitetyt riskinalaiset kokonaismäärät maksamishetkellä 
ja ohjelmien päättyessä ovat luotettavia. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

4.36 Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama, vuosittain laskettava arvioitu virhetaso on yksi EU:n 
menojen toteuttamisen tehokkuutta mittaavista indikaattoreista. Kuten edellä on mainittu, 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama vuoden 2019 virhetaso (4,0 prosenttia) on yhdenmukainen 
aiempina vuosina ilmoitettujen virhetasojen kanssa (lukuun ottamatta vuotta 2018). 

Lisäksi komissio noudattaa monivuotista jälkitarkastusstrategiaa tutkimusmenojen osalta. 
Komission yksiköt arvioivat sen pohjalta jäännösvirhetason, jossa otetaan huomioon ohjelman koko 
täytäntöönpanokaudella toteutetut takaisinperinnät ja oikaisut sekä komission yksiköiden kaikkien 
valvontatoimien ja tarkastusten vaikutukset. 

Horisontti 2020 -puiteohjelma on huomattavasti yksinkertaisempi kuin aiemmat puiteohjelmat, kuten 
useimmat toistuvasti tukea saaneet sekä tilintarkastustuomioistuin ovat vahvistaneet. 

4.38 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty riskinalainen määrä maksamishetkellä on 
tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin sisällä. Katso komission vastaus 
kohtaan 4.35. 

Suositus 4.1 
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Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio jatkaa rahoitussääntöjä koskevaa tiedotuskampanjaansa, joka kattaa myös pk-yrityksiä ja 
uusia tuensaajia koskevat säännöt. Lisäksi komission yhteinen tarkastustoiminto on poiminut 
komission tasolla tehdyssä Horisontti 2020 -otannassaan erityisesti pk-yrityksiin ja/tai uusiin 
tuensaajiin kohdistuvia riskiperusteisia otoksia.  

Komission tämänhetkiset riskiperusteiset ennakkotarkastukset antavat kohtuullisen varmuuden 
toimista. 

Suositus 4.2 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio kiinnittää Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvässä viestintäkampanjassaan erityistä 
huomiota henkilöstökustannusten laskentaa ja ilmoittamista koskeviin sääntöihin. 

Suositus 4.3 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Seuraavaa puiteohjelmaa koskevassa komission ehdotuksessa henkilöstökustannuksia koskevia 
sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan edelleen. Komissio esittää uudet säännöt budjettivallan 
käyttäjälle ja pyrkii saamaan sen tuen tässä asiassa. 

Suositus 4.4 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Ensimmäinen luetelmakohta: komissio sitoutuu toteuttamaan toimia tulosten dokumentointia, otannan 
johdonmukaisuutta ja tarkastustoimenpiteiden laatua koskevien tilintarkastustuomioistuimen 
havaintojen johdosta. 

Toinen luetelmakohta: Komissio on tiiviissä yhteydessä ulkoisten tilintarkastusyritysten kanssa. 
Tällaisten yritysten osalta on toteutettu erityisiä niihin kohdistettuja viestintäaloitteita. Niissä 
tapauksissa, joissa tilintarkastustuomioistuin on joutunut suorittamaan ulkoistetun tarkastuksen 
uudelleen, komissio on toimittanut havainnot asianomaiselle tilintarkastusyritykselle. 
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EUROOPAN KOMISSION LOPULLISET VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VASTAUS VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN – 5. LUKU – TALOUDELLINEN, 
SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN YHTEENKUULUVUUS” 

JOHDANTO 

5.4 Kolmas luetelmakohta – Osana kaksivaiheista toimintatapaansa, johon sisältyy järjestelmällinen 
asiakirjatarkastus ja paikalla tehtäviä riskiperusteisia tarkastuksia, komissio saattaa riskinarviointinsa 
vuosittain ajan tasalle määrittääkseen, mille tarkastusviranomaisille ja ohjelmille tehdään 
tarkastuksia paikalla tai laajennettu asiakirjatarkastus. Näiden tarkastusten tärkeimpänä 
tavoitteena on saada riittävä varmuus siitä, että jäsenvaltioilta ei ole jäänyt havaitsematta tai 
raportoimatta vakavia järjestelmän puutteita ja että raportoidut tarkastuslausumat ja 
jäännösvirhetasot ovat luotettavia. Komissio tekee tarvittaessa lisärahoitusoikaisuja saadakseen 
asiaankuuluvien ohjelmien jäännösvirhetason alle kahden prosentin. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

5.14 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason, joka on alempi 
kuin viime vuonna. Komissio seuraa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja 
pyytää tekemään lisärahoitusoikaisuja, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. Se myös analysoi 
tarkastusviranomaisten kanssa näiden ongelmien taustalla olevia syitä ja selvittää, miten ongelmat 
voidaan ratkaista. 

Komissio viittaa lisäksi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 vuotuisissa toimintakertomuksissa julkaistuihin 
virhetasoihin, joihin sisältyvät muun muassa enimmäisriskit (pessimistisimmät mahdolliset 
skenaariot) ja jotka perustuvat yksityiskohtaiseen analyysiin kunkin 420 ohjelman tilanteesta. 
Komissio katsoo, että sen laatimassa yksityiskohtaisessa arvioinnissa otetaan huomioon kohtuullinen 
ja oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti kaikissa 
ohjelmissa. 

5.15 Komissio korostaa tarkastusviranomaisten tekemän työn merkitystä virheiden 
havaitsemisessa. Sen seurauksena tehtiin huomattavia rahoitusoikaisuja, ennen kuin vuosien 2017–
2018 tilinpäätös toimitettiin komissiolle. Tarkastusviranomaisten – ohjelmien päättämisvaiheessa aina 
niiden päättymiseen asti – tekemän perusteellisen tarkastustyön perusteella tehtiin myös huomattavia 
rahoitusoikaisuja, jotka koskevat ohjelmakautta 2007–2013.  

Tarkastusviranomaiset raportoivat, että kokonaisvirhetaso oli yli kaksi prosenttia 
95 ohjelmassa, mikä osoittaa niiden valmiudet havaita virheitä (tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
muihin ohjelmiin, joissa virhetaso oli alle kaksi prosenttia). Komissio myöntää, että jotkin virheet 
jäivät havaitsematta tai ne otettiin epäasianmukaisesti huomioon raportoitua virhetasoa laskettaessa. 
Se tekee jatkuvasti yhteistyötä kyseisten tarkastusviranomaisten kanssa parantaakseen niiden 
valmiuksia havaita virheitä ja edistääkseen sovellettavien sääntöjen ymmärtämistä (ks. myös 
komission vastaus kohtaan 5.40). 

5.16 Tarkastusviranomaiset raportoivat vuonna 2019 toista kertaa toimien tarkastuksessa 
havaitsemansa sääntöjenvastaisuudet komission kanssa sovitun ja jäsenvaltioiden kesken jaetun 
yhteisen luokittelutavan mukaisesti.  

Useimmat tarkastusviranomaisten ja komission havaitsemat sääntöjenvastaisuudet koskevat samoja, 
tilintarkastustuomioistuimen yksilöimiä pääluokkia eli tukeen oikeuttamattomia menoja, julkisiin 
hankintoihin liittyviä ongelmia ja puutteellista kirjausketjua, jotka esitetään laatikossa 5.2. Tämä 
osoittaa, että tarkastusviranomaiset havaitsevat erityyppiset, virhetasoon vaikuttavat 
sääntöjenvastaisuudet asianmukaisesti mutta eivät kaikissa tapauksissa täysin. Se saattaa johtua 
hankkeiden ja sääntöjen monimutkaisuudesta. 
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Komissio seuraa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen raportoimia virheitä ja määrää 
rahoitusoikaisuja, jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia. Komissio toteaa, että joissakin 
tapauksissa rahoitettuihin koheesiomenoihin sovellettavat kansalliset tai alueelliset säännöt ovat 
tiukempia kuin vastaaviin kansallisesti rahoitettuihin menoihin sovellettavat kansallisen 
lainsäädännön mukaiset säännöt. Siksi näitä lisävaatimuksia voidaan pitää ylisääntelynä, koska niillä 
lisätään rahoitettuihin koheesiomenoihin liittyvää hallinnollista rasitusta ja monimutkaisuutta 
tarpeettomasti. 

5.17 Komissio on samaa mieltä siitä, että hallinnoinnin tarkastukset ovat ensimmäinen keino 
virheiden torjumiseksi ja niiden olisi oltava tehokkaampia virheiden ensisijaisessa torjumisessa ja 
havaitsemisessa.  

Komissio antoi jäsenvaltioille päivitettyä ohjeistusta ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjeistuksella ja 
vaaditulla yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytöllä pyritään parantamaan 
hallinnoinnin tarkastusten laatua jatkossa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, onko käytettävissä riittävästi 
henkilöstöä käsittelemään ilmoitettujen menojen kasvavia määriä sekä tarvittavan kokeneen 
henkilöstön pysyvyydestä asianomaisissa viranomaisissa. 

Lisäksi tarkastusviranomaisten hallintoviranomaisille vuosittain raportoimien tarkastushavaintojen 
luokittelun avulla riskinarviointeihin olisi pystyttävä sisällyttämään useimmat virheiden lähteet ja 
mukauttamaan niiden perusteella hallinnon tarkastuksissa käytettäviä toimintatapoja ja työkaluja. 
Tehostaakseen ja kohdentaakseen hallinnoinnin tarkastuksia entistä paremmin ohjelmakaudella 2021–
2027 komissio on ehdottanut lainsäätäjille, että tarkastuksista tehdään riskiperusteisia, jotta 
käytettävissä olevat hallintoresurssit voidaan keskittää paremmin kohdennettuihin virheiden 
lähteisiin.  

5.19 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.19 ja 5.20: 

Komissio on samaa mieltä siitä, että toimet, jotka on saatettu fyysisesti päätökseen tai toteutettu 
kokonaisuudessaan, eivät ole tukikelpoisia yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 
6 kohdan mukaan, vaikka jotkin rahoitustoimet olisivat vielä kesken. Hallintoviranomaisten tehtävänä 
on arvioida 'fyysisesti päätökseen saatetun' ja 'kokonaisuudessaan toteutetun' käsitteitä kunkin toimen 
osalta tapauskohtaisesti avustuspäätöksessä ilmoitettujen kyseistä toimea koskevien erityisten 
sopimusvelvoitteiden perusteella. Niin kauan kuin toimea ei ole saatu kokonaisuudessaan päätökseen, 
se voidaan valita rahoitettavaksi. 

Komissio seuraa edelleen, että viranomaiset noudattavat tiukasti kumppanuussopimuksessa sovittuja 
sääntöjä laatikossa 5.4 tarkoitetuissa Italiassa toteutettavissa hankkeissa sen varmistamiseksi, että jo 
osittain täytäntöön pantuja toimia varten on olemassa asianmukainen kirjausketju, ennen kuin ne 
valitaan rahoitettaviksi. 

5.22 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.22–5.24: 

Komission mukaan tarkastusviranomaiset osoittivat, että niillä oli hyvät valmiudet havaita virheitä, 
jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. 

Vaikka kyseiset valmiudet ovatkin parantuneet, hallintoviranomaisten ja välittävien elinten tasolla 
havaitsematta jääneiden julkisia hankintoja koskevien virheiden huomattava määrä kuitenkin osoittaa, 
että tarvitaan jatkuvia toimia, jotta nämä ongelmat havaitaan paremmin hallinnon ensimmäisen 
tason tarkastuksissa. 

Julkisia hankintoja koskeva ala on todellakin monimutkainen, ja näiden sääntöjen soveltaminen voi 
olla hankintaviranomaisille haastavaa. Tehostaakseen toimien koordinointia komissio on laatinut 
julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelman, jota on päivitetty useita kertoja vuoden 2014 
jälkeen. Toimintasuunnitelman puitteissa on käynnistetty jo yli 40 toimea. Uusien toimien ja uusien 
aloitteiden tarkoituksena on auttaa EU:n rahoituksen hallinnoijia ja tuensaajia parantamaan julkisia 
hankintoja koskevia käytäntöjään, varmistaa, että EU:n direktiivejä noudatetaan, määrittää 
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tasapuoliset toimintaedellytykset ja kannustaa hankintojen hyödyntämistä strategisena politiikan 
välineenä.  

Komissio saattoi vuonna 2019 ajan tasalle myös päätöksensä suuntaviivoista julkisia hankintoja 
koskevien virheiden vakioitujen rahoitusoikaisujen määrittämiseksi (päätös C (2019) 3452). Näillä 
suuntaviivoilla pyritään yhdenmukaiseen täytäntöönpanokäytäntöön ja yhdenvertaiseen 
kohteluun jäsenvaltioiden keskuudessa. 

Komissio seuraa tilintarkastustuomioistuimen yksilöimiä tapauksia, jotka olivat jääneet havaitsematta, 
ja tekee tarpeen mukaan rahoitusoikaisuja suuntaviivojensa mukaisesti. 

5.26 Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio ovat viime vuosina havainneet 
harvemmin valtiontukeen liittyviä virheitä, kuten käy ilmi tarkastusviranomaisten kanssa sovitusta 
virheiden yhteisestä luokittelutavasta. 

Komissio on laatinut yhteisen valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman, jossa noudatetaan 
ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa lähestymistapaa valtiontukisääntöjen soveltamiseen liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien ja virheriskin vähentämiseksi. Tätä tarkoitusta varten tunnistetaan ja 
levitetään hyviä käytäntöjä, toteutetaan koulutusohjelma ja levitetään oleellisia valtiontukiin 
liittyviä tietoja ERI-rahastojen sidosryhmille. 

5.27 Portugalin viranomaiset muuttivat valtiontukia koskevaa kansallista lainsäädäntöä ja sitoutuivat 
panemaan täytäntöön kaikki vaaditut oikaisut komission pyynnön mukaisesti. 

Tukeen oikeuttamattomat menot 

5.29 Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden osalta tarvittavat 
jatkotoimet ja toimenpiteet, joita se pitää välttämättöminä. 

Komissio on pyrkinyt aktiivisesti edistämään yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön 
lisäämistä vähitellen jo niiden käyttöönotosta lähtien ja katsoo, että näillä toimilla on saatu aikaan 
myönteisiä tuloksia. Komissio edisti aktiivisesti yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä 
ohjelmakaudella 2014–2020, koska kyseiset järjestelmät ovat kokemuksen mukaan vähemmän 
alttiita virheille. Se aikoo toimia näin jatkossakin sekä ESR:n että EAKR:n yhteydessä vuoden 2020 
jälkeisen ohjelmakauden aikana, jotta voidaan vähentää tuensaajien hallinnollista taakkaa ja 
pienentää edelleen virheriskiä. 

Olennaisia todentavia asiakirjoja puuttui 

5.30 Komissio toteuttaa tarvittavat jatkotoimet ja välttämättömäksi katsomansa toimenpiteet.  
Lisäksi komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen selvityksiin laatikossa 5.8. 

5.33 Komissio vastaa seurannasta asiaankuuluvien ohjelmaviranomaisten kanssa. Tukikelpoisuutta 
arvioidaan lopulta ohjelmien päättyessä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti. 
Ohjelmassa voidaan sen vuoksi yhä korvata tukeen oikeuttamattomia lainoja, ja komission yksiköt 
arvioivat kaikkien ilmoitettujen lainojen tukikelpoisuuden ohjelman päättyessä. 

5.34 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.34 ja 5.35: 

Tilintarkastustuomioistuimen kanssa laadittiin huhtikuussa 2018 yhteinen toimintasuunnitelma 
ratkaisuna tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksissa esittämiin havaintoihin 
Espanjan pk-yrityksiä koskevasta aloitteesta. Toimintasuunnitelmassa esitettiin useita 
välitavoitteita, joiden tarkoituksena oli varmistaa, että Espanjan pk-yrityksiä koskevan aloitteen 
salkku olisi kaikilta osin säännönmukainen toimenpideohjelman suunniteltuna päättymisajankohtana 
vuonna 2023. Suunnitelma sisälsi muun muassa seuraavat toimet: 

• EIR:n ulkoisen tarkastajan tekemä tarkastus edustavasta tapahtumaotoksesta 
• tukikelpoisuuteen liittyviä keskeisiä riskitekijöitä koskevan lisäluokituksen laatiminen ja 

täytäntöönpano 
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• pk-yritysstatuksen laajennettu tarkastus aina, kun sisällytetään uusi lopulliseen tuensaajaan 
liittyvä tapahtuma 

• tarvittavat asiakirjoihin perustuvat seurantatoimet ja tarkastukset salkun tukikelpoisuuden 
varmistamiseksi kaikkien rahoituksen välittäjien tasolla. 

EIR on myös ilmoittanut rahoituksen välittäjille, että niiden on tarkastettava salkkunsa 
kokonaisuudessaan ennen sen toimenpideohjelman päättymistä, jonka puitteissa ne saavat tukea 
EIR:ltä. 

5.36 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.36–5.39: 

Jäsenvaltioiden tarkastusviranomaiset suorittavat yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
ensisijaisesti tarkastuksia. Komissio tekee tarkastusviranomaisten kanssa johdonmukaista ja laajaa 
yhteistyötä, jotta varmistetaan johdonmukainen valvontakehys, parannetaan tarvittaessa 
varmennustyön laatua ja taataan tarvittavat havaitsemis- ja korjausvalmiudet. Komissio työskentelee 
jatkossakin asianomaisten tarkastusviranomaisten kanssa parantaakseen edelleen niiden 
suorittamaa valvontaa. Tavoitteena on havaita asianmukaisesti sentyyppiset virheet, joita 
tilintarkastustuomioistuin tai komissio ovat löytäneet suorittaessaan uusintatarkastuksia. Komissio 
ei kuitenkaan arvioi tarkastusviranomaisten luotettavuutta vain uudelleenlaskettujen virhetasojen 
perusteella, koska ne eivät välttämättä tuo esiin järjestelmään liittyviä puutteita 
tarkastusviranomaisten työssä (ks. myös komission vastaus kohtaan 5.51). 

5.40 Komission yksiköiden ja tarkastusviranomaisten välillä sovittu yhteinen luokittelutapa, jota 
myös OLAF käyttää sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmässään (IMS), mahdollistaa 
virheiden perussyiden paremman analysoinnin kaikkien toimijoiden välillä. Se vastaa 
tilintarkastustuomioistuimen ja vastuuvapauden myöntävän viranomaisen aiemmin esittämiä 
suosituksia. Tältä pohjalta komissio vaatii ohjelmaviranomaisia toteuttamaan toimia, joilla 
puututaan yleisimpiin virheisiin ja vähennetään mahdollisten tulevien menojen riskiä, käymällä 
vuoropuhelua ohjelmaviranomaisten välillä, jotta voidaan tarpeen mukaan parantaa virheiden 
havaitsemista koskevia valmiuksia sekä hallinnon tarkastuksissa että muissa tarkastuksissa. 

Jos muut havaitut sääntöjenvastaisuudet viittaavat järjestelmän puutteisiin, korjaavilla 
toimenpiteillä olisi muun muassa parannettava menetelmiä, palkattava lisähenkilöstöä, esimerkiksi 
asiantuntijoita, ja järjestettävä uusia välineitä tai yleisimpien virheiden oikeaa tulkintaa koskevaa 
koulutusta. Tällaisiin toimenpiteisiin voi hallintoviranomaisten ja välittävien elinten osalta sisältyä 
valintamenettelyjen tai hallinnon tarkastusten laadun parantaminen sääntöjenvastaisuuksien 
kartoittamiseksi. 

Asiaankuuluvien tarkastusviranomaisten osalta korjaavien toimenpiteiden tarkoituksena on lähinnä 
kehittää viranomaisten valmiuksia havaita sääntöjenvastaisuuksia parantamalla viranomaisten 
tarkastuksissa käyttämiä tarkistuslistoja ja menetelmää, selkeyttämällä sovellettavaa 
lainsäädäntöä (erityisesti suhteessa julkisiin hankintoihin liittyviin virheisiin), palkkaamalla 
lisähenkilöstöä ja järjestämällä jatkuvaa ammatillista koulutusta. 

5.41 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.41–5.42: 

Komissio ilmoitti alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyyden, sosiaaliasioiden ja 
osallisuuden pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa, että tilivuonna 2017–2018 sellaiset 
toimenpideohjelmat täyttivät tilastollisten otantojen käytön ehdot, joiden osuus ilmoitetuista 
menoista oli 88 prosenttia. 

Komissio on laatinut perusteellisia ja kattavia otantaa koskevia ohjeita, joissa selvennetään edelleen 
oikeudellista kehystä. Tavoitteena on luoda tarkastusviranomaisia varten yhdenmukaistettu, yhteinen 
ja koordinoitu kehys otantojen toteuttamiseksi. Komissio korostaa, että otantamenetelmät edellyttävät 
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ammatillista harkintaa prosessin eri vaiheissa, minkä vuoksi asiantuntevien tarkastajien arviot 
voivat olla erilaisia. Kyse ei siis ole aina järjestelmän puutteista. 

5.43 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.43–5.45: 

Komissio on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille parannuksen, jonka 
ansiosta entistä useampia seikkoja on pystytty selventämään ilman erillisiä tarkastuskäyntejä 
tuensaajien luona. Tämän ansiosta tarkastukset aiheuttavat vähemmän häiriötä ja rasitusta EU:n 
rahastojen tuensaajille, kun ennen valvontaa tarvittavia asiakirjoja on paremmin saatavilla EU:n 
tarkastuksia varten. 

Kuten komissio totesi tilintarkastustuomioistuimen viime vuoden vuosikertomukseen antamassaan 
vastauksessa (kohdat 6.46 ja 6.47), se työskentelee edelleen yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa, 
jotta voidaan vahvistaa niiden valmiuksia ehkäistä ja oikaista virheitä, parantaa niiden 
tarkastustyön dokumentointia ja edistää siten varmennusprosessia. 

Tästä yhteistyöstä ovat osoituksena koordinoidut toimet, joita komissio on toteuttanut 
tarkastusviranomaisten kanssa vuosina 2019 ja 2020, tilintarkastustuomioistuimen tuen ja 
asiantuntemuksen avulla, ja joiden tarkoituksena on parantaa tarkastusten dokumentointia ja varmistaa 
tarkastushavaintojen asianmukainen laadunvarmistus (ks. laatikko 5.8). Kaikille 
tarkastusviranomaisille on nyt toimitettu esite, joka sisältää tarkastusdokumentaatiota koskevan 
pohdinta-asiakirjan lopullisen version. 

5.47 Komissio jatkaa työtä asianomaisen tarkastusviranomaisen kanssa, jotta yksittäiset virheet 
voidaan käsitellä ja kvantifioida oikein, jolloin myös virhetaso pystytään laskemaan oikein. 

KOMISSION VARMENNUSTYÖ JA JÄÄNNÖSVIRHETASOA KOSKEVA RAPORTOINTI 
VUOTUISISSA TOIMINTAKERTOMUKSISSA 

Riskiperusteisissa sääntöjenmukaisuustarkastuksissa on tullut esiin sääntöjenvastaisuuksia, joita 
tarkastusviranomaiset eivät ole havainneet 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.49 ja 5.50: 

Toimitetut varmennuspaketit arvioituaan pääosastot tekevät vuotuisissa toimintakertomuksissaan 
päätelmiä kolmesta näkökohdasta, jotka liittyvät hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuuteen, 
tilien hyväksyttävyyteen sekä perustana olevien menojen laillisuuteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen. 

Komissio ottaa huomioon kaikki tiedot, joita on saatavilla muun muassa tarkastusviranomaisilta, 
komissiosta ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista. Niiden pohjalta se saattaa vuosittain ajan 
tasalle riskinarviointinsa ja laatii tarkastussuunnitelmansa.  

Komissio tähdentää, että tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2017–2018 virhetasoa koskevat 
alustavat tarkastustulokset kuuluvat komission asiakirjatarkastusten ja paikalla tehtävien tarkastusten 
tulosten lisäksi yleisiin taustatietoihin, joiden pohjalta ohjelmien raportoitujen virhetasojen 
luotettavuutta arvioidaan. Kaikki tämäntyyppiset tiedot otetaan sen vuoksi huomioon raportoidussa 
keskeisessä tulosindikaattorissa 5 sekä riskinarvioinnissa, joka laaditaan yhdessä molempien 
pääosastojen kanssa. 

5.51 Komissio katsoo, että tässä kappaleessa raportoidut tarkastustulokset osoittavat komission 
tarkastusviranomaisten työstä tekemän riskinarvioinnin olleen merkityksellinen. Komissio 
validoi tarkastushavaintonsa kuulemismenettelyssä yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa ja seuraa 
sen lopullisia tuloksia. Näin se pyrkii määrittämään havaitsemiensa lisävirheiden taustalla olevat 
syyt ja parantamaan asianomaisten tarkastusviranomaisten havaitsemisvalmiuksia. Tämän työn 
seurauksena komissio toimitti muutamissa tapauksissa joillekin tarkastusviranomaisille 
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ennaltaehkäiseviä kirjeitä ennen vuoden 2020 vuotuisia tarkastuskertomuksia. Joissakin muissa 
tapauksissa havaitut lisävirheet ovat yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason puutteisiin 
tarkastusviranomaisen toiminnassa, vaikka niillä mahdollisesti onkin huomattava ekstrapoloitu 
vaikutus virhetasoon. 

Komissio suoritti säännönmukaisuutta koskevia tarkastuksia tarkastusviranomaisten työn 
uusintamiseksi sekä lisäksi viisitoista vuotuiseen tarkastuskertomukseen liittyvää ennakko- tai 
jälkitarkastusta, joissa käsiteltiin yhdeksää jäsenvaltiota. Näillä tarkastuksilla edistetään myös 
tarkastusviranomaisten työn tarkastamista ja arvioimista, koska niiden avulla voidaan selvittää 
vuotuiseen tarkastuskertomukseen liittyviä kysymyksiä mutta myös havaita virheitä virheiden 
kvantitatiivisessa ja ennakkoarvioinnissa. 

Komissio raportoi suorittamiensa asiakirjatarkastusten ja paikalla tehtyjen tarkastusten tuloksena alue- 
ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosaston 
vuotuisissa toimintakertomuksissa, että yhteensä kuudentoista EAKR:n tai ESR:n 
tarkastusviranomaisen tai valvontaelimen työssä oli komission mukaan vakavia puutteita, jotka oli 
korjattava. 

5.52 Komissio voi resurssirajoitteiden ja muiden sääntelyvelvoitteiden vuoksi aloittaa suurimman 
osan vuotuisista riskiperusteisista tarkastuksistaan kunakin vuonna vasta syyskuussa. Valtaosassa 
tapauksia lopullisia tarkastustuloksia ei pystytä kuulemismenettelystä johtuvien viivästysten vuoksi 
saamaan seuraavaan vuotuiseen toimintakertomukseen mennessä kansainvälisten standardien ja 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen vaatimusten mukaisesti. Komission yksiköt suhtautuvat sen 
vuoksi varoen keskeiseen tulosindikaattoriin 5 (raportoitu keskimääräinen jäännösriskitaso) ja 
vuotuisessa toimintakertomuksessa esittämäänsä tarkastuslausumaan ja tarkastelevat alustavien 
havaintojensa suurinta mahdollista vaikutusta arvioidessaan kyseisiä ohjelmia. 

Enimmäistaso (keskeisen tulosindikaattorin pessimistisin mahdollinen skenaario) ilmoitetaan 
myös vuotuisessa toimintakertomuksessa (ks. kohta 5.59). Tämäntyyppisten ohjelmien osalta 
tarvitaan lisää tarkastusevidenssiä, jotta voidaan tarkistaa, toteutuuko korkeampi raportoitu riskitaso. 

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen perusteella komissio voi lisäksi suorittaa tarkastuksia 
vuotuista toimintakertomusta seuraavina vuosina vähintään kolmen vuoden kuluessa tilinpäätöksestä 
todentavan aineiston säilyttämiseksi kirjausketjua varten. 

Lisärahoitusoikaisuja tarvitaan ja tehdään joka tapauksessa silloin, kun lopullisen 
kokonaisjäännösvirhetason todetaan olevan yli kaksi prosenttia, ja tiedot julkistetaan myöhemmissä 
vuotuisissa toimintakertomuksissa. 

5.54 Komissio oli jo päivittänyt keskeisen tulosindikaattorinsa vuoden 2018 vuotuisissa 
toimintakertomuksissa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen suosituksen 4 
mukaisesti. Keskeinen tulosindikaattori 5 jo sisältää varovaisen lähestymistavan sellaisia tapauksia 
varten, joissa tarkastuksen tulokset eivät ole lopullisia, ja siinä sovelletaan suurinta mahdollista 
alustavaa virhetasoa kuulemismenettelyn aikana. Lisäksi vuotuisessa toimintakertomuksessa 
julkistetaan avoimesti pessimistisin mahdollinen skenaario sellaisten mahdollisten lisäriskien 
kattamiseksi, joita tarkastusevidenssissä ei ole vielä täysin vahvistettu (ks. edellä komission vastaus 
kohtaan 5.52). 

5.55 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.55 ja 5.56: 

Tilintarkastustuomioistuimen aiemmat suositukset huomioon ottaen komissio käyttää nyt 
vuoden 2019 vuotuisissa toimintakertomuksissa koheesiopolitiikan osalta raportoidun 
sääntöjenmukaisuutta koskevan keskeisen tulosindikaattorin 5 perustana ainoastaan 
vuosien 2017–2018 vahvistettuja kokonaisjäännösvirhetasoja (tai muutamissa tapauksissa, joissa 
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jäännösvirhetasoa ei voida vielä vahvistaa, vuotuisen toimintakertomuksen ajankohtana saatavilla 
olevia varovaisimpia tarkastustuloksia). Lisäksi komissio otti käyttöön käsitteen 'enimmäisriski'. 

Komissio korostaa, että keskeistä tulosindikaattoria arvioitaessa kaikissa toimenpideohjelmissa 
noudatettiin konservatiivista lähestymistapaa ottaen huomioon kaikki tarkastusevidenssit, jotka olivat 
saatavilla vuotuista toimintakertomusta viimeisteltäessä. Keskeisen tulosindikaattorin enimmäistaso 
(pessimistisin mahdollinen skenaario) on merkityksellinen ainoastaan niissä ohjelmissa, joita 
koskevissa tarkastetuissa otoksissa, joita ei tarkasteta uudelleen yksityiskohtaisesti, voisi säilyä 
mahdollisia lisävirheitä tai joista voidaan saada lisää tarkastustietoja (muun muassa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista) vuotuisen toimintakertomuksen hyväksymisen jälkeen. 

Molemmat pääjohtajat julkistavat avoimesti kaikki asianmukaiset toimenpideohjelmia koskevat 
tiedot vuotuisissa toimintakertomuksissaan (liite 10 B) ottaen huomioon kaikkien komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen suorittamien tarkastusten ajoituksen (toteutettiin rinnakkain komission 
lopullisen arvioinnin kanssa). Komissio katsoo, että tämäntyyppinen tietojen julkistaminen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa on hyvä ja huolellinen hallintokäytäntö. 

5.58 Komissio on suunnitellut varmennusjärjestelmänsä siten, että pääosastot voivat antaa 
varmennuksen jokaisesta 420 yksittäisestä toimenpideohjelmasta velvoitteidensa mukaisesti 
valtuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä. Komissio katsoo, että sillä on kohtuullinen varmuus 
asianomaisten menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta lukuun ottamatta ohjelmia, 
joiden osalta se ilmoittaa, että vuotuisissa toimintakertomuksissa on tehtävä mahdollisia 
lisärahoitusoikaisuja. 

Lisäksi yhdistetyt keskeiset tulosindikaattorit raportoidaan vuotuisissa toimintakertomuksissa 
kaikkien vahvistettujen virhetasojen painotettuna keskiarvona. Komissio raportoi myös kyseisen 
keskeisen tulosindikaattorin enimmäistason (pessimistisin mahdollinen skenaario), jossa otetaan 
huomioon kaikki hyväksymistä edelleen odottavat tiedot. Lopuksi yhteisiä säännöksiä koskevassa 
asetuksessa säädetään, että kansallisilla ja EU:n toimijoilla on mahdollisuus suorittaa tarkastuksia 
ainakin kolmen vuoden ajan sen vuoden jälkeen, jolloin tilinpäätös on toimitettu. Tämä on 
tärkeää komissiolle, jotta se voi täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät EU:n talousarvion 
täytäntöönpanoon monivuotisten ohjelmien puitteissa. 

5.59 Komissiolla on EU:n talousarvion hallinnoimista koskevaan valvontatehtäväänsä liittyvä 
erityinen rooli, ja se suunnittelee EU:n varojen valvonnassa käyttämänsä lähestymistavan sen 
mukaisesti. Tämä heijastuu komission raportoimaan riskitasoon maksamishetkellä. 

5.60 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.60–5.62: 

Komissio korostaa, että molemmat pääosastot ovat esittäneet vuoden 2019 vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan kyseisen vuoden asiaankuuluviin maksuihin liittyviä varaumia 
noudattaen toimielintason ohjeita ja vuotuisten toimintakertomusten liitteessä 4 määriteltyjä 
olennaisuusperusteita EU:n talousarvion suojaamiseksi, jos riskejä havaitaan. 

Kyseisissä varaumissa otetaan huomioon kaikki tiedot, jotka on tarkastettu arviointiajankohtana: 
uusimmassa vuotuisessa tarkastuskertomuksessa raportoidut virhetasot, sellaisena kuin ne on 
tarkastettu arviointiajankohtana, edellisen vuoden vahvistetut virhetasot, jotka voivat viitata 
arviointiajankohtana vielä korjaamattomiin järjestelmän puutteisiin, ja uusimmat saatavilla olevat 
hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat arvioinnit, joissa esitetään havaittuja parannuksia tai niiden 
sijaan uusia puutteita. 

Riippumatta siitä, minä vuonna puute havaitaan (havaitsijana joko jäsenvaltio tai komissio), 
varaumat säilytetään, kunnes ongelma on ratkaistu. 
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Lisäksi komissio ilmoittaa vuotuisissa toimintakertomuksissa avoimesti aikaisempien tilivuosien 
osalta tehdyt, käynnistetyt tai käynnistettävät rahoitusoikaisut täysin sovellettavien 
kuulemismenettelyjen mukaisesti (ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisen 
toimintakertomuksen s. 32 ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisen 
toimintakertomuksen s. 45). 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

5.63 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason, joka on alempi 
kuin viime vuonna. 

Komissio seuraa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää tekemään 
lisärahoitusoikaisuja, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. 

Komissio viittaa lisäksi virhetasoihin, muun muassa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 vuotuisissa toimintakertomuksissa 
julkaistut enimmäisriskit (pessimistisimmät mahdolliset skenaariot), jotka perustuvat 
yksityiskohtaiseen analyysiin kunkin 420 ohjelman tilanteesta (ks. jäljempänä komission vastaus 
kohtiin 5.65–5.67). 

5.64 Komissio katsoo, että kaikkien saatavilla olevien tarkastustietojen perusteella 
tarkastusviranomaisten työtä voidaan kaiken kaikkiaan pitää luotettavana lukuun ottamatta 
muutamia tapauksia, jotka on ilmaistu selvästi vuotuisissa toimintakertomuksissa. 

Komissio jatkaa tiiviin yhteistyön tekemistä tarkastusviranomaisten kanssa varmistaakseen, että 
ne työskentelevät edelleen standardien mukaisesti. Se myös analysoi tarkastusviranomaisten kanssa 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission tarkastuksissa havaittujen ongelmien taustalla olevia syitä 
ja selvittää, miten ongelmat voidaan ratkaista. 

5.65 Komission yhteinen vastaus kohtiin 5.65–5.67: 

Komissio painottaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassaan nykyisin noudattaman 
lähestymistavan ansiosta tarkastusmenetelmät voidaan sovittaa paremmin yhteen kaikilla tasoilla. 

Komissiolla on EU:n talousarvion hallinnoimista koskevaan valvontatehtäväänsä liittyvä erityinen 
rooli, ja se suunnittelee EU:n varojen valvonnassa käyttämänsä lähestymistavan sen mukaisesti. Tämä 
heijastuu komission raportoimaan riskitasoon maksamishetkellä. 

Komissio raportoi vuotuisissa toimintakertomuksissa EAKR:ää, koheesiorahastoa ja ESR:ää koskevat 
virhetasot, jotka aggregoinnin jälkeen ovat koheesiopolitiikan osalta 2,3–3,3 prosenttia (ks. 
laatikko 5.9.) eli tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason vaihteluvälin sisällä. Vuotuiseen 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen kootaan vuotuisissa toimintakertomuksissa julkistetut 
virhetasot. 

Komission katsoo, että sen tekemässä yksityiskohtaisessa arvioinnissa otetaan huomioon 
kohtuullinen ja oikeudenmukainen arvio virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti 
kaikissa ohjelmissa. Kyseisessä yksityiskohtaisessa arvioinnissa kutakin ohjelmaa tarkastellaan 
riskiprofiilien ja hallinto- ja valvontajärjestelmien mukaisesti, tilintarkastustuomioistuimen työ 
huomioon ottaen, ja se tarjoaa komissiolle mahdollisuuden tehdä päätelmiä tietystä ohjelman 
perusjoukon osasta, johon vaikutukset todennäköisimmin kohdistuvat, ja tunnistaa erityisalueet, joilla 
parannuksia tarvitaan. 

Nykyisen varmennusmallin tavoitteena on nimenomaan se, että jäännösvirhetaso on alle 
kaksi prosenttia kussakin ohjelmassa eikä keskimäärin kaikissa ohjelmissa.  Sellaisten ohjelmien 
osalta, joissa virhetasoa ei ole pystytty vahvistamaan käynnissä olevan tarkastustyön vuoksi, komissio 
hyödyntää käytössään olevia oikeudellisia välineitä tehdäkseen tarvittavat rahoitusoikaisut, kun 
päätökseen saaduissa tarkastuksissa tulokseksi saatu jäännösvirhetaso on yli kaksi prosenttia. 
Komissio raportoi nämä tiedot myöhemmissä vuotuisissa toimintakertomuksissa. 
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Komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien ohjelmien hallinto- ja tarkastusviranomaisten 
kanssa, jotta sovittuja päätelmiä voidaan noudattaa ja kaikkien ohjelmien jäännösvirhetaso saadaan 
ajan myötä alle kahteen prosenttiin. 

5.68 Komissio käsittelee liitteeseen 5.3 antamassaan vastauksessa suosituksia, joita 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan ei ole noudatettu lainkaan tai jotka on pantu täytäntöön joiltakin 
osin. 

Komission vastaus liitteeseen 5.3: 

Vuoden 2017 suosituksen 2 osalta komissio toteaa ehdottaneensa, että vuosina 2021–2027 
arvonlisävero katsottaisiin tukikelpoiseksi hankkeissa, joiden kokonaiskustannukset ovat alle viisi 
miljoonaa euroa. Tämä on vaihtoehtoinen ratkaisu tilintarkastustuomioistuimen suosittamalle 
toimintatavalle. 

Vuoden 2017 suosituksen 6 osalta komissio tähdentää, että sääntelykehyksen puitteissa ohjelmia 
voidaan tarpeen mukaan tarkastaa vähintään kolmen vuoden ajan tilinpäätöksen 
toimittamisesta. Komissio pyrkii esittämään menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan 
päätelmän vuotuisessa toimintakertomuksessa tilinpäätöksen toimittamista seuraavana vuonna ja 
raportoimaan vuotuisten toimintakertomusten liitteissä avoimesti kaikista asiaankuuluvista ohjelmista, 
joskaan se ei aina ole mahdollista. 

Suositus 5.1 – Hankkeiden tukikelpoisuusedellytykset 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ei määritellä 65 artiklan 6 kohdan ilmaisua ”saatettu 
fyysisesti päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan”. Komissio katsoo, että koska toimet ovat 
luonteeltaan vaihtelevia, ohjelmaviranomaisten on arvioitava kunkin toimen yhdenmukaisuutta 
65 artiklan 6 kohdan säännösten kanssa ottaen huomioon toimen erityispiirteet, sen soveltamisala 
sellaisena kuin se on määritelty sopimukseen liittyvissä avustuspäätöksissä sekä kansallisen 
lainsäädännön noudattaminen toimen yhteydessä. Ohjelmaviranomaisten on varmistettava tällä tavoin 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 6 kohdan noudattaminen. 

Sellaisten toimien valintaan liittyvä riski, jotka on ”saatettu fyysisesti päätökseen” ja/tai ”toteutettu 
kokonaisuudessaan”, vaihtelee jäsenvaltioittain ja ohjelmittain, ja se liittyy erityisesti yhteen 
jäsenvaltioon, jossa kansallisten ja EU:n järjestelyjen välinen raja pidetään tarkoituksella hatarana, 
jotta kansallisia investointeja voidaan ottaa käyttöön nopeasti aina tarvittaessa. Komissio on selittänyt 
kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa, miten toimet, jotka on ”saatettu fyysisesti 
päätökseen” eroavat muista toimista, joita voitaisiin pitää sellaisina, että ne on ”toteutettu 
kokonaisuudessaan” erityisesti siksi, että niihin ei liity fyysisiä esineitä tai investointeja. Komissio on 
samaa mieltä siitä, että kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava lisäselvityksiä tähän mennessä 
saatujen kokemusten pohjalta, jotta voidaan välttää mahdolliset riskit. Lisäksi kyseiselle jäsenvaltiolle 
toimitettavat selvitykset saatetaan muiden asianomaisten jäsenvaltioiden saataville. 

Suositus 52 – Tarkastusviranomaisten raportoimien jäännösvirhetasojen luotettavuuden 
parantamiseen tähtäävät toimet 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio esittää jo vuotuisissa toimintakertomuksissa (ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 
vuoden 2019 toimintakertomuksen s. 26 ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 
vuoden 2019 toimintakertomuksen s. 41) yleisen analyysin, jossa verrataan tarkastusviranomaisten ja 
komission tarkastajien havaitsemia tärkeimpiä virhetyyppejä. Analyysissä viitataan myös 
tarkastusviranomaisiin, joiden ei katsota antavan luotettavia tuloksia, ja tämän taustalla oleviin syihin. 
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Lisäksi komission havaintojen ja tarkastusviranomaisen havaintojen eroja on käsitelty vuodesta 
2018 alkaen kaikissa vuotuisissa koordinointikokouksissa. Asianomaisten tarkastusviranomaisten 
kanssa käytävään entistä jäsennellympään keskusteluun sisältyy vuodesta 2020 alkaen 
yksityiskohtainen analyysi EU:n tarkastuksissa havaituista lisävirheistä. Lisäksi käsitellään 
tarkastusviranomaisten kirjaamia toimia, millä pyritään siihen, että tällaiset virheet eivät jäisi 
havaitsematta. 

Lisäksi syksyllä 2020 on tarkoitus julkaista tutkimus alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 
tarkastushavainnoista vuosina 2007–2013 ja 2014–2020. Sen avulla voidaan käydä 
ohjelmaviranomaisten kanssa yleisempää vuoropuhelua komission tarkastuksissa havaituista 
erityyppisistä sääntöjenvastaisuuksista, joita ei ole havaittu ohjelmien hallinnon tarkastuksissa ja 
muissa tarkastuksissa. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 
VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEEN 

”6. LUKU – LUONNONVARAT” 
 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

6.8 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
luonnonvarojen osalta arvioima virhetaso on 1,9 % eli 2 prosentin olennaisuusrajan 
alapuolella (kuten todetaan liitteessä 6.1). Tämä on yhdenmukaista niiden tulosten kanssa, 
jotka esitetään maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston, meri- ja kalastusasioiden 
pääosaston, ilmastotoimien pääosaston ja ympäristöasioiden pääosaston vuotta 2019 
koskevissa vuotuisissa toimintakertomuksissa luonnonvaroja koskevan luvun kattamien 
politiikan alojen osalta.  
 
6.11. Komissio on erittäin tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka 
mukaan varainhoitovuonna 2019 maataloustukirahastosta myönnettyihin 41,3 miljardin 
euron suoriin tukiin ei sisälly olennaisia virheitä. Komissio toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen havainto, jonka mukaan suoriin tukiin ei sisälly lainkaan 
olennaisia virheitä, on johdonmukainen maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
vuotta 2019 koskevassa vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetyn suoria tukia koskevan 
virhetason (1,57 %) kanssa. 

Suorissa tuissa kokonaisuutena katsottuna virhetaso ei ollut olennainen 

Komissio on kohtaa 6.13 edeltävän otsikon osalta tyytyväinen tiintarkastustuomioistuimen 
arvioon siitä, että suoriin tukiin ei sisälly olennaisia virheitä (ks. myös vastaus kohtaan 6.11). 
6.13. Komissio katsoo, että pieniä virheitä on mahdotonta välttää kohtuullisin kustannuksin, 
ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima suorien tukien virhetaso jää 2 prosentin 
olennaisuusrajan alapuolelle. 

6.15. Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen arvioon 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän 
roolista virheiden ehkäisemisessä ja virhetasojen alentamisessa. 

6.21. Komissio on tyytyväinen maaseudun kehittämisen osalta tapahtuneeseen 
myönteiseen kehitykseen: tilintarkastustuomioistuin havaitsee maaseudun kehittämisen 
osalta yhä vähemmän virheitä, mikä vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston havaintoja, jotka sisältyvät sen vuotuiseen toimintakertomukseen 
varainhoitovuodelta 2019. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston raportointi YMP:n menojen 
sääntöjenmukaisuudesta 
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6.29. Komissio toteaa, että todentamisviranomaiset ovat parantaneet työtään 
merkittävästi, sillä ne ovat saavuttaneet aiempiin vuosiin verrattuna menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkastustyössä vankkoja ja perusteltuja tuloksia kaikissa 
perusjoukoissa. Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen arvioon siitä, että 
todentamisviranomaisten rooli menojen sääntöjenmukaisuutta koskevan lausunnon 
antamisessa merkitsi myönteistä kehitystä. 

6.31. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käytti mukautettujen virhetasojen 
laskemisessa vuotta 2019 koskevassa vuotuisessa toimintakertomuksessa lähtökohtana 
kunkin maksajaviraston valvontatilastoja (tai markkinatoimenpiteitä koskevia tapahtumia, 
ABB 02). Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto tukeutui laajalti 
todentamisviranomaisten työn tuloksiin ja omiin tarkastuksiinsa mukauttaakseen 
maksajavirastojen ilmoittamia virhetasoja silloin, kun niiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä havaittiin puutteita. 
 
On todettava, että useissa tapauksissa, joissa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto oli soveltanut kiinteämääräistä mukautusta, todentamisviranomaiset olivat 
havainneet samantapaisia ongelmia. Tällaisissa tilanteissa todentamisviranomaisten 
havaintoja pidetään merkityksellisinä, mutta niiden osalta katsotaan, että ne tulevat katetuiksi 
kiinteämääräisellä mukautuksella. 
 

6.32. Komissio on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ovat 
yhdenmukaisia maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa ilmoitetun alhaisen virhetason kanssa. Komissio katsoo myös, 
että oikaisukapasiteetti kattaa riittävästi EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin. 
Oikaisukapasiteetti muodostuu nettomääräisistä rahoitusoikaisuista ja edunsaajilta takaisin 
perittävistä varoista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2019 
toimintakertomuksessa maatalouden ja maaseudun kehittämisen osalta ilmoitettu 
oikaisukapasiteetti oli 1,77 prosenttia asianomaisista YMP:n menoista. Tämän vuoksi 
lopullisen riskinalaisen määrän arvioitiin olevan 0,12 prosenttia asianomaisista YMP:n 
menoista eli selvästi alle olennaisuusrajan. 

YMP:n petostentorjuntapolitiikat ja menettelyt 

6.35. Komissio on tyytyväinen siihen, että lähes kaikki maksut, jotka 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa suorien tukien ja maaseudun kehittämisen pinta-
alaperusteisten tukien osalta, koskevat viljelijöitä, jotka toimittavat oikeellisia hakemuksia 
tai tekevät pieniä virheitä.  

6.36. Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan petoksen 
riski on suurempi aloilla, joihin yleensä sovelletaan korvausperusteista yhteisrahoitusta, kuin 
suorien tukien ja maaseudun kehittämisen pinta-alaperusteisten menojen alalla, jotka 
edustavat suurinta osaa YMP:n menoista. 

6.37. Komissio toteaa, että YMP:tä jäsenvaltioissa toteuttavat viranomiset ovat keskeisessä 
asemassa, kun on kyse sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja 
korjaamisesta (asetuksen (EU) N:o 1306/2013 58 artiklan 1 kohta). 
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6.39. Komissio on ottanut tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 1/2019 
perustuvat suositukset huomioon huhtikuussa 2019 hyväksymässään 
petostentorjuntastrategiassa. 

6.40. Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio katsoo, että petosriskianalyysi on jatkuva 
prosessi, joka perustuu OLAFin tutkimusraportteihin, komission omaan tarkastustoimintaan 
ja muihin tietoihin, jotka liittyvät väitettyihin petostapauksiin. Petossuuntauksissa ei ole 
vuodesta 2016 lähtien havaittu olennaisia muutoksia YMP:n varoihin liittyvien menojen 
tukikelpoisuuden osalta. 

Hiljattain julkistetut väitetyt petostapaukset ovat liittyneet henkilöihin, jotka ovat hankkineet 
maatalousmaata väitetysti laittomalla tavalla ja jotka ovat sen jälkeen hakeneet kyseistä 
maatalousmaata varten suoria tukia YMP:n sääntöjen mukaisesti tavalla, joka vaikuttaa 
säännönmukaiselta ja lailliselta. Tällaisista toimista määrättävät seuraamukset perustuisivat 
oikeusvaltioperiaatteeseen asianomaisessa jäsenvaltiossa. 

Toinen luetelmakohta: Asetuksen (EU) N:o 907/2014 liitteessä I esitettyjen 
hyväksymisperusteiden mukaisesti YMP:n maksajavirastojen on varmistettava, että käytössä 
on asianmukaiset menettelyt petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi. Todentamisviranomaiset arvioivat vuosittain, noudattavatko 
maksajavirastot hyväksymisperusteita, mukaan lukien käytössä olevia toimenpiteitä petosten 
ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi.   

Komissio seuraa, noudattavako maksajavirastot hyväksymisperusteita, arvioimalla 
todentamisviranomaisten laatimia vuotuisia todentamiskertomuksia ja maksajavirastojen 
johtajien laatimia johdon vahvistuslausumia. Jos havaitaan hyväksymisperusteiden 
noudattamiseen liittyviä ongelmia, komissio aloittaa sääntöjenmukaisuutta koskevat 
tutkimukset suojatakseen EU:n talousarviota.  

Lisäksi todentamisviranomaiset ja komissio arvioivat tarkastuksissaan jäsenvaltioiden 
hallinto- ja valvontajärjestelmiä, joita jäsenvaltioilta edellytetään petosten ehkäisemiseksi. 

OLAFin tehtävänä ei ole arvioida jäsenvaltioiden toimenpiteitä petosten ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi YMP:n menojen osalta, vaikka joitakin tämän suuntaisia aloitteita voidaan 
toteuttaa osana käynnissä olevia ja tulevia strategisia analyysihankkeita. 

Kolmas luetelmakohta: Arachne-väline on jäsenvaltioiden viranomaisten käytettävissä 
maksutta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Komissio on kannustanut ja kannustaa edelleen 
jäsenvaltioita käyttämään Arachne-välinettä mahdollisten riskien tunnistamisessa myös 
järjestämällä jäsenvaltioissa esittelytilaisuuksia ja koulutusta. Kuten 
tilintarkastustuomioistuin aivan oikein totesi, väline oli vuonna 2019 pilottihanke, eikä 
kaikkien jäsenvaltioiden odotettu osallistuvan siihen alusta alkaen. 

6.41. Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevissa komission ehdotuksissa edellytetään, että 
jäsenvaltiot parantavat tulotuen jakamista. Tähän sisältyy vaatimus kohdentaa tulotuki 
tosiasiallisille viljelijöille eli niille, jotka harjoittavat aktiivisesti maanviljelystä ansaitakseen 
elantonsa. 
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Käsitteitä ’tosiasiallinen viljelijä’, ’tukikelpoinen hehtaari’, vähimmäistason 
’maataloustoiminta’ ja ’käytössä oleva maa’ koskevien tarkkojen määritelmien laatiminen on 
jäsenvaltioiden tehtävä, ja niiden on täytäntöönpanoa silmällä pitäen otettava huomioon 
todelliset tarpeet ja paikalliset erityispiirteet sekä asiaa koskeva EU:n oikeuskäytäntö. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

6.42. Komissio on tyytyväinen siihen, että virhetaso ei tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan ollut olennainen suurimmassa osassa luonnonvaroihin liittyvistä maksuista. 
Komissio panee myös tyytyväisenä merkille, että liitteessä 6.1 tämän luvun osalta esitetty 
kokonaisvirhetaso on olennaisuusrajan alapuolella (1,9 %). Komissio toteaa myös, että 
maaseudun kehittämisen ja markkinatoimenpiteiden osalta tehty olennaista virhetasoa 
koskeva havainto on yhdenmukainen maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettyjen päätelmien kanssa (ks. myös kohta 6.32, joka 
koskee maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston arvioimaa riskiä 
maksamishetkellä). 

Suositukset 

6.43. Komissio katsoo, että kaikki suositukset on pantu kokonaan täytäntöön. Suositus, 
jonka mukaan olisi annettava ohjeita ja levitettävä tietoa parhaista käytännöistä, on pantu 
kokonaisuudessaan täytäntöön (esim. Arachne-väline on jäsenvaltioiden käytettävissä). 

Suositus 1  

Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio katsoo, että petosriskianalyysi on jatkuva prosessi, joka perustuu OLAFin 
tutkimusraportteihin, komission omaan tarkastustoimintaan ja muihin tietoihin, jotka liittyvät 
väitettyihin petostapauksiin. Petossuuntauksissa ei ole vuodesta 2016 lähtien havaittu 
olennaisia muutoksia YMP:n varoihin liittyvien menojen tukikelpoisuuden osalta.  

Hiljattain julkistetut väitetyt petostapaukset ovat liittyneet henkilöihin, jotka ovat hankkineet 
maatalousmaata väitetysti laittomalla tavalla ja jotka ovat sen jälkeen hakeneet kyseistä 
maatalousmaata varten suoria tukia YMP:n sääntöjen mukaisesti tavalla, joka vaikuttaa 
säännönmukaiselta ja lailliselta. Tällaisista toimista määrättävät seuraamukset perustuisivat 
oikeusvaltioperiaatteeseen asianomaisessa jäsenvaltiossa. 

Komissio viittaa jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimenpiteitä koskevan tehokkuusanalyysin 
osalta petostentorjuntastrategiaansa (COM(2019) 196 final) liitetyn toimintasuunnitelman 
toimiin 37–42. 

Todentamisviranomaiset arvioivat vuosittain, noudattavatko maksajavirastot 
hyväksymisperusteita, mukaan lukien käytössä olevia toimenpiteitä petosten ehkäisemiseksi 
ja havaitsemiseksi. Komissio seuraa, noudattavako maksajavirastot hyväksymisperusteita, 
arvioimalla todentamisviranomaisten laatimia vuotuisia todentamiskertomuksia ja 
maksajavirastojen johtajien laatimia johdon vahvistuslausumia. Jos havaitaan 
hyväksymisperusteiden noudattamiseen liittyviä ongelmia, komissio aloittaa 
sääntöjenmukaisuutta koskevat tutkimukset EU:n talousarvion suojelemiseksi. 
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Komissio kannustaa jatkuvasti jäsenvaltioita käyttämään Arachne-välinettä mahdollisten 
riskien tunnistamisessa myös järjestämällä jäsenvaltioissa esittelytilaisuuksia ja koulutusta. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEEN 
VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

7. LUKU ”TURVALLISUUS JA KANSALAISUUS” 

 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Laatikko 7.3 – Palkkakulut ilmoitettiin liian suurina 

Komissio aikoo toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. 

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN TARKASTUS 

7.10. Komissio tulkitsee kohdan 7.10 niin, että siinä viitataan tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemiin puutteisiin. Komissio oli itsekin havainnut useimmat tilintarkastustuomioistuimen 
laatikossa 7.4 luettelemat ongelmat vuoden 2018 vuotuisia tarkastuskertomuksia arvioidessaan ja 
saattanut ne asianomaisten kansallisten viranomaisten tietoon, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin 
tulevina vuosina. 

Ks. myös vastaus laatikkoon 7.4. 

Laatikko 7.1 – Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 

Mitä tulee kokonais- ja jäännösvirhetasojen virheelliseen laskemiseen ja esittämiseen, komissio 
huomauttaa, että epätarkkuudet olivat melko vähäisiä tänä vuonna, joka oli järjestyksessä 
ensimmäinen vuosi, jolloin tarkastusviranomaiset olivat velvollisia esittämään kyseiset tiedot. Koska 
virhetasot Saksassa ja Italiassa olivat selvästi alle olennaisuusrajan, havaitut virheet eivät vaikuttaneet 
tarkastusviranomaisten tileistä antaman lausunnon asianmukaisuuteen eivätkä kyseenalaistaneet sitä. 

Komissio ilmoitti asiasta asianomaisille tarkastusviranomaisille, jotta ne voisivat ryhtyä tarvittaviin 
toimiin niin, että vastaavilta ongelmilta voidaan välttyä tulevina varainhoitovuosina. 
 
7.11 Komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen laatikossa 7.5 raportoima vaikutus on 
potentiaalinen ja että puutteet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä eräissä hankkeissa tehtyjä 
tarkastuksia, eivät asettaneet tarkastusviranomaisten päätelmiä/lausuntoa kyseenalaiseksi, minkä 
tilintarkastustuomioistuin itsekin toteaa kohdassa 7.10. 
 
JOHTOPÄÄTELMÄ JA SUOSITUKSET 

Suositus 7.1 – Tarkastusten kattavuus 

Komissio hyväksyy suosituksen 7.1 ja aikoo antaa tarkastusviranomaisille ohjeita aliotannasta ja 
tarkastusten kattavuuden laskennasta, jos ne käyttävät aliotantaa. 

Suositus 7.2 – Otanta 

Komissio hyväksyy suosituksen 7.2 ja aikoo antaa tarkastusviranomaisille jatkossakin ohjeita ja 
palautetta otannasta edeltäneiden vuosien tapaan. 

Suositus 7.3 – Jäljitysketju 

Komissio hyväksyy suosituksen 7.3 ja aikoo antaa tarkastusviranomaisille jatkossakin ohjeita 
varsinkin tarkastusten dokumentoinnista. 
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KOMISSION LOPULLISET VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

”VUOSIKERTOMUS 2019 – 8. LUKU – GLOBAALI EUROOPPA” 

 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

8.6 Komissio katsoo, että yhdessä mainituista 11 tapahtumasta ei rikottu sovellettavia sääntöjä eikä 
näin ollen tapahtunut kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä. 

Laatikko 8.1 – Ajankäytön seurantajärjestelmä puuttui 

Ulkopolitiikan välineiden hallinto 

Ulkopolitiikan välineiden hallintoon kuuluvan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellisen 
toimintayksikön sisäisen valvonnan järjestelmän vahvistamiseksi toteutetaan muun muassa 
seuraavia jatkotoimia: i) käynnistetään kyseisen sopimuksen täydellinen tarkastus, ii) lisätään 
alueellisen toimintayksikön suorittamien asiakirjatarkastusten määrää, iii) lisätään paikalla tehtävien 
rahoitustarkastusten määrää ja iv) tehdään jälkitarkastuksia aikaisessa vaiheessa. 
 
Alueellinen toimintayksikkö toteuttaa toimenpiteitä myös operatiivisella tasolla: i) järjestää kokouksia 
ja tiedotustilaisuuksia toteutuskumppaneiden kanssa, ii) lähettää toteutuskumppaneille asiaankuuluvia 
tietoja EU:n varojen hoidosta sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä, iii) varmistaa, että 
raportteihin ja seurantakäynteihin sisältyvät tiedot vastaavat rahoituskertomuksissa ilmoitettuja 
kustannuksia, ja iv) vahvistaa kolmannen osapuolen seurantajärjestelmää. 
 

Laatikko 8.2 – Hankkeessa ilmoitettiin tukeen oikeuttamattomia alv-maksuja 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto 

Kaikki tähän sopimukseen liittyvät alv-kustannukset korvataan komissiolle. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa 
koskeva selvitys 

Laatikko 8.5 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto toimittaa jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen laativalle ulkoiselle toimeksisaajalle kunkin kolmen vaiheen osalta päätökseen saatujen 
sopimusten perusjoukon. Toimeksisaaja tekee perusjoukkoa koskevia tarkastuksia, mukaan lukien 
luettelon tarkistaminen ”vanhoihin” sopimuksiin liittyvien tapahtumien yksilöimiseksi. Sopimukset 
katsotaan vanhoiksi, jos toimintaa ei ole ollut viimeisten kahdeksan vuoden aikana ja/tai toimintaa ei 
ole ollut tai tarkastuksia ei ole tehty sopimuksen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana. 
Näissä tapauksissa sopimus jätetään pois perusjoukosta ennen otoksen ottamista. 

Joskus ”vanhat” sopimukset voidaan yksilöidä vasta, kun otos on otettu ja kaikki asiakirjat on asetettu 
saataville. Tällaisissa tapauksissa kyseinen tapahtuma korvataan jäännösvirhetasoa koskevassa 
otoksessa. 
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Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen osalta määräajat, jotka perustuvat kahdeksaan 
vuoteen, jolloin toimintaa ei ole ollut, olisivat olleet seuraavat: 31. joulukuuta 2010 (vaihe 1), 
30. huhtikuuta 2011 (vaihe 2) ja 31. elokuuta 2011 (vaihe 3). 

8.14 Komissio ei ole koskaan luonnehtinut jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä 
varmennustoimeksiannoksi tai tarkastukseksi. Selvitys palvelee tiettyä tarkoitusta ja perustuu 
erilliseen sisäisen valvonnan kehykseen. 

Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on tärkeä tekijä pääjohtajan ilmoittaman varmuuden kannalta, 
mutta se ei ole ainoa naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston sisäisen 
valvonnan kehystä koskeva varmuuden lähde. Se perustuu suureen määrään tapahtumien 
tarkastuksia. Tapahtumia oli yhteensä 365.  

Komissio katsoo, että vuodelta 2019 ilmoitettu jäännösvirhetaso piti paikkansa.  

Jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään sisältyy julkisia hankintoja koskevia tarkastuksia, 
jotka kattavat muun muassa ehdokkaiden hylkäämisen, valinta- ja myöntämisperusteiden 
noudattamisen sekä ensimmäisen että toisen tason hankinnoissa, ja suorahankintoja.  

Ehdotuspyyntöjen osalta EU:n varainhoitoasetuksessa vahvistetaan puitteet avustusten myöntämiselle 
tällaisten pyyntöjen perusteella. Voimassa olevat säännöt antavat hankintaviranomaisille ja tulojen ja 
menojen hyväksyjille runsaasti liikkumavaraa prosessin joustavaan hallinnointiin.  

Kokemus on osoittanut, että ehdotuspyyntöihin liittyvät virheet eivät yleensä ole kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa. 

Jäännösvirhetasoa koskevan menetelmän perusteella tällaiset virheet, jos niitä havaitaan eivätkä ne ole 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa, eivät toisi lisäarvoa selvityksen yleiseen tarkoitukseen, joka on 
jäännösvirhetason mittaaminen. 

8.15 Kokonaisvirhetasoon sisältyvien avustustapahtumien määrää on jo lisätty vastauksena 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksessaan antamaan suositukseen.  

Ylimääräisen avustusotoksen tarkoituksena on antaa komissiolle vahvistavia tietoja, jotka 
täydentävät pääotoksesta saatuja avustuksiin liittyviä tietoja. Tämän perusteella johto voi päättää, 
tarvitaanko avustuksia koskevaa varaumaa. Toteutettu 96 otantavälin lisäotos (joka on 
1/3 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen koko perusjoukosta) täyttää tämän vaatimuksen. 
Korkeampi luottamustaso edellyttäisi paljon suurempaa otosta (+88 tapahtumaa 95 %:n 
luottamustasolla). Tämä ei edistäisi merkittävästi päätavoitteen saavuttamista ylimääräisen 
avustusotoksen avulla. Nykyinen lähestymistapa vastaa keskeisiä painopisteitä eli tarkastusten 
varmuuden ja kustannustehokkuuden parantamista. 

8.16 Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä ei esitetty arvioita. Vuoden 
2018 selvityksessä oli kaksi arviota yli 400 tapahtumasta. 

Arviot ovat olleet osa jäännösvirhetasoa koskevaa menetelmää yhdeksän vuoden ajan. Riskilisä 
otettiin käyttöön vuonna 2017, jotta se muodostaisi objektiivisen perustan virheiden arvioinnille, mikä 
ei salli manipulointia toimeksisaajan tai komission puolelta. 

Niissä harvoissa tapauksissa, joissa arvio on tarpeen, toimeksisaaja noudattaa jäännösvirhetasoa 
koskevaa käsikirjaa. Arviointi voidaan tehdä vain, jos asiakirjoja ei ole toimitettu logistisista tai 
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oikeudellisista syistä. Kaikissa muissa tapauksissa esitetään kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva 
virhe.  

Jos arvioinnille on logistinen tai oikeudellinen syy, sovelletaan riskilisää, jolloin vallitsevaan 
virhetasoon lisätään tapahtumien osalta viisi prosenttia. Ilman riskilisää katsottaisiin, että virhe ei ole 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa. 

8.17 Komissio katsoo, että muiden tarkastajien tarkastustyöhön ei ole turvauduttu liikaa. Täyttä 
tai osittaista luottamusta koskevat päätökset tehdään perustelluissa tapauksissa ja silloin kun 
sovellettavien ammatillisten standardien, tarvittaessa myös kansainvälisten tilintarkastusstandardien, 
mukaisesti suoritetun aiemman tarkastustyön uusiminen olisi kohtuutonta ja suhteetonta 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkastustavoitteeseen nähden.  

Komissio toteaa, että niiden tapahtumien osuus, joissa aiempaan tarkastustyöhön luotettiin täysin, 
väheni vuonna 2019. 

Jos aiempaan tarkastustyöhön luotetaan yksittäisen tapahtuman kohdalla täysin, merkitsee se sitä, 
ettei tapahtumatarkastusta tarvitse tehdä. Kaikkia muita menettelyjä sovelletaan kuitenkin edelleen.  
 
Toimeksisaaja tekee tiettyjä tarkastuksia, jotta se voi päättää, luottaako se täysin tai osittain 
aikaisempaan tarkastustyöhön. Näillä tarkastuksilla pyritään tunnistamaan virheet, joita ei ole havaittu 
sellaisessa ennakkotarkastustyössä, johon aiotaan luottaa täysin.  
 
Kun on kyse osittaisesta luottamuksesta, testit ovat laajempia, ja niihin sisältyy tapahtumatarkastus. 
Osittainen luottamus ja täysi luottamus eivät ole sama asia. Komissio katsoo, että liiallista 
tukeutumista muiden tarkastajien tarkastustyöhön olisi vältettävä ja että vuoden 2019 
jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä ei ole tukeuduttu liikaa aikaisempaan tarkastustyöhön. 
Jos muiden tarkastajien tarkastustyöhön ei tukeuduttaisi, vaikka sitä pidetään luotettavana, 
tuensaajalle tehtäisiin kaksi tarkastusta/varmennusta samasta tapahtumasta. 
  
Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuinen toimintakertomus 
 
8.21 Vuoden 2018 vuotuiseen toimintakertomukseen asianmukaisesti sisällytetty virke ei sisälly 
vuoden 2019 vuotuiseen toimintakertomukseen: ”jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole tarkastus, 
jonka perusteella annetaan tarkastuslausunto. Pääosasto tekee kuitenkin omat päätelmänsä 
tarkastuskertomuksen perusteella. Tarkastajat hyödyntävät ammattitaitoaan erityisten sovittujen 
menettelyjen ja asiaan liittyviä palveluja koskevien IFAC:n kansainvälisten standardien (ISRS 4400) 
perusteella.” Tämä virke sisällytetään tuleviin vuotuisiin toimintakertomuksiin. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suositus 8.1 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Suositus 8.2 

Komissio ei hyväksy tätä suositusta. 

Ylimääräisen avustusotoksen tarkoituksena on antaa komissiolle vahvistavia tietoja, jotka 
täydentävät (ja parantavat) pääotoksesta saatuja avustuksiin liittyviä tietoja.  

306



FI   FI 
 

 

Korkeampi luottamustaso edellyttäisi paljon suurempaa otosta ja johtaisi vastaavasti kustannusten 
nousuun ilman, että se edistäisi merkittävästi ylimääräisen avustusotoksen ensisijaista tarkoitusta. 
Tässä lähestymistavassa noudatetaan myös tarkastusten kustannustehokkuuden periaatetta. 

Suositus 8.3 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio tehostaa jatkuvasti tarkastuksia ja sisällyttää vuotuisiin toimintasuunnitelmiinsa uusia 
toimia, joilla estetään sen toiminnan kannalta merkittävät toistuvat virheet. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

YHDEKSÄS LUKU: HALLINTO – MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKE 5 

 

Liite 2 

 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

9.8. Parlamentti panee merkille huomautuksen ja on tarkastellut uudelleen yksittäisiä 

tapauksia ja käsitellyt niitä tilintarkastustuomioistuimen havaintojen perusteella: yhdessä 

tapauksessa se luokitteli menot sellaisiksi, joita ei korvata, yhden maksutapahtuman osalta 

parlamentti päätti olla kumoamatta kantaansa, kun taas toista maksutapahtumaa on tutkittu 

tarkemmin ja parlamentti on hyväksynyt sen asianomaiselta Euroopan tason poliittiselta 

puolueelta saatujen lisäselvitysten ja todisteiden perusteella. Parlamentti kuitenkin korostaa, 

että sen hallinto on tulojen ja menojen hyväksymisestä vastaava yksikkö, joka maksaa 

avustuksen Euroopan tason poliittisille puolueille, mutta ei vastaa niiden merkittävistä 

menoista: sovellettavissa säännöissä määrätään välillisestä hallinnointimenetelmästä, joka 

perustuu rahoitusosuuksien myöntämiseen Euroopan tason poliittisille puolueille. 

Rahoituksen saajat ovat itse vastuussa toimiensa laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 

Parlamentti antaa ohjeita ja tekee jälkitarkastuksia otantamenetelmän avulla. Osa 

jälkitarkastustyöstä on ulkoistettu valtuutetulle ulkoiselle tarkastajalle. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suositukset 

9.21. Parlamentti korostaa, että poliittisille ryhmille annettiin kattavaa ohjausta ja koulutusta, 

mutta suositus on lisätty uudelleen mukaan erääseen Euroopan tason poliittiseen 

puolueeseen liittyvien vastaavien ongelmien vuoksi. Tässä yhteydessä parlamentti 

huomauttaa myös, että on toteutettu ja edelleen toteutetaan lisätoimia, jotta Euroopan tason 

poliittiset puolueet saisivat kattavaa tietoa ja ohjausta aiheista, joissa on havaittu ongelmia. 

Vaikka poliittiset ryhmät ovat osa EU:n toimielintä, Euroopan tason poliittiset puolueet ovat 

riippumattomia organisaatioita, joilla on eurooppalainen asema mutta joihin sovelletaan 

osittain voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevia kansallisia sääntöjä. Sen vuoksi 

toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä näiden järjestöjen varainkäyttökäytäntöjen 

parantamiseksi. Myönnettyä rahoitusta koskevaa opasta, joka sisältää rahoituksen 

toteuttamista koskevia parhaita käytäntöjä, päivitetään säännöllisesti ja toimitetaan 
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rahoituksen saajille. Erityiskysymyksiä, kuten hankintoja, käsitellään myös erillisissä ohjeissa 

ja kaikkien rahoituksen saajien kanssa järjestetyissä kokouksissa. 
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EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

YHDEKSÄS LUKU: HALLINTO – MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKE 5 

 

LIITE 
 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Vastaus kohtia 9.11 ja 9.12 koskeviin huomautuksiin: 
”Euroopan talous- ja sosiaalikomitea yhtyy tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin.” 
 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Vastaus kohtaa 9.1 koskevaan suositukseen: 
”Euroopan talous- ja sosiaalikomitea panee merkille tilintarkastustuomioistuimen suosituksen. Sisäisen 
valvonnan standardien noudattamisesta vuonna 2019 toteutetusta arvioinnista kävi ilmi, että on pantava 
täytäntöön strategia arkaluonteisia tehtäviä varten ja otettava käyttöön riskinhallintaprosessi. 
 
Suunnitellut toimet ovat seuraavat: 
 

− arkaluonteisten tehtävien määritteleminen 
− riskien luokitteleminen standardoituja indikaattoreita (hälyttävät merkit – red flags) käyttäen 
− riskien määrällinen mittaaminen tiettyyn tehtävään liittyvien hälyttävien merkkien 

kokonaismäärän pohjalta 
− riskien lieventäminen (muun muassa määrittelemällä tähän tarkoitukseen tarvittavat 

tarkastukset). 
 
Valmistelutoimet (menetelmän ja määrittelyprosessin kehittäminen) alkoivat vuoden 2020 
alkupuoliskolla, ja uuden strategian tulisi olla sovellettavissa vuoteen 2021 mennessä.” 
 

________________ 
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Johdanto 
01 Tässä vuosikertomuksessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR). Laatikossa 1 esitetään yhteenveto alan toimista ja menoista 
vuodelta 2019. 

Laatikko 1 

Euroopan kehitysrahastot – Taloudellinen yleiskatsaus 2019 

 

9. 10. 11.
YHTEENSÄ 14 456 3 377
Hallinto - 6 166
Budjettituki - 2 668
Hankkeet 14 448 2 544
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(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (ks. 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 
2019, liite 1.1, kohta 11). 

Lähde: Varainhoitovuoden 2019 konsolidoitu tilinpäätös: 8., 9., 10. ja 11. EKR. 

Euroopan kehitysrahastot lyhyesti 

02 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 tehdyllä kumppanuussopimuksella 
(Cotonoun sopimus). Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on köyhyyden 
vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. 

03 Euroopan kehitysrahastoilla on seuraavat ominaispiirteet: 

a) Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet perustuvat kiintiöihin eli nk. jakoperusteisiin, 
jotka kansalliset hallitukset vahvistavat Euroopan unionin neuvostossa. 

b) Rahastoja hallinnoivat komissio (EU:n yleisen talousarvion ulkopuolella) ja 
Euroopan investointipankki (EIP). 

väli-…väli-/loppumaksut 1 197

ennakkomaksut ⁽*⁾ 2 050

rahoitusosuudet 
erityisrahastoon 600

ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen ⁽*⁾ 2 000

erityisrahastojen 
maksut 185

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Tarkastettu
perusjoukko

3 382

Maksut
3 847

(miljoonaa euroa)

EKR:n maksut ja tarkastettu perusjoukko
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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 investointikehystä, 
jota hallinnoi EIP ja joka ei näin ollen kuulu tämän tarkastuksen piiriin1 2. 

d) Rahastoihin ei sovelleta vuotuisperiaatetta: EKR-sopimukset tehdään yleensä 5–
7 vuotta kestävän sitoumusjakson ajaksi. Maksuja voidaan suorittaa 
huomattavasti pidemmän ajanjakson kuluessa. 

04 EKR:jen hallinnoinnista vastaa lähes kokonaan komission kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto3. 

05 Tässä kertomuksessa käsiteltävät menot toteutetaan erilaisin menetelmin, joita 
ovat 79 maan tapauksessa muun muassa rakennusurakka-, tavarahankinta- ja 
palvelusopimukset, avustukset, budjettituki ja työsuunnitelmat. 

  

                                                      
1 Neuvoston asetus (EU) N:o 2015/323, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, 

yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
(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 varainhoitoasetuksesta 18 päivänä helmikuuta 2008 
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 215/2008 (EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1), 134 artikla). 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma ei koske investointikehystä. 

3 Lukuun ottamatta humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) 
hallinnoimaa osuutta, joka on 1,14 prosenttia EKR:n vuoden 2019 menoista. 
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Ensimmäinen luku – Kahdeksannen, 
yhdeksännen, kymmenennen ja 
yhdennentoista EKR:n rahoituksen 
toteutus 
06 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. 

07 Yhdennentoista EKR:n4 (2015–2020) perustamista koskeva sisäinen sopimus tuli 
voimaan 1. maaliskuuta 2015. Vuosina 2013–2015 varat sidottiin käyttäen 
siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyä. Näin varmistettiin jatkuvuus odotettaessa 11. 
EKR:n ratifiointia. Yhdennellätoista EKR:lla on varoja yhteensä 30 506 miljoonaa euroa. 
Varoista 29 089 miljoonaa euroa on osoitettu AKT-maille ja 364,5 miljoonaa euroa 
merentakaisille maille ja alueille. Määrästä 1 052,5 miljoonaa euroa on tarkoitettu 
hallinnollisiin kustannuksiin. 

08 Laatikosta 2 käy ilmi EKR:n varojen käyttö vuonna 2019 ja kaikkien EKR:jen 
yhteensä käyttämät varat. 

                                                      
4 EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1. 
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Laatikko 2 

EKR:jen varojen käyttö 31. joulukuuta 2019 

    Tilanne vuoden 2018 lopussa   Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2019 
(nettomäärät)6   Tilanne vuoden 2019 lopussa 

    
Kokonaismäärä Toteutumisaste2   8. EKR3 9. EKR3 10. EKR 11. EKR3 Kokonaismäärä   8. EKR 9. EKR 10. EKR 11. EKR Kokonaismäärä Toteutumisaste2 

                                  

A – VARAT1   76 739     -1 -42 7 -139 -175   10 377 15 348 21 430 29 608 76 763   

                                  

B – KÄYTTÖ                                

1. Kokonaissitoumukset4    69 998 91 %   -2 -22 183 3 153 3 311   10 375 15 335 21 088 26 511 73 309 96 % 

2. Yksittäiset sitoumukset5   64 182 84 %   -1 -4 -51 3 557 3 501   10 374 15 302 20 310 21 697 67 683 88 % 

3. Maksut   53 567 70 %   0 14 456 3 377 3 847   10 375 15 201 19 285  12 553 57 414 75 % 

                                  
C – Maksattamatta olevat 
sitoumukset (B1–B3)  

16 432 21 %               0 134 1 803 13 959  15 896 21 % 

                                  
D – Käytettävissä olevat 
varat (A–B1)   6 741 9 %               2 12 342 3 097 3 454 4 % 

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 2019 konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella. Luvut eivät sisällä EIP:n hallinnoimaa osuutta EKR:stä. 
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09 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto määrittää itselleen 
vuosittain keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat moitteetonta varainhoitoa ja 
resurssien tehokasta käyttöä. Nämä indikaattorit osoittavat, että kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto saavutti vuonna 2019 tavoitteensa vähentää 
vanhoja ennakkomaksuja ja maksattamatta olevia sitoumuksia 25 prosenttia ja pitää 
sopimusten, joiden voimassaolo on päättynyt, osuus enintään 15 prosentissa 
(ks. laatikko 3). Kumpikin tavoitearvo asetettiin sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston koko vastuualueen yleistavoitteeksi että EKR:ihin 
sovellettavaksi erityistavoitteeksi. 

Laatikko 3 

Keskeiset tulosindikaattorit, joiden avulla mitataan vanhojen 
ennakkomaksujen, maksattamatta olevien sitoumusten ja 
sopimuksien, joiden voimassaolo on päättynyt, vähenemistä 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ylitti tavoitearvonsa 
vuonna 2019: se vähensi EKR:n vanhoja ennakkomaksuja 37 prosenttia 
(40 prosenttia koko vastuualueellaan) ja vanhoja maksattamatta olevia 
sitoumuksia 36 prosenttia (35 prosenttia koko vastuualueellaan). Pääosasto päätti 
asettaa näille kahdelle keskeiselle tulosindikaattorille vuodeksi 2020 uuden 
tavoitearvon, joka kuvastaa sen jatkuvasti parantuvaa tuloksellisuutta. 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto saavutti myös sen 
keskeiselle tulosindikaattorilleen asettamansa yleisen tavoitearvon, jonka mukaan 
sellaisten sopimusten, joiden voimassaolo on päättynyt, osuus järjestelmässä 
edelleen avoinna olevista sopimuksista voisi olla enintään 15 prosenttia. EKR:n 
kohdalla päästiin tältä osin hieman yli 15 prosenttiin ja pääosaston koko 
vastuualueella 13 prosenttiin. Tämän EKR:n keskeisen tulosindikaattorin osalta 
saavutettu arvo on syyskuussa 2017 käyttöön otettujen uusien menettelyjen 
ansiosta parantunut vuodesta 2018 (jolloin se oli 17 prosenttia) ja vuodesta 2017 
(19 prosenttia). 
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Toinen luku – 
Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausuma Euroopan 
kehitysrahastoista 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahdeksannesta, yhdeksännestä, 
kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta – riippumattoman tarkastajan kertomus 

Lausunto 

I. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 

a) kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n 
tilinpäätöksen, jonka komissio hyväksyi 16. kesäkuuta 2020; tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden 
muutoksia koskevan laskelman ja selvityksen rahoituksen toteutumisesta 
31. joulukuuta 2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta 

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden niiden 
toimien osalta, joita koskeva varainhoito on komission vastuulla5. 

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

II. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kahdeksannen, yhdeksännen, 
kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n tilinpäätös 31. joulukuuta 2019 
päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja 
riittävät tiedot EKR:jen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2019 sekä 
toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna 
päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta EKR:n varainhoitoasetuksen ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti. 

                                                      

5 Yhdenteentoista EKR:oon sovellettavan varainhoitoasetuksen 43, 48–50 ja 58 artiklan 
mukaisesti tarkastuslausuma ei koske EIP:n hallinnoimia EKR:n varoja. 
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Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta  

III. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivänä joulukuuta 2019 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Menot 

Kielteinen lausunto menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

IV. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kielteisen lausunnon antamista menojen 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta perustelevassa kohdassa kuvatun seikan 
merkittävyyden vuoksi, että 31 päivänä joulukuuta 2019 päättyneen 
varainhoitovuoden tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen. 

Perustelut lausunnolle 

V. Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien (ISA) ja eettisten ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten 
kansainvälisen 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 riippumattomuusvaatimuksia 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 tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Perustelut kielteiselle lausunnolle menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

VI. Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta 
vuonna 2019 kirjattujen menojen virhetaso on olennainen. Tileissä hyväksyttyjen 
menojen arvioitu virhetaso on tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
3,5 prosenttia. 

Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

VII. Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet 
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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 estimaatteihin. Komissio arvioi 
vuoden 2019 lopussa, että ilmoittamatta on vielä 5 074 miljoonaa euroa 
edunsaajille aiheutuneita tukikelpoisia menoja (vuoden 2018 lopussa: 
5 133 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 toimittamansa tarkastustyön perusteella, että lopulliseen tilinpäätökseen 
kirjatut menojäämät olivat oikeelliset. 

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen mahdollinen 
vaikutus EKR:jen vuoden 2019 tileihin 

X. Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle 
virallisesti päätöksestään erota EU:sta. Komissio julkaisi 12. marraskuuta 2019 
erosopimuksen, josta ilmenevät Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
Euroopan unionista sovellettavat järjestelyt. Erosopimuksessa 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. Erosopimuksessa 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 
kuningaskunnan 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.  

XII. Tämän vuoksi erosta ei aiheudu raportoitavaa vaikutusta EKR:jen 
vuoden 2019 tileihin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31. joulukuuta 2019 
päivätyt EKR:jen tilit kuvastavat oikein eroprosessin tilannetta tuona ajankohtana. 
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Toimivan johdon velvollisuudet 

XIII. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja yhdennentoista EKR:n 
varainhoitoasetuksen mukaisesti EKR:jen 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 esitetyissä tiedoissa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvia olennaisia virheitä. Komissio on viime kädessä vastuussa 
EKR:jen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 

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. 

Tarkastajan velvollisuudet EKR:jen tilinpäätöksen ja sen perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

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 
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 EKR:jen 
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 

o 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. 
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Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon 
tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii 
lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai 
sääntöjen noudattamatta jättäminen on vaikeampi havaita kuin 
virhetapaukset, sillä petokseen voi liittyä epärehellistä yhteistoimintaa, 
väärennöksiä, tahallista tietojen poisjättämistä, väärien tietojen antamista tai 
sisäisen valvonnan sivuuttamista. Siksi riski, että petostapaukset jäävät 
havaitsematta, on suurempi. 

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

o arvioida toimivan johdon soveltamien tilinpäätösperiaatteiden 
asianmukaisuutta ja toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden ja 
niihin liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

o 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 EKR:jen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on 
havaittavissa, sen on kiinnitettävä kertomuksessaan lukijan huomio 
asianomaisiin EKR:jen 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. 

o 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. 

XIX. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa jäsenvaltioiden kaikki 
rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista poimitun otoksen. 
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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. 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. 

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. 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. 

20. heinäkuuta 2020 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidentti 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
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Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

10 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa ja -menetelmät esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2019 laatiman, talousarvion 
toteuttamista koskevan vuosikertomuksen liitteessä 1.1. Samaa tarkastustapaa ja 
samoja menetelmiä sovelletaan myös EKR:jen tarkastuksessa. 

11 Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset EKR:jen tilien luotettavuudesta 
koskevat kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 
kehitysrahaston tilinpäätöksiä6, jotka komissio7 on hyväksynyt, sekä tilinpitäjän 
vahvistusilmoitusta. Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätökset ja tilinpitäjän 
vahvistusilmoituksen 26. kesäkuuta 2020. Tilintarkastustuomioistuimen 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 126 tapahtuman otoksen. Otokseen sisältyi 
17 tapahtumaa, jotka liittyivät Bêkou-erityisrahastoon ja Afrikka-hätärahastoon. Lisäksi 
siihen sisältyi 89 tapahtumaa, jotka 19 EU:n edustustoa oli hyväksynyt8, ja 20 maksua, 
jotka komission päätoimipaikka oli hyväksynyt9. Koska kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys10 
kattoi osan tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta, 
tilintarkastustuomioistuin sisällytti otokseensa vielä 14 tapahtumaa ja sovelsi niihin 
                                                      
6 Ks. asetus (EU) N:o 2018/1877, 39 artikla. 

7 EKR:n varainhoitoasetuksen mukaisesti; ks. asetuksen (EU) 2018/1877 38 artikla. 

8 Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tšad, Norsunluurannikko, Kongo (Brazzaville), 
Kongo (Kinshasa), Dominikaaninen tasavalta, Etiopia, Guinea, Haiti, Mauritania, Mosambik, 
Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Tansania ja Togo. 

9 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto: 124 maksua; ECHO: kaksi 
humanitaarista apua koskevaa maksua. 

10 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto teettää toimeksisaajilla vuosittain 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen, jossa arvioidaan pääosaston koko vastuualan 
osalta niiden virheiden osuus, joita ei ollut ehkäisty tai havaittu ja korjattu hallinnon 
tarkastusten yhteydessä. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto 
eikä tarkastus, vaan se perustuu jäännösvirhetason laskemista koskeviin menetelmiin ja 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston käsikirjaan. 

326



 

kyseisen selvityksen tuloksia mukautuksia tehtyään11. Näin ollen otokseen sisältyi 
yhteensä 140 tapahtumaa, mikä on tilintarkastustuomioistuimen varmennusmallin 
mukaista. Kun tapahtumissa havaittiin virheitä, asianomaiset järjestelmät analysoitiin 
puutteiden yksilöimiseksi. 

Kuva 1 – Sierra Leoneen rakennettu silta tarkastettiin paikalla 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
11 Jäännösvirhetasoa koskevia selvityksiä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin on 

todennut, että sen omaan tarkastustyöhön verrattuna selvitysten taustalla oleva 
metodologia käsittää huomattavasti vähemmän tarkastuksia paikalla ja että 
hankintamenettelyjen tarkastaminen on suppeampaa. Siksi tilintarkastustuomioistuin 
mukautti edellisvuotiseen tapaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tuloksia niin, että 
ne kuvastavat sitä, missä määrin julkisia hankintoja koskevien sääntöjä on jätetty 
noudattamatta. Tilintarkastustuomioistuin suoritti tämän mukautuksen niiden havaintojen 
perusteella, jotka se esitti EKR:jen osalta vuosien 2014–2018 tarkastuslausumissaan, ja 
testaamalla edellisten vuosien jäännösvirhetasoa koskevista selvityksistä poimittuja 
tapahtumia (ks. kohta 25 ja laatikko 6). 

327



 

13 Tilintarkastustuomioistuin tutki vuodelta 2019 myös 

a) jäsenvaltioiden kaikki rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista 
(esimerkiksi muiden maiden suorittamat yhteisrahoitusosuudet) 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 oikaisut ja takaisinperintätoimet ja niiden 
sisällyttämisen komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen 

d) tilintarkastustuomioistuimen aiempien suositusten täytäntöönpanon. 

14 Kuten kohdassa 04 todetaan, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosasto panee täytäntöön suurimman osan ulkoisen avun välineistä, jotka 
rahoitetaan EU:n yleisestä talousarviosta tai EKR:ista. Tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset järjestelmistä, vuotuisen toimintakertomuksen luotettavuudesta ja 
pääjohtajan vuoden 2019 lausumasta koskevat kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston koko vastuualuetta. 

Tilien luotettavuus 

15 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä 
olennaisia virheellisyyksiä. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
Tulot 

16 Tulotapahtumien virhetaso ei ole olennainen. 

Menot 

17 Liitteessä I esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 126 tapahtumasta 37:ään (29 prosenttiin) liittyi virhe. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 28 virheen ja vuoden 2019 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen mukautettujen tulosten perusteella (ks. 
kohta 12), että virhetaso on 3,5 prosenttia12. Laatikossa 4 esitetään erityyppisten 
virheiden vaikutus vuoden 2019 arvioituun virhetasoon. 

Laatikko 4 

Eri virhetyyppien vaikutus arvioituun virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
12 Tilintarkastustuomioistuin tekee virheitä koskevan laskelmansa edustavan otoksen 

perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 2,1 prosentin (alempi virheraja) ja 
4,9 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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18 Laatikossa 5 esitetään esimerkkejä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä, virhetyypeittäin eriteltyinä. 

Laatikko 5 

Esimerkkejä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 

a) Menot eivät olleet aiheutuneet: sitoumuksia esitettiin menoina 

Komissio teki kansainvälisen järjestön kanssa valtuutussopimuksen yksityisen 
sektorin kehittämistä koskevasta alueellisesta hankkeesta Karibialla. Sopimuksen 
kokonaisarvo oli 27,2 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus oli 23,9 miljoonaa euroa. 
Tutkiessaan rahoituskertomukseen liitettyä menoerittelyä 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ilmoitetut määrät eivät kaikkien 
budjettikohtien osalta vastanneet tilien perustana olevaa kirjanpitoa. Ilmoitetut 
kustannukset olivat 2,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin kyseisellä kaudella 
tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. Suurin osa tästä erosta johtui siitä, että 
edunsaaja oli ilmoittanut tulevia menoja varten sidottuja määriä jo aiheutuneina 
menoina. Loput erot johtuivat erilaisista mukautuksista. 

b) Menot eivät olleet aiheutuneet: ilmoitetuista menoista tehdyt laskelmat 
olivat virheellisiä 

Komissio hyväksyi yksityisen yrityksen kanssa tehdyn rakennusurakkasopimuksen, 
joka koski sähköverkon parantamista ja laajentamista Norsunluurannikolla. 
Sopimuksen kokonaisarvo oli 5,4 miljoonaa euroa, ja EU:n rahoitus kattoi sen 
kokonaan. Sopimuksen mukaiset välimaksut perustuivat toimeksisaajan 
ilmoittamiin todellisiin mittauksiin, jotka sopimuksen valvoja tarkisti. 
Tilintarkastustuomioistuin teki paikalla yhtä osatekijää, ojankaivuuta, koskevia 
mittauksia. Kaivuutyön arvoksi oli ilmoitettu kaikkiaan 28 361 euroa. 
Tilintarkastustuomioistuimen tosiasialliset mittaukset osoittivat, että tämän 
osatekijän kohdalla ilmoitettu määrä oli yliarvioitu 14 780 euron (52 prosenttia) 
verran. Syynä oli raportoinnissa tapahtunut kirjoitusvirhe. Valvoja havaitsi virheen 
syyskuussa 2019, mutta sitä ei silloin korjattu. 

c) Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava rikkominen: arviointikomitean 
päätös ei ollut perusteltu 

Komissio teki valtiosta riippumattoman järjestön kanssa avustussopimuksen, joka 
koski Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavaa hygieniahanketta. 
Sopimuksen kokonaisarvo oli 12,2 miljoonaa euroa. EU:n enimmäisosuudeksi 
asetettiin 11,7 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti paikallisen 
terveyskeskuksen rakentamiseen liittyvät maksut, joita koskevan sopimuksen arvo 
oli kyseisen erän kohdalla yhteensä 124 758 euroa. Valtioista riippumaton järjestö 
julkaisi tarjouskilpailun ja arvioi saadut tarjoukset teknisten ja taloudellisten 
kriteereiden avulla. Voittanut tarjous ei ollut se, jonka pistemäärä oli korkein ja 
joka täytti kaikki hankintailmoituksessa esitetyt valintaperusteet, vaan tarjous, 
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jonka pistemäärä oli kolmanneksi suurin. Vaikka käytettävissä oli välineet 
hankintamenettelyjen mukauttamiseksi kumppanimaassa kentällä vallitsevaan 
tilanteeseen, valtioista riippumaton järjestö oli valinnut tavanomaisen menettelyn. 
Arviointikomitea oli soveltanut lisäperustetta, jota ei ollut mainittu 
hankintailmoituksessa ja josta tarjoajat eivät näin ollen voineet olla tietoisia. 

d) Muu virhetyyppi: epätavallisen suuret palkkakustannukset 

Komissio teki paikallisen viranomaisen kanssa avustussopimuksen suojelualueen 
kehittämisestä Tansaniassa. Sopimuksen kokonaisarvo oli 2,3 miljoonaa euroa, 
josta EU:n osuus oli 1,8 miljoonaa euroa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
hankkeesta veloitetut paikallisen henkilöstön palkat ja havaitsi, että ne olivat 
huomattavasti korkeammat kuin ennen EU:n rahoituksen alkamista. Komission 
sisäisen valvonnan järjestelmien avulla oli havaittu ja korjattu vain osa näistä 
tukeen oikeuttamattomista kustannuksista ennen tilintarkastustuomioistuimen 
toimittamaa tarkastusta 

19 Tilintarkastustuomioistuin suunnitteli tarkastuskäyntiä Burundiin osana 
vuoden 2019 tarkastuslausumaa varten tehtäviä tarkastuksiaan. Tarkastajat hakivat 
Burundin suurlähetystöstä Brysselissä viisumia kuusi viikkoa ennen suunniteltua lähtöä 
(viisumin myöntäminen kestää yleensä kolme viikkoa). Tilintarkastustuomioistuin yritti 
useaan otteeseen olla yhteydessä lähetystöön, mutta se ei saanut viisumeita ennen 
lähtöpäivää. Tilanne vaikutti kielteisesti tarkastustyön suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Tilintarkastustuomioistuin ei esimerkiksi voinut tarkastaa hankkeita 
paikan päällä arvioidakseen, mikä on todellinen tilanne kentällä, vaan sen oli 
rajoitettava tarkastustyönsä pelkkään asiakirjatarkastukseen. EU:n rahoitusta saaviin 
maihin sovelletaan tiettyjä velvoitteita, joihin kuuluu asiakirjojen ja paikalla tehtävien 
tarkastusten salliminen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa13 
vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen oikeus tarkastaa hankkeita niissä maissa, 
joissa ne pannaan täytäntöön, ja tästä oikeudesta määrätään yksityiskohtaisemmin 
yksittäisiä hankkeita koskevissa sopimuksissa. Tilintarkastustuomioistuin tarvitsee 
komission täyden tuen voidakseen suorittaa tarkastuksia. 

                                                      
13 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, 287 artikla: ”Tarkastus toimitetaan asiakirjojen 

perusteella ja tarvittaessa paikalla unionin toimielimissä, unionin puolesta sen tuloja tai 
menoja hoitavissa elimissä tai laitoksissa ja jäsenvaltioissa, mukaan lukien talousarviosta 
tuloja saavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden toimitilat.” 
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20 Kuten aiempinakin vuosina komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit tekivät 
enemmän virheitä työsuunnitelmiin, avustuksiin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 
tehtyihin rahoitussopimuksiin sekä EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötoimistojen kanssa 
tehtyihin valtuutussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa kuin muiden tukimuotojen 
(esimerkiksi rakennusurakoita, tavarahankintoja tai palveluja koskevien sopimusten) 
yhteydessä. Tarkastetuista 65 tämäntyyppisestä tapahtumasta 25:een (38 prosenttiin) 
liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joiden osuus arvioidusta 
virhetasosta oli 71,7 prosenttia. 

21 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä yhdeksän ja ei-kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä kuuden kohdalla komissiolla oli käytettävissään riittävät 
tiedot, joiden perusteella virhe olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen menon 
hyväksymistä. Jos komissio olisi hyödyntänyt kunnolla kaiken käytettävissään olevan 
tiedon virheiden korjaamiseen, arvioitu virhetaso olisi ollut 1,4 prosenttiyksikköä 
alhaisempi. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi neljässä muussa tapahtumassa virheitä, 
jotka ulkoisten tarkastajien ja valvojien olisi pitänyt huomata. Nämä virheet vaikuttivat 
arvioituun virhetasoon 0,4 prosenttiyksikön verran. 

22 Lisäksi viiteen tapahtumaan, joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva 
virhe14, 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 ennakkotarkastusten yhteydessä 
havaita ja korjata15. 

23 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston valvontajärjestelmä 
perustuu ennakkotarkastuksiin16. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden 
esiintyvyys osoittaa aiempien vuosien tapaan, että ennakkotarkastuksissa on puutteita. 
Virheitä esiintyi myös lopullisissa kuluilmoituksissa, joihin oli kohdistettu ulkoisia 
ennakkotarkastuksia ja menotarkastuksia. 

                                                      
14 Vaikutus arvioituun virhetasoon oli 0,67 prosenttiyksikköä. 

15 Kertomukset eivät kata ilmoitettuja menoja sataprosenttisesti. Ne eivät myöskään ole niin 
yksityiskohtaisia, että niiden avulla olisi mahdollista vahvistaa, kuuluivatko kertomuksia 
varten poimittuihin otoksiin ne tapahtumat, joissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
virheitä. 

16 Kokonaisuudessaan valvontajärjestelmä pitää sisällään ennakko- ja jälkitarkastukset. 
Menojen tukikelpoisuus arvioidaan ennakkotarkastuksissa ennen sopimuksentekoa ja 
menojen hyväksymistä, kun taas jälkitarkastukset tehdään menojen hyväksymisen jälkeen. 
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24 Tarkastetuissa tapahtumissa ei ilmennyt virheitä kahdella osa-alueella. Kyse on 
budjettituesta (seitsemän tarkastettua tapahtumaa) sekä tapahtumista, joissa oli 
sovellettu nimellistä lähestymistapaa kansainvälisten järjestöjen useiden rahoittajien 
tuella toteuttamiin hankkeisiin (13 tarkastettua tapahtumaa). Talousarvion 
toteuttamista varainhoitovuonna 2019 koskevan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen kahdeksannessa luvussa (kohdat 8.7–8.10) annetaan lisätietoja 
näiden osa-alueiden luonteesta. 

25 Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosien 2017 ja 2018 vuosikertomuksissaan 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetasoa koskevaan 
selvitykseen sovellettujen tutkimusmenetelmien rajoitteista (ks. myös kohdat 30—35). 
Tilintarkastustuomioistuin suorittikin vuosien 2018 ja 2019 tarkastuslausumia varten 
lisätarkastuksia aloilla, joilla se oli havainnut tällaisia rajoitteita. Tällaisen täydentävän 
työn tarkoituksena oli arvioida rajoitteiden vaikutusta ja mukauttaa jäännösvirhetasoa 
koskevan selvityksen tuloksia 14:n muun tilintarkastustuomioistuimen otokseen 
sisältyvän tapahtuman osalta (ks. kohta 12 ja alaviite 10). Tilintarkastustuomioistuin 
poimi aiemmista jäännösvirhetasoa koskevista selvityksistä satunnaisotannalla 
28 tapahtumaa – keskimäärin kaksi tapahtumaa kutakin tarkastuskäynnin kohteena 
ollutta EU:n edustustoa kohti. Laatikossa 6 esitetään esimerkki tämän työn tuloksista. 

Laatikko 6 

Esimerkki jäännösvirhetasoon sisältyvissä tapahtumissa havaitusta 
virheestä 

Hankintasopimuksen tekomenettelyn riittämättömät tarkastukset 

Vuoden 2017 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen yhteydessä toimeksisaaja 
teki Jamaikalla täytäntöön pantua avustussopimusta koskevia tarkastuksia. 
Toimeksisaaja ei raportoinut virheistä tapahtumassa. Toimeksisaaja ei kuitenkaan 
tarkistanut sopimuksentekomenettelyä eikä näin ollen havainnut, että 
menettelyyn liittyvät olennaiset asiakirjat (kuten arviointikertomukset) puuttuivat, 
koska ne olivat tuhoutuneet. 

                                                      
Ulkoinen tarkastus voidaan esimerkiksi suorittaa joko etukäteen (ennen menon 
hyväksymistä) tai jälkikäteen (hankkeen päätyttyä). Kummankin tarkastustyypin tuloksena 
voi olla edunsaajalle maksettujen varojen takaisinperiminen. Ennakkotarkastuksista 
johtuvat takaisinperinnät liittyvät usein ennakkorahoitukseen, joka on maksettu aiemmin. 
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Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt 

26 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto esitti varaumia tilien 
perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta jokaisessa 
toimintakertomuksessaan vuosina 2012–2018. Vuoden 2019 toimintakertomus on 
ensimmäinen, jossa se ei ole esittänyt varaumia. Kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto on siitä huolimatta hyväksynyt toimintasuunnitelman, jonka 
tarkoituksena on puuttua sen valvontajärjestelmän täytäntöönpanossa havaittuihin 
puutteisiin. 

27 Viime vuonna tilintarkastustuomioistuin raportoi, että edistyminen oli ollut 
tyydyttävää vuoden 2017 toimintasuunnitelman kohdalla: 14 toimesta yhdeksän oli 
saatu päätökseen, yksi oli toteutettu osittain ja neljä oli kesken. 

28 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto käsitteli edelleen 
vuoden 2018 toimintasuunnitelmassaan jo aiemmin yksilöityjä korkean riskin aloja, 
jotka koskevat suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvia avustuksia tai välillisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluvia varoja, joita kansainväliset järjestöt hallinnoivat. 
Pääosasto alkoi panna täytäntöön kahta uutta toimenpidettä, jotka koskevat 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja uudessa varainhoitoasetuksessa käyttöön 
otettua tulosperusteista rahoitusta. Huhtikuuhun 2020 mennessä 13 toimesta kuusi oli 
saatettu päätökseen, neljä oli toteutettu osittain, kaksi oli kesken ja yhtä toimea ei 
ollut toteutettu vaan se oli yhdistetty toiseen toimeen. 

29 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto vähensi vuoden 2019 
toimintasuunnitelmassaan toimien määrän yhdeksään. Toimintasuunnitelmaan lisättiin 
yksi uusi toimi, jolla pyritään parantamaan pääosaston jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksen yhteydessä käytettyjä menetelmiä ja käsikirjaa. Muut kahdeksan tointa 
olivat peräisin edellisvuosilta: kaksi tointa tuotiin esiin toistuvasti, ja loppuja kuutta 
tointa oli lykätty ja niille oli asetettu uudet tavoiteajankohdat. Osa näistä toimista on 
muuntunut merkittävästi vuosien mittaan ja tullut monimutkaisemmaksi. Esimerkiksi 
toimi, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa avustuksia koskevia sopimusehtoja, on 
laajentunut kattamaan avustuksiin sovellettavan uuden institutionaalisen mallin 
kehittämisen. Mallia käytetään useissa pääosastoissa, mutta siinä otetaan huomioon 
myös kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston erityistarpeet. Toimeen 
sisältyy myös sähköisen alustan käyttöönotto, jotta avustuksia voidaan hallinnoida 
uudessa tietoteknisessä järjestelmässä, jota kehitetään parhaillaan ulkoisia toimia 
varten. 
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Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

30 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto teetti vuonna 2019 
kahdeksatta kertaa ulkoisella toimeksisaajalla jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen. 
Siinä arvioidaan pääosaston koko vastuualan osalta, minkä verran virheitä jää jäljelle, 
kun kaikki hallinnon tarkastukset virheiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 
korjaamiseksi on tehty. Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto kasvatti otoskokoa 
240 tapahtumasta 480 tapahtumaan. Näin se saattoi yhdistetyn kokonaisvirhetason 
lisäksi esittää erilliset virhetasot EU:n yleisestä talousarviosta rahoitetuille menoille ja 
EKR:sta rahoitetuille menoille. Selvityksessä arvioitiin neljäntenä vuonana peräkkäin, 
että kokonaisjäännösvirhetaso jäi alle komission asettaman kahden prosentin 
olennaisuusrajan17. 

31 Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, 
vaan se perustuu jäännösvirhetason laskemista koskevaan menetelmään ja 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston käsikirjaan. Aiempien vuosien 
tapaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi rajoitteita, joiden vuoksi jäännösvirhetaso oli 
arvioitu todellista alhaisemmaksi. Selvityksissä oli puutteita kolmena edellisenäkin 
vuonna, ja jäännösvirhetaso alitti niissä olennaisuusrajan. 

32 Neljä merkittävää tekijää vääristää jäännösvirhetasoa. Ensimmäinen tekijä liittyy 
rajoitteisiin julkisiin hankintoihin sovellettavien menettelyjen tarkastuksissa. Näillä 
rajoitteilla voi olla merkittävä vaikutus virhetasoon. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 
ei riittävällä tavalla kattanut tiettyjä hankintamenettelyjen osatekijöitä (kuten syitä 
ehdokkaiden hylkäämiselle tai sitä, täyttääkö voittanut tarjoaja kaikki valinta- ja 
myöntämisperusteet). Sen yhteydessä ei myöskään tarkastettu 
ehdotuspyyntömenettelyjä tai perusteluja suorahankinnalle. 

33 Toinen tekijä on se, että tarkastuksia tehdään erittäin vähän paikalla siinä 
maassa, jossa hanke pannaan täytäntöön. Vuoden 2019 selvitystä varten tarkastetuista 
357 tapahtumasta18 vain 15 tarkastettiin paikalla. Tämä ei riitä sellaisten virheiden 
havaitsemiseen, jotka eivät näy asiakirjoissa (ks. esimerkki b laatikossa 5). 

                                                      
17 Vuonna 2016 tasoksi arvioitiin 1,7 prosenttia; vuonna 2017 se oli arviolta 1,18 prosenttia; 

vuonna 2018 arviolta 0,85 prosenttia ja vuonna 2019 arviolta 1,13 prosenttia. 

18 Kohdassa 30 mainitaan 480 tointa. Joidenkin otokseen poimittujen tapahtumien arvo on 
kuitenkin suurempi kuin otantaväli. Lopullinen otoskoko oli siis 357. 
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34 Kolmas tekijä on kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
jäännösvirhetason arviointimenetelmä. Ensinnäkin menetelmä sallii toimeksisaajalle 
laajalti harkintavaltaa päättää, riittävätkö logistiset ja oikeudelliset syyt estämään 
oikea-aikaisen pääsyn kunkin tapahtuman asiakirjoihin ja siten arvioimasta virhetasoa. 
Toisekseen komissio muutti vuonna 2019 tapaansa arvioida virhetaso tällaisissa 
tapauksissa ja sovelsi viiden prosentin riskilisää EKR:jen jäännösvirhetasoon. Ei 
kuitenkaan ole selvää, miten komissio päätyi viiden prosentin riskilisään. Menetelmä ei 
tämän vuoksi välttämättä tuo esiin kyseessä olevan tapahtuman todellista 
jäännösvirhetasoa. 

35 Niistä tapahtumista, joiden osalta jäännösvirhetaso perustuu kokonaan tai 
osittain aiempaan tarkastustyöhön, pidettiin täysin luotettavina 20:tä prosenttia ja 
osittain luotettavina 38:aa prosenttia. Näiden tapahtumien osalta toimeksisaaja tekee 
vain vähän tai ei lainkaan yksittäisten tapahtumien tarkastuksia ja tukeutuu sen sijaan 
aiempaan työhön, joka on tehty kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston valvontakehyksen puitteissa. Liiallinen tukeutuminen aiempaan 
tarkastustyöhön tekee tyhjäksi jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoituksen, 
joka on se, että tunnistetaan virheet, jotka nimenomaan ovat jääneet aiemman 
tarkastustyön ulkopuolelle. 

Arvio vuoden 2019 toimintakertomuksesta 

36 Pääjohtajan tarkastuslausuma vuoden 2019 toimintakertomuksessa ei sisällä 
varaumia, koska vuonna 2018 jäljellä olleet kaksi varaumaa on poistettu eikä uusia 
varaumia ole esitetty. Ennen näiden varaumien poistamista vuonna 2019 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto oli huomattavasti supistanut 
varaumien kohteena olevaa alaa (eli niiden kattamien menojen osuutta) vuosina 2017 
ja 201819. Laatikosta 7 ilmenee vuosien 2010–2019 toimintakertomuksissa esitettyjen 
varaumien kattama osuus vuosittaisista menoista. 

                                                      
19 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto esitti vuoden 2016 

toimintakertomuksessaan varaumia, jotka koskivat (suoraan ja välillisesti hallinnoituja) 
avustuksia, kansainvälisten järjestöjen ja kehitysapuvirastojen toteuttamaa välillistä 
hallinnointia sekä työsuunnitelmia ylipäätään ja erityisesti Afrikan rauhanrahastoa koskevia 
työsuunnitelmia. Varaumat kattoivat vuoteen 2018 mennessä enää suoran hallinnoinnin 
piiriin kuuluvat avustukset (naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston puolesta hallinnoimat varat) sekä 
Afrikan unionin komission hallinnoimat ohjelmat, joihin liittyy huomattava määrä 
hankintamenettelyjä. 
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Laatikko 7 

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa vuosina 2010 – 2019 esittämät varaumat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

37 Tilintarkastustuomioistuin katsoi, ettei vuosien 2017 ja 2018 varaumien kohteena 
ollutta alaa ollut aiheellista supistaa. Samoin tilintarkastustuomioistuin katsoo nyt, 
ettei varaumien jättäminen pois vuoden 2019 toimintakertomuksesta ole perusteltua 
ja että se johtuu osittain jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteista. 

38 Toinen syy varaumien puuttumiseen on se, että komissio sovelsi vuoden 2019 
toimintakertomuksessa ensimmäistä kertaa de minimis -sääntöä20, jonka mukaan 
varaumaa ei tarvita, jos sen kattama yksittäinen menoala on alle viisi prosenttia 
kaikista maksuista ja sen taloudellinen vaikutus koskisi alle viittä miljoonaa euroa. Näin 
ollen varaumia ei enää tehdä eräissä sellaisissa tapauksissa, joissa niitä on tehty 
aikaisempina vuosina, vaikka sama riski on edelleen olemassa. 

                                                      
20 Käsite de minimis ei tarkoita tässä samaa kuin valtiontuen yhteydessä. Vuotuisessa 

toimintakertomuksessa de minimis -säännöllä viitataan komission hallintoneuvoston 
päätökseen ottaa käyttöön rahoitusvaraumia koskeva kynnysarvo. 

0 % 0 %

100 % 100 % 100 %

45 %

54 %

16 %

1 % 0 %
0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

2010 ja
sitä

ennen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Niiden menojen prosenttiosuus vuotuisista menoista, joista on 
esitetty varauma vuotuisessa toimintakertomuksessa

riskieriytetty varauma käytössä

337



 

39 Esimerkiksi tässä tapauksessa sääntöä sovelletaan välillisen hallinnoinnin piiriin 
kuuluviin avustuksiin. Suurin osa jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä 
raportoiduista virheistä koskee avustuksia sekä kansainvälisten järjestöjen ja 
jäsenvaltioiden virastojen toteuttamia hankkeita. Tämä vastaa myös 
tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan ala on riskialtis (ks. kohta 20). 
Lisäksi kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston omassa 
riskinarvioinnissa todettiin, että välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluviin avustuksiin 
liittyvä riski on olennainen. De minimis -säännön käyttöönoton vuoksi kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto ei kuitenkaan esittänyt varaumia. Varaumien 
puuttuminen ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosaston vastuualueella ilmenevistä riskeistä. 

40 Tilintarkastustuomioistuimen havainnot jäännösvirhetasoa koskevasta 
selvityksestä vaikuttavat myös arvioihin riskinalaisista määristä, sillä arviot perustuvat 
kyseiseen selvitykseen. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto arvioi 
riskinalaisen kokonaismäärän ohjelmien päättämishetkellä olleen 56,4 miljoonaa 
euroa21 ja maksamishetkellä 69,9 miljoonaa euroa22 (yksi prosentti vuoden 2019 
menoista). Pääosasto arvioi, että tästä määrästä 13,5 miljoonan euron (19 prosenttia) 
osalta oikaisut tehdään sen seuraavina vuosina23 toimittamien tarkastusten 
yhteydessä. 

41 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto pyrkii järjestelmällisesti 
parantamaan oikaisukapasiteetin laskentaa koskevien tietojensa laatua. Se jatkoi 
vuonna 2019 takaisinperintää ja kirjanpitotietojen laatua koskevaa koulutus- ja 
tiedotustoimintaansa. Aiempien vuosien tapaan kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosasto suoritti perintämääräyksiin kohdennettuja tarkastuksia ja 
antoi niiden jälkeen EU:n edustustoille useita erityisiä ohjeita havaittujen eroavuuksien 
korjaamiseksi. Tilintarkastustuomioistuin testasi otoksen, joka kattoi 40 prosenttia 
koko perusjoukosta. Se havaitsi vuoden 2019 oikaisukapasiteetin laskennassa yhden 
virheen, jonka osuus oikaisukapasiteetista oli 0,25 prosenttia.  

                                                      
21 Ks. kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus 

vuodelta 2019, s. 40. 

22 Tämä on paras maltillinen arvio siitä asianomaisten menojen määrästä vuoden mittaan, 
joka ei ollut maksujen suorittamisajankohtana sovellettavissa olleiden sopimusmääräysten 
ja säännösten mukainen. 

23 Ks. kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus 
vuodelta 2019, s. 40. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

42 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että EKR:jen 
taloudellinen asema sekä toimien tulokset, rahavirrat ja nettovarallisuuden muutokset 
päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty EKR:jen 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein 
varainhoitoasetuksen ja tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

43 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 
31. joulukuuta 2019 päättyneen varainhoitovuoden osalta 

a) EKR:jen tulojen virhetaso ei ollut olennainen 

b) EKR:jen maksutapahtumien virhetaso oli olennainen (ks. kohdat 17–24). 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi tapahtumatarkastustensa perusteella 
virhetasoksi 3,5 prosenttia jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen perustuvat 
mukautetut tulokset huomioon ottaen (ks. liite I). 

Suositukset 

44 Liitteessä III esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitettyjen viiden 
suosituksen täytäntöönpanoa24. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosasto on pannut kaikki viisi suositusta täytäntöön kokonaisuudessaan25. 

45 Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja vuotta 2019 
koskevien tarkastushavaintojensa ja johtopäätöstensä perusteella komissiolle 
seuraavat suositukset: 

                                                      
24 Tilintarkastustuomioistuin valitsi vuoden 2016 vuosikertomuksensa tämän vuoden 

seurantatarkastukseen, sillä voidaan olettaa, että komissiolla on ollut riittävästi aikaa panna 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset täytäntöön. 

25 Seurannan tarkoituksena oli tarkistaa, oliko suositusten perusteella toteutettu korjaavia 
toimenpiteitä, mutta ei arvioida niiden täytäntöönpanon vaikuttavuutta. 
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Suositus 1 

Parannetaan edelleen jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä käytettyjä 
menetelmiä ja sitä varten laadittua käsikirjaa tässä kertomuksessa eriteltyjen 
ongelmien ratkaisemiseksi, jotta selvityksessä raportoidusta virhetasosta tulee 
luotettavampi (ks. kohdat 30–35). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun mennessä 

Suositus 2 

Esitetään varaumia kaikilla aloilla, joilla riskitaso on todettu korkeaksi, riippumatta 
siitä, mikä on varauman osuus kokonaismenoista ja mikä on sen taloudellinen vaikutus 
(ks. kohdat 38–39). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2020 toimintakertomuksen julkaisemiseen mennessä 
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III luku – Tuloksellisuus 
46 Tilintarkastustuomioistuin saattoi tarkastuksensa avulla paitsi tutkia 
maksutapahtumien sääntöjenmukaisuuden myös esittää huomautuksia tiettyjen 
tapahtumien tuloksellisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti loppuun saatettuja 
tai lähes loppuun saatettuja hankkeita käyttäen apuna sarjaa tarkastuskysymyksiä. Se 
teki hankkeista jäsenneltyjä havaintoja siltä osin kuin tämä oli tarpeen 
tilintarkastustuomioistuimen toimittaman kokonaistarkastuksen kannalta. 

47 Tilintarkastustuomioistuimen paikalla tekemissä tarkastuksissa tuli esiin 
tapauksia, joissa rahoitusta oli käytetty vaikuttavasti hanketavoitteiden edistämiseen. 
Toisaalta tarkastajat havaitsivat myös tapauksia, joissa toimen tehokkuus ja 
vaikuttavuus olivat vaarantuneet siksi, että hankittuja tavaroita, palveluja tai 
rakennusurakoita ei hyödynnetty suunnitellulla tavalla tai hankkeen kestävyyttä ei 
ollut varmistettu. Laatikossa 8 esitetään tästä esimerkkejä. 

Laatikko 8 

Esimerkkejä tuloksellisuuteen liittyvistä havainnoista 

a) Hanke toimii hyvin 

Komissio teki valtuutussopimuksen jätehuoltokeskuksen rakentamisesta Togoon. 
Työt aloitettiin tammikuussa 2018, ja tilintarkastustuomioistuimen 
syyskuussa 2019 tekemään tarkastuskäyntiin mennessä rakennustyöt olivat 
edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tarkastajien käynti keskuksessa sekä 
tapaamiset sen toiminnasta vastaavan organisaation edustajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa vahvistivat, että keskus oli toiminnassa ja täytti tehtävänsä 
erityisesti ympäristövaikutusten osalta. Hankkeella onnistuttiin siis osaltaan 
parantamaan yli puolen miljoonan paikallisen asukkaan elinoloja kaikkiaan 
miljoonan asukkaan joukosta. 

b) Hankkeen kestävyyttä ei varmistettu 

Komissio teki kansainvälisen järjestön kanssa rahoitussopimuksen hankkeesta, 
joka koski ammatillisen koulutuksen tukemista Norsunluurannikolla. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkastuksessa ilmeni, että hankkeen kestävyyttä ei 
ollut varmistettu. Viranomaisten ammatillisille oppilaitoksille osoittamat 
toimintamäärärahat olivat pienentyneet 52 prosenttia vuodesta 2012, ja 
opiskelijamäärä oli kasvanut tänä aikana 130 prosenttia. Julkinen rahoitus ei 
riittänyt siihen, että oppilaitokset pystyisivät huolehtimaan rakennustensa ja 
välineidensä kunnossapidosta ja ostamaan kulutushyödykkeitä. 
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c) Edunsaajien sisäiset käytännöt ovat riittämättömät 

Komissio teki valtuutussopimuksen neljän samaan organisaatioperheeseen 
kuuluvan kansainvälisen järjestön kanssa kehityshankkeen toteuttamiseksi 
Keniassa. Palkkoja tarkastettaessa huomattiin, että eräiden henkilöstön jäsenten, 
jotka sopimusten mukaan työskentelivät useissa hankkeissa, palkat kohdennettiin 
tarkastettavaan hankkeeseen kokonaisuudessaan. Saatavilla ei ollut asiakirjoja, 
joissa nämä henkilöstön jäsenet olisi nimetty hankkeeseen kokopäiväisesti, eikä 
käytössä ollut työajankirjausjärjestelmää, josta olisi voitu tarkistaa, kuinka paljon 
aikaa he olivat tosiasiallisesti käyttäneet kuhunkin toimeksiantoonsa. 
Kansainvälinen järjestö vahvisti tilintarkastustuomioistuimelle sähköpostitse, että 
nämä henkilöt olivat tarkastuksen kattamien kuukausien aikana työskennelleet 
vain kyseisessä hankkeessa, mutta järjestö ei kyennyt toimittamaan mitään muuta 
näyttöä heidän osoittamisestaan näihin työtehtäviin kokoaikaisesti. Edunsaajien 
käytännöt olivat näin ollen asianmukaisen kirjausketjun varmistamisen kannalta 
riittämättömät. 
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Liitteet 

Liite I – Tapahtumatarkastusten tulokset – EKR 
 
  2019 2018 
  

  
  

OTOKSEN KOKO JA RAKENNE   

  
  

Tapahtumien yhteismäärä: 140 139 

    
KVANTITATIIVISESTI ILMAISTAVISSA OLEVIEN VIRHEIDEN 
ARVIOITU VAIKUTUS 

  

   
Arvioitu virhetaso 3,5 % 5,2 % 

 
 

 

 Ylempi virheraja 4,9 %  

 Alempi virheraja 2,1 %  
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Liite II — EKR:n maksut vuonna 2019 pääalueittain 

 
Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

Euroopan kehitysrahaston maksut – Afrikka

Edunsaajamaat –
kymmenen kärki (miljoonaa euroa)

1. Nigeria 119
2. Mali 103
3. Burkina Faso 94
4. Etiopia 91
5. Kongo (Brazzaville) 91
6. Niger 91
7. Malawi 87
8. Tansania 71
9. Uganda 64

10. Ruanda 60
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Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

 

 
Lähde: Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

Euroopan kehitysrahaston maksut – Karibia ja Tyynimeri

Edunsaajamaat –
viiden kärki (miljoonaa euroa)

1. Haiti 35
2. Dominikaaninen tasavalta 19
3. Jamaika 10
4. Dominica 9
5. Curaçao 7

Edunsaajamaat –
viiden kärki (miljoonaa euroa)

1. Papua-Uusi-Guinea 14
2. Uusi Kaledonia 13
3. Ranskan Polynesia 11
4. Itä-Timor 7
5. Salomonsaaret 4
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Liite III – Aiempien suositusten seuranta – Euroopan kehitysrahastot 

Vuosi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 
Pantu 

kokonaan 
täytäntöön 

Täytäntöönpano käynnissä 
Ei ole pantu 
täytäntöön Ei relevantti Näyttö 

riittämätön suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2016 

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio 
Suositus 1: 
valvoo tarkemmin vanhoja avoimia EKR:jen sopimuksia, 
joiden voimassaolo on päättynyt, jotta niiden lukumäärää 
voidaan edelleen vähentää 

x      

Suositus 2: 
saattaa päätökseen kaikkien tarkastustensa ja 
menotarkastustensa toimeksiantojen tarkistuksen 
vuoden 2017 loppuun mennessä 

x      

Suositus 3: 
laajentaa toimiaan vuoden 2017 toimintasuunnitelmassaan, 
jotta ne kattavat myös avustukset ja välillisen hallinnoinnin 
piiriin kuuluvat työsuunnitelmat, joista vuotuisessa 
toimintakertomuksessa on esitetty varauma 

x      

Suositus 4: 
harkitsee jäännösvirhetason selvittämisen yhteydessä 
tarkastettavien yksittäisten alhaisen riskin 
budjettitukitapahtumien määrän vähentämistä ja näin 
säästyneiden resurssien käyttämistä siten, että hankkeisiin 
liittyviä yksittäisiä tapahtumia tarkastetaan enemmän 

x      

Suositus 5: 
kehittää edelleen vuoden 2017 oikaisukapasiteetin laskentaa 
korjaamalla tässä vuosikertomuksessa eritellyt puutteet. 

x      
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KOMISSION LOPULLISET VASTAUKSET EUROOPAN 
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUOSIKERTOMUKSEEN 2019 

”VUOSIKERTOMUS KAHDEKSANNESTA, YHDEKSÄNNESTÄ, KYMMENENNESTÄ JA 
YHDENNESTÄTOISTA EUROOPAN KEHITYSRAHASTOSTA RAHOITETUISTA 

TOIMISTA” 

 

TOINEN LUKU – TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTULAUSUMA 
EUROOPAN KEHITYSRAHASTOISTA 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Menot 

17. Komissio toteaa, että suurin osa virheistä liittyy toteutumattomiin menoihin. Kuten aiemmin on 
osoitettu, suurin osa näistä menoista saattaa aiheutua myöhemmin ja ne voidaan tarkastaa 
perusteellisesti, mikä tarkoittaa, että virheet todennäköisesti korjataan silloin. 
  
Laatikko 1 – Esimerkkejä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 

c) Komissio on samaa mieltä siitä, että sopimuksen tekeminen ei tapahtunut hankintailmoituksen 
mukaisesti, mutta se katsoo, että tarjouskilpailu toteutettiin hankkeen tarpeiden perusteella, kun otetaan 
huomioon taloudelliset ja turvallisuusnäkökohdat aseellisten konfliktien ja ebolaepidemioiden 
koettelemalla alueella Kongon demokraattisessa tasavallassa. 
 
19. Komissio selventää, että mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen pääsyyn maahan sekä paikkoihin 
ja tiloihin, joissa EU:n rahoittamia toimia toteutetaan, Burundia sitovat asianomaisiin 
rahoitussopimuksiin ja Cotonoun sopimukseen sisältyvät velvoitteet. Komission palkkatoimisto 
(PMO), joka on matkustusviisumeista vastaava komission yksikkö, on toteuttanut kaikki tarvittavat 
toimenpiteet viisumien myöntämiseksi ajoissa. Komission toimet eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, 
mikä johtui pääasiassa erittäin vaikeasta poliittisesta tilanteesta. Cotonoun sopimuksen 96 artiklan 
mukaiset neuvottelut EU:n ja Burundin välillä on päätetty neuvoston päätöksen perusteella. 

VUOTUINEN TOIMINTAKERTOMUS JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

31. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on yksi varmuusprosessin useista 
välineistä. Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat rajoitukset ovat hyvin komission tiedossa, ja 
komissio ottaa ne huomioon arvioidessaan hallinnointijärjestelmänsä vahvuuksia ja heikkouksia. 
Kaikki nämä tekijät yhdessä varmistavat, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
vuotuisessa toimintakertomuksessa annetaan hallinnointia koskevista tiedoista oikea ja tasapuolinen 
kuva. 

32. Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen osalta hankintojen testausaikataulut ovat vakiintuneet, ja 
niihin sisältyy erityisiä testejä, jotka koskevat hakijoiden hylkäämistä, valinta- ja ratkaisuperusteiden 
noudattamista ja tarvittaessa sopimusten tekemistä suoraan toimeksisaajien kanssa.  

33. Kun jäännösvirhetasoa koskevaa menetelmää kehitettiin vuonna 2010, kenttäkäyntien 
(yhdeksän) määrästä päätettiin sen jälkeen, kun oli tarkasteltu kokonaan paikan päällä tehtäviin 
tarkastuksiin perustuvan lähestymistavan ja kokonaan etäältä tehtäviin tarkastuksiin perustuvan 
lähestymistavan kustannuksia ja hyötyjä. Tehokkuuden ja taloudellisuuden vuoksi vuoden 2019 
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jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen liittyviin kenttäkäynteihin sisältyi useamman kuin yhden 
tapahtuman tarkastus. Paikan päällä tarkastettiin yli 25 tapahtumaa. Tämä ylitti menetelmässä vaaditun 
määrän (9). 

34. Komissio haluaa selventää, että 357 tapahtumasta vain kolme tapahtumaa oli arvioinnin kohteena. 

 

Vastauksena aiempiin huomautuksiin siitä, että tarkastajalla on laaja harkintavalta ”arvioida” 
tapahtumaa, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto otti vuoden 2019 menetelmässään 
käyttöön riskilisään perustuvan lähestymistavan keinona tarjota objektiivinen perusta virheiden 
arvioimiselle. Lähestymistavassa EKR:n tai talousarvion keskimääräiseen virhetasoon lisätään viiden 
prosentin riskilisä.  

Jäännösvirhetason laskemista koskevassa käsikirjassa esitellään yksityiskohtaisia ja rajoitettuja 
toimintatapoja, joita toimeksisaajan olisi noudatettava, jos on olemassa erityinen oikeudellinen tai 
logistinen syy, jonka vuoksi asiakirjoja ei voida tutkia. 

35. Jäännösvirhetasoa koskevan menetelmän ja käsikirjan mukaan selvitykseen kuuluu tarkastus ja 
aiempaan tarkastustyöhön tukeutuminen. Kustannusten ja hyötyjen sopivan tasapainon 
saavuttaminen jäännösvirhetasoa koskevaa menetelmää suunniteltaessa ja kehitettäessä tuo itse asiassa 
käytännön etuja. Menetelmässä perustellaan luottamukseen perustuva lähestymistapa, jonka ytimessä 
ovat kustannus- ja hyötynäkökohdat. 

Jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen laatinut toimeksisaaja tutki kaikki näiden tarkastusten johdosta 
tehdyt toimet, kuten aritmeettisen ja oikeudellisen virheettömyyden vuoksi toteutetut maksujen 
muutokset ja takaisinperinnät. Se tarkasteli myös komission hankintamenettelyjä.  

On useita esimerkkejä tapahtumista, joissa on tukeuduttu täysin aikaisempaan tarkastustyöhön ja joissa 
on havaittu jäännösvirhetasoon liittyviä virheitä. 

Arvio vuoden 2019 toimintakertomuksesta 

36. Menetelmä, jota sovelletaan määritettäessä, olisiko esitettävä virhetasoista johtuvia varaumia, 
ei muuttunut vuoden 2017 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 toimintakertomuksen välillä. Se, että 
vuoden 2018 toimintakertomuksessa oli vähemmän varauman sisältäviä menoaloja ja että vuoden 2019 
toimintakertomuksessa ei esitetty varaumia, ei merkitse soveltamisalan supistamista, vaan se on 
seurausta tämän menetelmän tiukasta soveltamisesta. 

37. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on yksi varmuusprosessin useista välineistä. 
Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat rajoitukset ovat hyvin komission tiedossa, ja komissio ottaa 
ne huomioon arvioidessaan hallinnointijärjestelmänsä vahvuuksia ja heikkouksia. Kaikki nämä tekijät 
yhdessä varmistavat, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa annetaan hallinnointia koskevista tiedoista oikea ja tasapuolinen kuva. 

38. Käyttöön on otettu de minimis -sääntö, joka koskee varaumien esittämistä pääjohtajien 
vuotuisissa toimintakertomuksissa. Sen tarkoituksena on keskittää varaumien määrä vain merkittäviin 
tapauksiin, samalla kun säilytetään johdon raportoinnin avoimuus.  

Varaumia, jotka liittyvät tapauksiin, joissa jäännösvirhetaso ylittää kahden prosentin olennaisuusrajan, 
ei pidetä merkittävinä segmenteissä, joiden osuus on alle viisi prosenttia osaston maksujen 
kokonaismäärästä ja joiden taloudellinen vaikutus on alle 5 miljoonaa euroa. Näin ollen ei tarvita 
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kvantifioituja varaumia, jotka eivät ylitä kumpaakaan kynnysarvoa. Tämä koskee erityisesti mutta 
ei yksinomaan edellisen kauden ohjelmia. 

Johdon raportoinnin täysi avoimuus on kuitenkin edelleen varmistettu (koska tapaukset, joihin 
sääntöä on sovellettu, on asianmukaisesti mainittu vuotuisessa toimintakertomuksessa), ja jopa tällä 
varaumien määrän huomattavalla vähennyksellä vuosien 2018 ja 2019 välisenä aikana on vain hyvin 
vähäinen taloudellinen vaikutus. Koska tämä koskee pääasiassa edellisen kauden ohjelmia, joita ollaan 
asteittain päättämässä, tämän säännön nojalla poistettujen 17 varauman taloudellinen kokonaisvaikutus 
olisi ollut 15,2 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia kaikkien vuoden 2019 varaumien taloudellisesta 
kokonaisvaikutuksesta. 

39. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastoa koskevien varaumien puuttuminen johtuu 
varmuuden kaikkien näkökohtien perusteellisesta tarkastelusta ja siitä, että kaikki komission 
keskusyksiköiden suuntaviivat ja ohjeet on pantu täytäntöön. 

Tapaukset, joihin on sovellettu de minimis -sääntöä, ilmoitetaan asianmukaisesti vuotuisessa 
toimintakertomuksessa, ja niitä seurataan tiiviisti muiden puutteiden tavoin. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

Suositus 1 

Komissio hyväksyy suosituksen 1. 

Komissio tarkastelee mahdollisuuksia parantaa menetelmiä ottaen huomioon odotetut kustannukset ja 
hyödyt ja muuttamatta jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen luonnetta.  

Suositus 2 

Komissio ei hyväksy suositusta 2. 

Varainhoitovuonna 2019 otettiin käyttöön de minimis -sääntö, joka koskee varaumien esittämistä 
pääjohtajien vuotuisissa toimintakertomuksissa. Sen tarkoituksena on keskittää varaumien määrä vain 
merkittäviin tapauksiin, samalla kun säilytetään johdon raportoinnin avoimuus.  

Johdon raportoinnin täysi avoimuus on kuitenkin edelleen varmistettu (koska tapaukset, joihin sääntöä 
on sovellettu, on mainittu asianmukaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa). Ks. myös komission 
vastaus kohtaan 38.  

III LUKU – TULOKSELLISUUS 

Laatikko 8 – Esimerkkejä tuloksellisuuteen liittyvistä havainnoista 

Hankkeen kestävyyttä ei varmistettu 

Tämä kysymys on otettu esille kahdessa viimeisimmässä poliittisessa vuoropuhelussa. 
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TEKIJÄNOIKEUDET 

© Euroopan unioni, 2020. 

Datan ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen periaatteet pannaan täytäntöön avoimen datan 
politiikkaa ja asiakirjojen uudelleen käyttämistä koskevalla Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen päätöksellä 6-2019.  

Ellei toisin ilmoiteta (esimerkiksi yksittäisissä tekijänoikeusilmoituksissa), Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen sisältöihin, jotka EU omistaa, myönnetään käyttöoikeudet 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence -käyttöoikeuden 
nojalla. Tämä merkitsee, että uudelleenkäyttö on sallittua, jos sisällön tuottaja 
mainitaan asianmukaisesti ja sisältöön tehdyistä muutoksista ilmoitetaan. 
Uudelleenkäyttäjä ei saa vääristää asiakirjojen alkuperäistä merkitystä tai sanomaa. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei vastaa mistään seurauksista, jotka johtuvat 
uudelleenkäytöstä.  

Uudelleenkäyttäjän on hankittava tarvittavat lisäoikeudet, jos tietyssä sisällössä 
(esimerkiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä otetuissa 
valokuvissa) esitetään tunnistettavissa olevia henkilöitä tai jos sisällössä on mukana 
kolmansien tahojen töitä. Jos tällainen lisäoikeus saadaan, yllä mainittu yleinen 
käyttöoikeus peruuntuu. Lisäoikeutta koskevassa luvassa on selvästi ilmoitettava 
käyttöoikeuden rajoitukset. 

Jos sisällöt eivät ole EU:n omaisuutta, voi olla, että lupa niiden käyttöön tai 
jäljentämiseen on pyydettävä suoraan asianomaisilta tekijänoikeuksien haltijoilta. 

Luku 5 – liite 5.2; luku 8 – liite 8.1; EKR – liite II: 

Karttatausta © OpenStreetMap-osallistujat, joille on myönnetty käyttölupa 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

Luku 6 – laatikko 6.3: 

Kuvakkeet: Pixel perfect, https://flaticon.com. 

Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, 
tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin, eikä niiden käyttöön 
anneta lupaa. 

EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on 
linkkejä ulkopuolisille Internet-sivustoille. Koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei 
vastaa näistä sivustoista, on suositeltavaa, että tutustutte niiden tietosuoja- ja 
tekijänoikeusperiaatteisiin. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logon käyttäminen  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman 
tilintarkastustuomioistuimen ennakkosuostumusta. 

351

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


ISBN 978-92-847-4892-1

Q
J-A

L-20-001-FI-N

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on 
tarkastanut EU:n talousarvion tulot ja menot 
ja antaa lausunnon tilinpäätöksen 
luotettavuudesta sekä tulo- ja 
menotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta.


	Sisällys
	Vuosikertomus EU:n talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019
	Sisällys
	Ensimmäinen luku
	Tarkastuslausuma ja lausuman perustana olevat tiedot

	Toinen luku
	Talousarvio- ja varainhallinto

	Kolmas luku
	Tulot

	Neljäs luku
	Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky – MRK:n otsake 1a

	Viides luku
	Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus – MRK:n otsake 1b

	Kuudes luku
	Luonnonvarat – MRK:n otsake 2

	Seitsemäs luku
	Turvallisuus ja kansalaisuus – MRK:n otsake 3

	Kahdeksas luku
	Globaali Eurooppa – MRK:n otsake 4

	Yhdeksäs luku
	Hallinto – MRK:n otsake 5

	Toimielinten vastaukset vuosikertomukseen EU:n talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2019
	Sisällys
	Vuosikertomus kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2019
	Sisällys
	Euroopan komission vastaukset vuosikertomukseen kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista  Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista toimista varainhoitovuodelta 2019
	CH3118808FI06-20PP-DEC034-20APCFIN-RA-2019_EDF-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Euroopan kehitysrahastot lyhyesti

	Ensimmäinen luku – Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteutus
	Toinen luku – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan kehitysrahastoista
	Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta – riippumattoman tarkastajan kertomus
	Tarkastuslausuman perustana olevat tiedot
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa
	Tilien luotettavuus
	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Tulot
	Menot

	Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt
	Vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys
	Arvio vuoden 2019 toimintakertomuksesta



	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	III luku – Tuloksellisuus
	Liitteet
	Liite I – Tapahtumatarkastusten tulokset – EKR
	Liite II — EKR:n maksut vuonna 2019 pääalueittain
	Liite III – Aiempien suositusten seuranta – Euroopan kehitysrahastot


	CH5119017FI06-20PP-DEC044-20APCFIN-RA-Chapter_9-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Tapahtumaotosta koskevat huomautukset
	Euroopan parlamentti
	Euroopan komissio

	Valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset
	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea


	Vuotuiset toimintakertomukset
	Toimielimiä ja elimiä koskevat huomautukset
	Sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvu ja siihen liittyvät talousarviomäärärahat vuosina 2012–2018

	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 9.1 Tapahtumatarkastusten tulokset – Hallinto
	Liite 9.2 Aiempien suositusten seuranta


	CH3119141FI06-20PP-DEC038-20APCFIN-RA-Chapter_8-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt
	Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2019 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys
	Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuinen toimintakertomus
	Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus ja jäännösvirhetasoa koskeva selvitys

	Johtopäätökset ja suositukset
	Johtopäätökset
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 8.1 – Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston sekä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston maksut edustustoittain
	Liite 8.2 – Aiempien suositusten seuranta


	CH3118665FI06-20PP-DEC026-20APCFIN-RA-Chapter_7-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Tapahtumien sääntöjenmukaisuus
	Sisäisen valvonnan järjestelmien eri osatekijöiden tarkastus
	Katsaus tarkastusviranomaisten vuotuisiin tarkastuskertomuksiin ja menotarkastuksiin liittyvään työhön
	Katsaus komission vuotuisista tarkastuskertomuksista tekemiin arviointeihin

	Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt
	Johtopäätös ja suositukset
	Suositukset


	CH1118974FI06-20PP-DEC039-20APCFIN-RA-Chapter_6-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen sisältö ja tarkastustapa

	Tapahtumien sääntöjenmukaisuus
	Suorat tuet: vaikuttava valvontajärjestelmä rajoittaa virheriskiä
	Suorissa tuissa kokonaisuutena katsottuna virhetaso ei ollut olennainen
	Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa suorien tukien virhetasoa

	Muut menoalat: monimutkaiset tukikelpoisuusehdot lisäävät virheriskiä
	Maaseudun kehittäminen
	Markkinatoimenpiteet
	Kalastus, ympäristö ja ilmastotoimet


	Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt
	Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston raportointi yhteisen maatalouspolitiikan menojen sääntöjenmukaisuudesta
	Komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus
	Yhteisen maatalouspolitiikan petostentorjuntapolitiikat ja -menettelyt

	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 6.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset
	Liite 6.2 — Jäsenvaltioissa toteutetut EU:n toimet
	Liite 6.3 Aiempien suositusten seuranta


	CH2118833FI06-20PP-DEC036-20APCFIN-RA-Chapter_5-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet
	Täytäntöönpano ja valvonta- ja varmennuskehys

	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestausten tulokset ja tehdyn tarkastustyön tarkistus / uudelleen suorittaminen
	Tukeen oikeuttamattomat hankkeet
	Sisämarkkinasääntöjen rikkomiset
	Monista oikaisuista huolimatta julkisiin hankintoihin liittyy yhä huomattava määrä virheitä
	Yksi hanke ei ollut tukikelpoinen valtiontukisääntöjen rikkomisen vuoksi

	Tukeen oikeuttamattomat menot
	Olennaisia todentavia asiakirjoja puuttui
	Rahoitusvälineiden käyttöä koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen

	Tilintarkastustuomioistuimen arvio tarkastusviranomaisten työstä
	Puutteet joidenkin tarkastusviranomaisten otantamenetelmissä heikensivät otosten edustavuutta
	Tarkastusviranomaisten työn toteutus- ja dokumentointitavassa on yhä puutteita
	Yhden tarkastusviranomaisen virheellisellä oikaisujen käsittelyllä oli kahdessa tapauksessa vaikutusta raportoituihin jäännösvirhetasoihin

	Komission varmennustyö ja jäännösvirhetasoa koskeva raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa
	Riskiperusteiset säännönmukaisuuden tarkastukset ovat tuoneet esiin sääntöjenvastaisuuksia, joita tarkastusviranomaiset eivät ole havainneet
	Komissio käyttää vahvistettuja jäännösvirhetasoja raportoidessaan sääntöjenmukaisuudesta
	Varaumat eivät välttämättä kata kaikkia olennaisia riskejä


	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 5.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset
	Liite 5.2 — Jäsenvaltioissa toteutetut EU:n toimet
	Liite 5.3 — Aiempien suositusten seuranta – Taloudellinen sosiaalinen ja alueellinen koheesio


	CH4117350FI06-20PP-DEC042-20APCFIN-RA-CH4-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Henkilöstömenot ovat edelleen pääasiallinen virhelähde erityisesti tutkimusmenoissa
	Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset, ovat alttiimpia virheille
	Kaikki edunsaajan tarkastetulta kaudelta ilmoittamat menot olivat tukikelvottomia
	Muissa välittömissä kuluissa usein virheitä
	Valuuttakursseissa esiintyvien virheiden suuri esiintymistiheys

	Tarkastuskohteiden toimittamien sääntöjenmukaisuustietojen arviointi
	Vuotuiset toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt
	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 4.1 — Tapahtumatarkastusten tulokset – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
	Liite 4.2 Aiempien suositusten seuranta – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky


	CH5118135FI06-20PP-DEC035-20APCFIN-RA-19CH5REF-Revenue-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Lyhyt kuvaus
	Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Sisäisten valvontajärjestelmien eri osatekijöiden tarkastus
	Perinteisten omien varojen kantamista koskevissa jäsenvaltioiden menettelyissä on jatkuvia puutteita
	Kontrolleissa, joilla jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään tullivajetta, on merkittäviä puutteita – EU:n toimet ovat tarpeen
	Ratkaisujen löytäminen alv-varaumiin ja perinteisten omien varojen osalta avoinna oleviin kohtiin vie paljon aikaa
	BKTL-varojen monivuotiset tarkastukset on saatu päätökseen, mutta globalisaation vaikutusta ei ole vielä täysin arvioitu

	Vuotuiset toimintakertomukset
	Johtopäätös ja suositukset
	Johtopäätös
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 3.1 – Tapahtumatarkastusten tulokset
	Liite 3.2 – Tärkeimmät tulliriskit ja tullitarkastusten tyypit
	Liite 3.3 – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat, lukumäärä jäsenvaltioittain 31.12.2019
	Liite 3.4 – Aiempien suositusten seuranta – tulot


	CH5119459FI06-20PP-DEC047-20APCFIN-RA-Chapter_2-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto
	Talousarviohallinto vuonna 2019
	Käytettävissä olleet talousarviomäärärahat toteutuivat lähes kokonaisuudessaan
	Maksattamatta olevien maksusitoumusten määrä jatkaa kasvuaan

	EU:n talousarvioon kohdistuvat riskit ja haasteet
	EU:n talousarvioon covid-19-pandemian vuoksi tehdyt muutokset
	Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut EU:sta

	Varainhallintoon liittyvät kysymykset
	ERI-rahastojen varojen käyttö on nopeutunut, mutta se on edelleen hitaampaa kuin edellisessä monivuotisen rahoituskehyksen aikana
	Myös yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden kohdalla ilmenee varojen käyttöön liittyviä ongelmia
	EU:n talousarvioon kohdistuu rahoitusriskejä
	EU:n talousarvio kattaa erityyppisiä rahoitustoimia
	EU:lla on käytettävissään erilaisia keinoja talousarvioon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi
	Takuurahastot
	Kassavarat
	Priorisointi ja lisäresurssien pyytäminen

	EU:n talousarvioon tulevaisuudessa kohdistuvat vastuut on arvioitava uudelleen

	EU:n talousarvio ja EIP-ryhmä liittyvät läheisesti toisiinsa
	EIP-ryhmä edistää EU:n tavoitteiden saavuttamista
	Merkittävää osaa EIP:n toimista tuetaan EU:n talousarviosta
	EIP-ryhmällä on jatkossakin keskeinen asema
	Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet kattavat vain osan EIP:n toimista


	Johtopäätökset ja suositukset
	Johtopäätökset
	Suositukset

	Liitteet
	Liite 2.1 — Varojen käyttö jäsenvaltioittain vuoden 2019 lopussa ja verrattuna vuoteen 2012
	Liite 2.2 — Rahoitusvälineet, joita EIP-ryhmä hallinnoi EU:n valtuutuksen nojalla vuoden 2019 lopussa (miljoonaa euroa)


	CH5119256FI11-20PP-DEC037-20APCFIN-RA-Chapter_1-TR.pdf
	Sisällys
	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle – riippumattoman tarkastajan kertomus
	Tilintarkastustuomioistuin arvioi eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat vastuut
	Toimivan johdon velvollisuudet
	Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä
	Johdanto
	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä
	EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

	Varainhoitovuotta 2019 koskevat tarkastushavainnot
	Tilien luotettavuus
	Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä
	Varainhoitovuoden 2019 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta keskeiset seikat

	Toimien sääntöjenmukaisuus
	Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa tilien perustana olevat tulo- ja menotapahtumat
	Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä
	Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n varoista, vaikuttavat virheriskiin
	Virhetaso on olennainen yli puolessa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta
	Tukikelpoisuusvirheet vaikuttavat edelleen eniten suuririskisten menojen arvioituun virhetasoon
	Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut olennainen


	Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot
	Komission virhetasoarvio asettuu tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarvioiden vaihteluvälin alempaan päähän
	Komission arvioiden osatekijöissä on tiettyjä ongelmia


	Tilintarkastustuomioistuin raportoi petosepäilyistä OLAFille
	Johtopäätökset
	Tarkastustulokset

	Liitteet
	Liite 1.1 – Tarkastustapa ja -menetelmät


	CH5119853FI03-20PP-DEC049-20FIN-RA-General_Introduction-TR.pdf
	Sisällys
	Johdanto




